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Resumo
Zlot, Giselle Reznik Wajsbrot; Kramer, Sonia. Crianças, adultos e as
interações na escola: encontros no cotidiano. Rio de Janeiro, 2011, 121 p.
Dissertação de Mestrado - Departamento de Educação, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta dissertação, realizada em uma escola particular do município do Rio de
Janeiro, tem o objetivo de estudar as interações entre os sujeitos, tanto adultos
como crianças, nas salas de aula e na escola. Priorizou-se no estudo as interações
dos sujeitos entre si e com o conhecimento, objetivando conhecer/compreender a
partir das práticas se espaços e rotinas de colaboração são (ou não) construídos.
Para tanto, a pesquisa foi de cunho qualitativo, tendo como metodologia a
observação (utilizando caderno de campo) em duas salas de aula e na escola,
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conversas informais com adultos e entrevistas com a gestão, bem como análise de
documentos da escola. Os entendimentos e viéses das interações tendo como pano
de fundo a colaboração foram se mostrando e sugerindo categorias de análise
exploradas no trabalho. Para interlocução com o tema, os teóricos utilizados foram
Mikhail Bakhtin, Lev Vigotski, sociólogos da infância como William Corsaro e
outros pensadores da infância e das interações. O primeiro capítulo apresenta o
objeto de estudo, dialogando com a trajetória da pesquisadora. O capítulo aborda
desde a formulação teórica das questões até a entrada no campo, bem com as
estratégias de pesquisa. O segundo capítulo apresenta as fundamentações teóricas
que embasaram a pesquisa e a interlocução com o campo e com os sujeitos, bem
como as análises construídas. O terceiro capítulo propõe uma abordagem com
relação às interações na escola que foram analisadas pela pesquisadora como
aspectos que constroem um eixo de concepções, de objetivos e práticas da escola.
Nas considerações finais são retomados os sentidos das interações e da
colaboração encontrados, que permitem pensar nas interações nas escolas. A
perspectiva da criança como sujeito histórico e social, que produz cultura ao
mesmo tempo em que nela está inserida, trouxe a criança para o centro da
pesquisa e para as análises propostas.

Palavras-chave
Interações; práticas; conhecimentos; colaboração.

Abstract
Zlot, Giselle Reznik Wajsbrot; Kramer, Sonia (Advisor). Children, adults
and the interactions at school: encounters in everyday life. Rio de
Janeiro, 2011, 121 p. MSc. Dissertation - Departamento de Educação,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This dissertation, performed in a private school in the municipality of Rio de
Janeiro, aims to study the interactions between subjects, both adults and children,
in the classroom and at school. The interactions among themselves and with the
knowledge were prioritized in the study, in order to know/understand, from
practice, if spaces and collaboration routines are built or not. To this end, the
research was qualitative, having, as its methodology, the observation (using field
notes) in two classrooms and at the school, informal conversations with adults and
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interviews with the management, as well as analysis of school documents. The
understandings and interactions biases, having collaboration as backdrop, showed
and suggested analysis categories exploited in this work. The authors that were
used as main reference were Mikhail Bakhtin, Lev Vigotski, childhood
sociologists such as William Corsaro, and other childhood and interactions
thinkers. In chapter one the idea is to present the proposed study object, in a
dialogue with the researcher’s trajectory. This chapter discusses from the
theoretical formulation of the issues till the field entry, as well as the research
strategies. Chapter two presents the theoretical foundations that supports the
research and the interlocution with the field and with the subjects, as well as the
analysis that were being built. Chapter three proposes an approach with respect to
interactions in school that were analyzed by the researcher as aspects that build a
conception axis, of school objectives and practices. In the final considerations are
taken up the established meanings for the interactions and collaboration, that
make possible to think about the interactions in schools. The child's perspective as
a historical and social subject, that produces culture at the same time that is
inserted in it, brought the child to the center of the research and to the analyses.

Keywords
Interactions; practices; knowledge; collaboration.

Sumário
Introdução ................................................................................................10
1 - Sobre a Pesquisa................................................................................13
1.1 - A Construção do Objeto ...................................................................13
1.2 - A Escola e os Sujeitos Pesquisados ................................................21
1.3 - As Salas de Aula..............................................................................26
1.4 - “Você chegou na hora, vai ter ensaio!”- Entrando no Campo ..........35
2 - Abordagens das interações.................................................................46
2.1 - As interações a partir da interlocução teórica ..................................46
2.1.1 - Bakhtin, Vigotski e as interações para a constituição do sujeito ...47
2.2 - O cotidiano e as interações criança/criança.....................................51
2.2.1 - “Se a pegada fosse grande ele era grande, se fosse pequena,
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011712/CA

ele era pequeno” - As interações entre as crianças na relação com o
conhecimento ...........................................................................................55
2.2.2 - “...O seu desenho está ficando muito bonito!”- Interações entre
as crianças como processo de inclusão...................................................62
2.3 - “Foi ponto?”- O Cotidiano E As Interações Criança/Adulto,
Adulto/Adulto ............................................................................................72
3 - Um Encontro com a Escola.................................................................81
3.1 - Desdobramentos Da Proposta Pedagógica .....................................81
3.2 - Modos de Gestão.............................................................................89
3.3 - A Construção De Uma Escola De Forma Coletiva...........................96
3.3.1 - O Ciclo de Palestras .....................................................................96
3.3.2 - O Informe Semanal .......................................................................99
3.3.3 - O Site da escola..........................................................................101
4 - Considerações Finais........................................................................103
5 - Referências Bibliográficas.................................................................110
Apêndice 1 - Perfis das professoras das Turmas A e B, coordenadora
do Fundamental I e diretora. ..................................................................116
Apêndice 2 - Roteiros de observação ....................................................117
Apêndice 3 - Roteiros das entrevistas semi-estruturadas: .....................119
Apêndice 4 – Ficha- Perfil dos entrevistados da escola .........................121

Introdução

Tecendo a Manhã
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
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E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
João Cabral de Melo Neto 1

O estudo da infância como fenômeno social e o entendimento da criança
como categoria social autônoma começaram a ser mais delimitados nos últimos 30
anos. Pesquisas desenvolveram-se nesse sentido, e a criança começou cada vez
mais a ser vista como um sujeito ativo, histórico e ator social. Embasada por essa
perspectiva, a pesquisa pretendeu aprofundar-se no estudo das interações entre os
sujeitos da escola, tendo a criança como centro, uma criança ativa,
contextualizada, que interage, produz cultura, contribuindo para o meio no qual
está inserida, além de aprender com ele.
As inquietações sobre o estudo das interações não são novas para mim,
mas foram se delimitando até chegar ao questionamento proposto nessa
dissertação. Auxiliar de turma com função de acompanhamento de criança com
necessidades especiais, depois professora de Ensino Fundamental I e
psicopedagoga, foram desses lugares e a partir dessas experiências que as
questões foram se delimitando. Essas experiências foram formando a profissional
1 Retirado de <http://www.edukbr.com.br/leituraeescrita/leitura_escrita.asp?Id=49&Area=HoraDoConto&TipoIJ=1>
Acesso em fevereiro/2012.
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que sou e que está em construção. Foi em busca de aprofundamento e mais
formação que a opção foi a dedicação ao Curso de Mestrado a partir do ano de
2010.
A pesquisa amadureceu ao longo de diversas oportunidades de discussão, e
nela estão presentes contribuições de temas trabalhados nas aulas com colegas e
professores, nos encontros de orientação, no Grupo de Pesquisa INFOC (Infância,
Formação e Cultura) da PUC-Rio, trabalhando o tema propriamente dito ou
aprofundando o estudo que ia ao encontro da metodologia utilizada no trabalho.
Além deles, a abertura e a disposição constante das crianças, professores, gestão,
da comunidade da escola pesquisada para a troca, a observação, para conversas,
para o acompanhamento do cotidiano da escola, fizeram com que a pesquisadora
se sentisse aceita e pudesse observar a parceria durante o percurso do trabalho
desenvolvido. Todos contribuíram para a discussão aqui apresentada. A tentativa
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011712/CA

foi que as vozes estivessem representadas na pesquisa, que está aberta a outras
vozes a partir de sua leitura também.
A delimitação da pesquisa foi tomando forma e organização até chegar ao
objetivo de conhecer/compreender os sujeitos em interação entre si e com o
conhecimento, a partir de um olhar sobre as práticas e as interações. Os
espaços e as rotinas de colaboração nas salas de aula e na escola que são (ou
não) construídos entre os sujeitos são o foco da pesquisa. Ou seja, se as
práticas de colaboração fazem parte ou não das interações dos sujeitos entre si e
com o conhecimento e com que vieses se apresentam no cotidiano escolar.
Os capítulos são três. No primeiro capítulo a proposta é a contextualização
do objeto de estudo proposto para a pesquisa em diálogo com a construção da
pesquisadora, desde a formulação teórica do objeto até a entrada no campo de
pesquisa. Um levantamento bibliográfico de teses e dissertações do Grupo INFOC
se fez necessário, aproximando reflexões com o tema proposto. Em um segundo
momento, a escola pesquisada é trazida, seus sujeitos e as salas de aula, o
movimento de entrada e aceitação da pesquisa no campo. Nesse capítulo, são
explicitadas também as estratégias de pesquisa. Os conceitos teóricos que
fundamentam o trabalho vão sendo introduzidos.
O segundo capítulo inicia com apresentação das fundamentações teóricas
que embasaram a pesquisa e a interlocução com o campo e com os sujeitos, bem
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como as análises. As discussões teóricas são aprofundadas. Este capítulo está
dividido da seguinte forma: depois de apresentar os aspectos teóricos que
embasam as análises das interações e que se aproximam e relacionam com a
colaboração, principalmente a partir dos conceitos de linguagem em Lev Vigotski
e Mikhail Bakhtin, do reconhecimento do outro em Bakhtin e de desenvolvimento
iminente em Vigotski, são analisadas: o cotidiano e as interações criança/criança,
interações entre as crianças na relação com o conhecimento, interações entre as
crianças como processo de inclusão dos sujeitos, o cotidiano e as interações
criança/adulto, adulto/adulto. O campo foi mostrando o caminho a seguir com
relação às interações entre os sujeitos que foram sendo observadas ao longo do
processo e assim as categorias de análise foram sendo elaboradas.
O terceiro capítulo faz uma análise de aspectos da escola com relação às
interações que foram observados no processo de pesquisa como caminhos que
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011712/CA

constroem um eixo de concepções, de objetivos e práticas, a partir de um trabalho
observado como coletivo, de trabalhar junto, que foi analisado na pesquisa. Os
subitens se desenrolam em: desdobramentos da proposta pedagógica, quando são
relacionadas as concepções teóricas e visões de mundo da escola a partir
principalmente da proposta pedagógica com as observações da pesquisa; modos
de gestão, analisando as práticas observadas na escola e a construção de uma
escola de forma coletiva, onde são trazidas reflexões acerca de propostas coletivas
desenvolvidas na escola com a comunidade escolar. Os subitens deste último se
dividem em: o Ciclo de Palestras, o Informe Semanal, o site da escola, todas
produções que ganham contorno nas interações do dia a dia.
Nas considerações finais são retomados os sentidos das interações e da
colaboração encontrados.
Seguindo esse caminho, a dissertação pretendeu contribuir para pensar as
interações entre crianças, crianças e adultos, adultos, no cotidiano das escolas,
através de perspectivas de troca, participação, pertencimento, crescimento,
construção e trabalho coletivo, pela via da colaboração.

1 -Sobre a Pesquisa

Esse capítulo contextualiza a construção do objeto de estudo proposto para a
pesquisa e da pesquisadora. Explicita as transformações do objeto até a
configuração definida como recorte para a dissertação e faz o levantamento
bibliográfico de teses e dissertações cujas relações possíveis com o tema da
pesquisa são trabalhadas. Em seguida, o campo é trazido, bem como as estratégias
de pesquisa. Os conceitos teóricos que fundamentam o trabalho vão sendo
importantes interlocutores nesse caminho percorrido.

1.1 - A Construção do Objeto
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O processo de pesquisa foi repleto de oportunidades e desafios, em
encontros com as crianças, com os sujeitos que participam do cotidiano da escola
estudada, com as suas significações no que se refere às interações e, de forma
específica, às partilhas e à colaboração. Junto a isso, um diálogo com a teoria que
permeou essa construção.
Descobriu-se um processo de pesquisa dinâmico, que estrutura, mas que
também desestrutura, que confirma, mas também transforma pontos de vista e
ressignifica olhares, trazendo novas aprendizagens.
A pesquisa resultou de inquietações amadurecidas ao longo de minha
trajetória como aluna e como profissional de educação. Como ponto chave dessa
formação e dos caminhos posteriormente trilhados, enfatizo a oportunidade de
acompanhamento em sala de aula como facilitadora de uma criança que
apresentava um quadro de autismo2 no ano de 2004. A criança estava, desde a
Educação Infantil, na mesma escola, mas em outra sede. O caminho que estava
sendo desenvolvido vislumbrava a inclusão da criança em turma regular. A
proposta de trabalho a que fui convidada naquela época se dava dentro dessa
perspectiva abraçada pela equipe. A ideia era mediar o processo de inclusão da
2

Um registro pode ser encontrado em trabalho apresentado ao Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Psicopedagogia, como avaliação da disciplina “Educação Especial”. WAJSBROT,
Giselle Reznik. Trabalho sobre Síndrome de Asperger. Instituto Brasileiro de Medicina de
Reabilitação. RJ: 2007 (não publicado).
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criança, auxiliando-a no que se mostrasse necessário, desde o enfoque pedagógico
(nesse ano a alfabetização era o eixo central) até a orientação quanto às interações
com os sujeitos.
O trabalho se desenvolveu em uma turma de 1º ano em escola particular do
Município do Rio de Janeiro. Dentre os principais desafios colocados estava a
questão da aproximação entre os alunos. A dificuldade desse aluno encontrava-se
especificamente nas interações.
No contexto da sala de aula e da escola em que a criança estava sendo
inserida, foi possível perceber um processo de busca e construção, e muitas
conquistas, a fim de não colocar uma limitação quanto às interações entre os
sujeitos. Acreditava-se nas suas possibilidades de forma integral, uns ajudando
aos outros nas suas especificidades. As interações aconteciam, e com elas atitudes
de reconhecimento, diálogo, colaboração, troca. Essas atitudes vistas durante
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011712/CA

aquele ano letivo de 2004 acompanhavam as crianças e os adultos, não havendo
destaque especial para a criança com o quadro de autismo.
A partir dessa experiência entrei em contato de forma apaixonada com o
tema das interações. Foi um ano de muito estudo do tema do autismo e das
interações entre crianças e adultos.
A experiência positiva aqui apresentada levou à busca de maior
conhecimento teórico e prático sobre o tema das interações, em curso de
especialização3, em estágios, e depois, como professora de turma dos primeiros
anos do Ensino Fundamental. Fui aprendendo a observar as crianças, tentando, a
partir do seu olhar, perceber suas significações sobre si e sobre os outros sujeitos
na sala de aula no cotidiano, com o foco nas interações produzidas. Educadores e
alunos estão a todo momento construindo, partilhando, significando e
ressignificando as interações em sala de aula no cotidiano escolar, pois são parte
integrante desse contexto. Os meus maiores movimentos se davam a partir da
perspectiva de aprofundamento dos processos de interações na sala de aula.
Foi então que optei por trazer para a minha dissertação de mestrado essa
inquietação, pesquisando os espaços de colaboração na sala de aula, tais como os
3

Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. Curso de Pós Graduação Lato Sensu em
Psicopedagogia (2005-2007).
Monografia desenvolvida: “A sala de aula: um espaço psicopedagógico de inclusão de crianças
portadoras de necessidades especiais”
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espaços e as interações construídos e trabalhados no dia-a-dia, entre as crianças
entre si, entre elas e os adultos, e entre os adultos. Como pano de fundo, está a
preocupação em buscar uma educação de qualidade para as crianças, entendendoas como participantes e sujeitos ativos desse contexto. Esta dissertação partiu do
tema das interações entre os sujeitos que participam da dinâmica da sala de
aula.
A inquietação com a qualidade da educação coloca-se como questão
também atualmente. Uma política de universalização da escola ganhou força com
a Constituição Federal de 1988, que considera a Educação Básica (Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) como direito social. Cury (2008)
trabalha esse direito na Constituição e o identifica na LDB, que, dentre outros
diplomas legais, buscam garantir o direito que está na Constituição Federal de
1988.
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A ideia do direito veio reafirmar a educação para todos. Essa conquista foi
resultado de lutas e esforço por parte de educadores e da sociedade. O conceito de
educação básica foi ampliado e trouxe um novo olhar sobre a educação. Segundo
Cury (2002): “Trata-se, pois, de um conceito novo, original e amplo, fruto de
muita luta e de muito esforço por parte dos educadores que se esmeraram para que
determinados anseios se formalizassem em lei”. (p.170). Segundo Cury (2008),
apesar da melhoria quantitativa (que está em processo), também a melhoria
qualitativa da educação se faz necessária.
A pesquisa a ser desenvolvida tem como foco o Ensino Fundamental.
Com a ênfase agora não tanto na questão da quantidade, os debates se
voltam para o que se entende por qualidade na educação. Esse é um debate amplo
e que envolve muitos aspectos. Em uma análise micro, isso vai afetar a
organização da escola, as prioridades que vão ser estabelecidas, com que lentes as
conquistas, os desafios e a rotina escolar vão ser vistos e trabalhados.
A abordagem da pesquisa como processo se intensificou na entrada e no
trabalho de campo, levando a novas inquietações e à transformação do recorte do
objeto estudado. O objeto de estudo da dissertação, inicialmente, eram os sujeitos
e suas interações entre si e com o conhecimento em sala de aula. Ao longo da
pesquisa, no entanto, entender esses sujeitos e suas interações só foi possível a
partir de uma ampliação da sala de aula para a dinâmica escolar.
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A dissertação, portanto, a partir dessa ampliação, tem como objetivo
conhecer/compreender os sujeitos em interação entre si e com o
conhecimento, a partir de um olhar sobre as práticas e as interações. Os
espaços e as rotinas de colaboração nas salas de aula e na escola que são (ou
não) construídos entre os sujeitos são o foco da pesquisa.
As questões de pesquisa visam aproximação e análises das interações:
Quais são as formas de linguagem das crianças e dos adultos entre si no
cotidiano escolar? Eles conversam, se escutam, se reconhecem?
No contexto observado há trocas? Os professores permitem parcerias?
Com relação à circulação de conhecimento, há práticas de transmissão? As
crianças podem participar, trazendo contribuições e expressando o conhecimento
que já trazem? Há práticas de diálogo entre os sujeitos? De que forma o
conhecimento circula nas atividades, nas brincadeiras, nas falas, nas interações?
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As relações que são estabelecidas propiciam participação de todos? Há o
reconhecimento de todos como sujeitos que aprendem e ensinam?
Dessas questões de pesquisa principais, objetivou-se aproximar-se e
sistematizar as interações no cotidiano escolar, para poder responder. Há o
cuidado para não ser determinista; não necessariamente uma sala de aula reflete o
que acontece na escola. Mas há caminhos construídos em conjunto.
Debruçar-se sobre as interações com esse enfoque visa conhecer se a criança
participa do cotidiano escolar e como participa, se a dinâmica do grupo percebe a
todos, não só como integrantes, mas como participantes ativos do cotidiano. Essa,
pode-se dizer, é a maior relevância desse trabalho para o campo educacional.
Esse projeto insere-se no campo de pesquisas sobre a infância, que se
baseiam nas possibilidades empíricas de estudo das crianças, que, a partir de
diversas abordagens metodológicas, pensam as interações, as práticas e as ações
no cotidiano com as crianças, trazem debates sobre as concepções teóricas acerca
da infância, as propostas pedagógicas, a democratização e qualidade para a
educação, os desafios e as conquistas da prática, as políticas, dentre elas a de
formação de professores. É um campo que vem se ampliando e conta com estudos
multidisciplinares, tais com estudos da linguagem, da sociologia da infância, da
história.
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Esta pesquisa aqui apresentada se insere no Grupo de Pesquisa sobre a
Infância, Formação e Cultura (INFOC), que conta com a participação de
professores e alunos da PUC-Rio, UFRJ e UniRio. Esse grupo, no qual esse
trabalho é situado, tem como embasamento os estudos da linguagem e os estudos
culturais, a antropologia e os estudos da infância. Constrói a visão da criança a
partir de referenciais desenvolvidos por Mikhail Bakhtin (1997, 2000, 2006), Lev
Vigotski (2000, 2007, 2009) e Walter Benjamin (1987a, 1987b). Dentre os autores
privilegiados pelo Grupo de Pesquisa, os que foram lidos e utilizados pela
pesquisadora foram Vigotski (2007, 2009) e Bakhtin (1997, 2000, 2006). A
criança é vista na sua condição social de ser histórico, político e cultural. Segundo
Kramer: “Esses autores concebem o homem (e as crianças!) como um ser
produtor de cultura e nela produzido, enfatizam a dimensão expressiva e histórica
da linguagem, contribuindo para repensar as relações da infância na cultura e
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repensar o nosso tempo”.(2009, p.08).
O Grupo de Pesquisa foi um importante interlocutor, onde percebi
construindo-me pesquisadora, onde foram estudados outros teóricos, como
William Corsaro (2011), que possibilitaram amadurecer conceitos para trabalhar
metodologicamente a pesquisa, fundamentada também, em Bakhtin (1997, 2000,
2006).
•

Lendo as Teses e Dissertações do Grupo:

As dissertações e teses produzidas por pesquisadores do INFOC
contextualizam um estudo dinâmico e construtivo do Grupo que permitiram um
diálogo com o recorte da pesquisa e com o tema das interações.
Mello (2008) estudou as interações entre os sujeitos na sala de aula. Ao
pesquisar o que se entende por um professor mediador na Educação Infantil,
analisa o que significa essa mediação, quais tipos de mediação são realizados
pelos sujeitos estudados com o objetivo de registrar signos que revelam ideias e
concepções sobre as práticas escolares na Educação Infantil. As mediações são
vividas não somente pelos professores e crianças, mas por todos que participam
dessas mediações, outros sujeitos -adultos e crianças- no dia a dia das turmas. O
trabalho é construído a partir de uma perspectiva histórico-cultural e traz análises
caras a esta pesquisa, principalmente a ideia das interações vistas como dialógicas.
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Barbosa (2004) estudou as interações das crianças entre si e com os adultos
em uma escola pública de Educação Infantil situada no município do Rio de
Janeiro. Entendendo as crianças como produtoras de cultura e que nela são
produzidas, tem como objetivo, a partir das interações, apreender como as
crianças se apropriam do espaço escolar e como esse espaço é significado por
esses sujeitos. Barbosa ajuda a pensar as relações com o conhecimento na sala de
aula, o que é considerado conhecimento, a rotina das trocas a partir de concepções
de criança e de infância que estão presentes no cotidiano e que influenciam toda
uma relação entre os sujeitos e deles com o conhecimento.
Motta (2010) pesquisou em uma escola da Rede Municipal de Três Rios a
passagem das crianças da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. A partir
desse tema, trabalha as concepções de “crianças” e “alunos”, onde os mesmos
sujeitos aparecem sendo entendidos de maneiras diferentes na Educação Infantil e
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no Ensino Fundamental. A partir dessa indagação, Motta trabalha a ação da
cultura escolar sobre as culturas infantis, e de que maneira essa ação faz surgir os
chamados “alunos” em detrimento das “crianças”, como um processo que se dá de
“transformação” do olhar para os sujeitos. Estuda as resistências das culturas
infantis e os diálogos estabelecidos com a cultura escolar. O olhar para a cultura
escolar trazido por Motta ajudou a pensá-la como uma construção que é
significada pelos sujeitos no cotidiano.
Drago (2005) estudou o processo de inclusão nas salas de aulas regulares de
Educação Infantil no município de Vitória. Para isso, trabalha com concepções de
educação, infância e inclusão que permeavam o contexto estudado, tanto nos
discursos como nas práticas, fazendo uma análise das aproximações e
distanciamentos. O que encontrou foi muito mais distanciamento entre o que se
fala e o cotidiano propriamente dito. Drago analisa por meio de estudo de caso o
cotidiano, a partir das interações entre a criança que está em processo de inclusão
e os sujeitos da escola. O que observa foi uma exclusão maior do que a inclusão,
na medida em que as interações entre os sujeitos não eram estimuladas e traziam
uma visão de falta, e não de possibilidade com relação à criança incluída.
Criticando essa prática, Drago propõe reflexões para a educação inclusiva, que
foram importantes na interlocução com a pesquisa desenvolvida.
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Motta (2007), apoiada pelos estudos da Sociologia da Infância e de autores
envolvidos com os estudos da infância, da criança, bem como da Educação
Infantil, fundamentada também em Bakhtin, realizou pesquisa com base
etnográfica em escola privada, do tipo particular, no município do Rio de Janeiro,
tendo como objetivo aproximar e sistematizar as práticas de autoridade pelos
adultos- corpo docente e pais- e crianças e o entendimento das práticas pelas
crianças. Para tanto, situa as formas com que a autoridade que envolve as crianças
aparece na escola, sem deixar de lado o diálogo com o referencial teórico que
inicia o trabalho e perpassa as análises empreendidas na dissertação, além de
explicitar a metodologia utilizada e os desafios apresentados. As categorias de
análise vão dando ao leitor a aproximação com as recorrências e com as práticas
observadas e analisadas pela pesquisadora. As reflexões teóricas da autora
colaboraram para a pesquisa aqui desenvolvida, bem como para pensar as diversas
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abordagens das interações nas escolas.
Essas pesquisas desenvolvidas pelo INFOC propõem um diálogo com a
infância e com a dinâmica das interações entre os sujeitos. O olhar para as
interações não foi e não é único. Ao longo da história, construíram-se concepções
diversas sobre o que é ser criança e, em consequência, das interações
estabelecidas com ela. De um entendimento de alguém a vir a ser no futuro, sem
se reconhecer uma especificidade própria do período da infância, a criança era
vista como alguém que precisava ser moldado para se tornar adulto. Contrapondo
a esse conceito abstrato de infância, hoje a criança é vista como cidadã, sujeito
social e histórico. É na direção do olhar para uma criança cidadã que as pesquisas
apresentadas (e esta também) caminham. Segundo Kramer (2007):
Reconhecemos o que é específico da infância: seu poder de imaginação, a fantasia,
a criação, a brincadeira entendida como experiência de cultura. Crianças são
cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e que nelas são
produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e também ver o
mundo a partir do seu ponto de vista. (p.15)

Esse entendimento de infância vai ao encontro da pesquisa proposta, pois as
crianças são vistas como ativas, participando de um grupo, e, portanto, seus
espaços de interação são influenciados por suas ações no mundo. O direito a essa
experiência faz parte do entendimento de infância proposto aqui, que inclui
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práticas na sala de aula e na escola que trabalham o sentido da colaboração, do
diálogo, da construção conjunta, do pertencimento a um grupo. Segundo Kramer
(2007):
Sem conhecer as interações, não há como educar crianças e jovens numa
perspectiva de humanização necessária para subsidiar políticas públicas e práticas
educativas solidárias entre crianças, jovens e adultos, com ações coletivas e elos
capazes de gerar o sentimento de pertencer a. (p.21).

A partir da visão da criança como ser ativo, da perspectiva das interações
como fundamento das relações sociais na escola, e da profissão do professor como
uma profissão de interações (Tardif e Lessard, 2009), reconhece-se a relevância
das interações. Nesse sentido, reflexões sobre as trocas, circulação de
conhecimento a partir ou não de situações programadas, flexibilidade-rigidez de
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papéis serão chamados para o debate.
No processo da pesquisa, as narrativas dos sujeitos foram centrais. Segundo
Moreira e Kramer (2007), para Bakhtin: “A distância para compreender inicia o
processo dialógico. Conhecer é reconhecer a presença do outro: a compreensão
sempre é, em certa medida, dialógica”.(p. 1052).
As narrativas do campo estudado são trazidos na pesquisa a partir da
concepção de eventos trabalhada por Bakhtin (Freitas, 2007; Motta, 2010). Nesse
sentido, são levados em conta o texto, os sujeitos e o acontecimento no qual os
sujeitos envolvem-se na pesquisa, com o contexto no qual se insere, fazendo parte
da dinâmica que é social. Os sujeitos em diálogo, “diálogo compreendido não
apenas como uma relação face a face, mas de forma mais ampla implicando
também uma relação do texto com o contexto”. (Freitas, 2007, p. 30).
As análises dos sentidos dos eventos, segundo a perspectiva que prioriza o
diálogo a partir de como é trabalhado por Bakhtin, são construídas com o
pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Segundo Freitas (2007), são “reflexões que
estão marcadas pela preocupação ética de que, embora pesquisadores e
pesquisados ocupem lugares diferentes, a pesquisa deve sempre se constituir como
um encontro entre sujeitos”. (p.37).
Motta (2010) relata, na prática, a importância do conceito de evento para a
sua pesquisa: “para encontrar o sentido dos eventos, eles não deveriam ser
mutilados, focados, centrados na sua cena principal, pois o que dava uma unidade
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ao acontecimento era a multiplicidade de ações que se desenrolavam
simultaneamente (...)” (p.18).
Essa opção metodológica se situa no âmbito da Sociologia da Infância,
aporte teórico da dissertação, que traz uma abordagem histórico-cultural e o
dialogismo como conceito essencial, para a teoria e a prática da pesquisa. Esses
enfoques fundamentam a forma de olhar para as interações e para os sujeitos,
interlocutores e construtores do contexto estudado.
Para Freitas, Souza e Kramer (2007): “As visões de homem e de mundo
presentes numa determinada perspectiva teórica marcam toda a sua organização
metodológica e estrutura conceitual”. (p. 08).
Jobim e Souza (2009), trabalhando teóricos que estudam a linguagem e a
ideia de sujeito como ser histórico, social e cultural como Bakhtin, Vigotski,
Benjamin, discute a necessidade de se dar importância a como, a partir da
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linguagem e das interações, as crianças interpretam, constroem e representam o
social no qual estão inseridas. É uma possibilidade de ver as questões a partir do
olhar das crianças, escutando suas vozes os sentidos por elas construídos, vendoas como sujeitos e autoras no mundo. As crianças e os adultos têm muito a
mostrar sobre os significados por eles construídos a partir do cotidiano do qual
fazem parte.
A autora chama essa relação com os sujeitos na pesquisa de espaço do
sentido. Restaurar o espaço do sentido, para Jobim e Souza, é possível através de
uma linguagem que é dialógica (Bakhtin, 2000).
É essa linguagem dialógica que a pesquisa propõe ao longo de suas linhas.

1.2 - A Escola e os Sujeitos Pesquisados
A pesquisa foi realizada na Escola Sá Pereira, uma escola particular situada
no município do Rio de Janeiro, fundada em 1948, que possui turmas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental, em duas sedes diferentes. Em conversa
com a diretora, foi possível conhecer a história da escola, a partir do nascimento.
A diretora relata que a escola começou como um espaço de educação
musical, seu fundador era maestro e participou de um movimento no Brasil que
defendia a inclusão da educação musical no conteúdo curricular e defendia a
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valorização do trabalho de arte-educação, inserido em um movimento da década
de 50 que deu origem a abertura de espaços com o intuito de valorização desse
trabalho. A diretora explica que “era um movimento não só musical, mas de
valorização do trabalho de arte-educação”. Dentro desse panorama a escola,
segundo a diretora
nasce nesse momento (...) com o interesse particular nesse trabalho de arteeducação, a princípio oferecendo só cursos de música e depois passando a oferecer
outras linguagens também, dança, teatro, artes plásticas, e só na década de 60 que
nasce a escola formal, na época com a Educação Infantil que chamava Jardim da
Infância e gradativamente eles foram implantando o Fundamental, mas sempre
mantendo essa origem da escola que era o trabalho de arte-educação. Até hoje as
linguagens artísticas fazem parte do currículo da escola não como uma atividade
extra, mas como parte integrante do currículo.

Ou seja, a diretora enfatiza a valorização da arte-educação que esteve e está
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presente na escola até hoje como eixo da proposta, como parte do currículo.
Segundo ela, a arte-educação, incluindo as diversas manifestações culturais, não
são entendidas como atividade extra na escola, e sim com um conhecimento que é
patrimônio da humanidade e que deve ser transmitido às crianças, como direito.
A opção por pesquisar nessa escola deve-se a seu objetivo de produzir
interações, cooperação. Além da sala de aula pesquisada, outra, também do
Ensino Fundamental, foi observada como contraponto. Momentos de interações e
de circulação de conhecimento entre diferentes turmas no cotidiano da escola
foram também observados.
A sede pesquisada funciona em dois turnos, de manhã e à tarde, de modo
que uma mesma sala é dividida por duas turmas em turnos diferentes (horário
parcial). O material coletivo é o mesmo. Em uma das salas observadas, a
comunicação entre os alunos e professores das turmas que dividem o mesmo
espaço foi observada através de bilhete afixado no quadro pela turma da tarde para
a turma da manhã.
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Folha com um desenho colado no quadro.
Tânia4 pergunta para Karen (auxiliar da turma) o que é. Karen explica que ela tinha
faltado, mas que é um recado da turma da tarde pedindo para a turma da manhã não
misturar a massinha e cuidar para não perder o Lego. Tem um lindo desenho junto
com o bilhete. (Caderno de Campo Turma A 20-05-2011)

Essa comunicação mostra o olhar que os sujeitos construíram do espaço da
sala de aula como um espaço coletivo, cujo cuidado é de responsabilidade de
todos e de cada um. Ações como essa, e falas sobre colaboração para com a
organização e manutenção daquele espaço foram observadas ao longo do trabalho
de campo.
A sala de aula e o material coletivo são uma construção feita com as
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crianças.
Cláudio e Lucio brincam de Lego. Lucio diz que Cláudio pegou o Lego dele.
Esther e Tânia falam: pede desculpas, não tem que brigar, tem que conversar.
Lucio, choroso, diz que não vai pedir desculpas. Pega peças em outra mesa, até que
o desentendimento recomeça.//Estava difícil entender o que acontecia//.
A professora pergunta o que havia acontecido. Lucio diz: o Cláudio roubou o meu
boneco!
Cláudio fala: mas eu só peguei uma peça!
Após conversarem, foi possível entender que Lucio, em outro dia, havia construído
um boneco, que estava na caixa. Cláudio pegou uma peça desse boneco.
A professora conversa com os meninos que o brinquedo é dessa turma e da turma
da tarde, então as crianças não precisam ficar chateadas quando a sua montagem é
desmontada, porque o jogo é de todos. Não dá para guardar as coisas montadas.
(Caderno de Campo Turma A 15-04-2010)

Como construção, as questões são trabalhadas com conversa, participação e
exposição de opiniões, como no evento da brincadeira. Todos participam e podem
entender os combinados na rotina escolar.
De acordo com folha informativa afixada na secretaria fornecida pela
coordenadora Anita à pesquisadora, ela possuía, em 2011, 521 alunos, sendo 365
na sede do Ensino Fundamental e 156 na sede da Educação Infantil. A escola tem
crescido, pois acolheu o pedido dos pais de ampliarem o atendimento para o
Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), de modo que, a cada ano, está aumentando
uma turma. Na sede estudada, o atendimento é do 1º ao 7º ano. De acordo com a
4

Por opção, e com o cuidado de não expor os sujeitos que abriram seu cotidiano para
compartilhar com a pesquisadora, os nomes das crianças são fictícios, assim como dos adultos. A
escolha dos nomes se deu de forma aleatória.
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diretora, a escola possuía no ano de 2011 em torno de 60 (sessenta) professores
nas duas sedes, sendo 40 (quarenta) no Ensino Fundamental e 20 (vinte) na
Educação Infantil. A coordenadora Anita explicou que as reuniões do Ensino
Fundamental I (segmento aprofundado na pesquisa) se dão com a seguinte
periodicidade: o planejamento com a escola toda (da Educação Infantil ao Ensino
Fundamental II) acontece, no mínimo, três vezes ao ano (no começo, no meio e no
final do ano letivo), além das trocas informais, entre coordenações, entre
professores, entre a equipe na rotina da escola.
Com relação às questões pedagógicas especificamente, as coordenadoras
costumam se comunicar pelo menos uma vez por mês, mesmo por telefone, para
acompanhamento das questões que aparecem de forma continuada entre os setores
(Educação Infantil e Ensino Fundamental). O fato das coordenações do
Fundamental estarem na mesma sede e na mesma sala, permite, segundo a
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coordenadora Anita, a troca mais permanente. Pensam juntas constantemente
sobre o conteúdo, sobre as práticas. Ainda segundo a coordenadora, as
orientadoras costumam se comunicar com uma periodicidade maior entre os
segmentos. Com cada ano do Fundamental I, com as professoras das turmas
juntas, a coordenadora se reúne uma vez por semana. É um espaço para pensarem
nos projetos, nas propostas da sala de aula, nas práticas. Há o colegiado
(desenvolvido mais adiante), que acontece uma vez por semana à noite com a
equipe do Fundamental e a gestão. Há, no colegiado, planejamento, avaliação,
estudo, troca do que a equipe estiver necessitando. Há também o conselho do
Fundamental I, caracterizado como uma conversa sobre as crianças, e estão
presentes equipe de professores e a coordenação.
Além das salas de aula, a escola possui um salão coberto, onde acontecem
as aulas de expressão corporal, canto e as apresentações. Um pátio aberto para as
aulas de educação física e um andar anterior ao pátio onde podem acontecer
comemorações de aniversário das crianças no horário do lanche, combinadas
previamente, e com convite para todas as crianças da turma. Há uma cozinha e a
sala dos professores. Em outro prédio, a biblioteca e a sala de música. Há pela
escola outros campos para brincadeiras e jogos.
Logo na entrada ficam a secretaria e salas de atendimento e das
orientadoras. Há três orientadoras na sede do Ensino Fundamental, uma que
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trabalha do primeiro ao quinto anos à tarde, uma que trabalha do primeiro ao
quinto anos pela manhã e outra que trabalha no sexto e sétimo anos, sendo o sexto
ano à tarde e o sétimo ano pela manhã. Perto do pátio fica a sala das coordenações
do Ensino Fundamental (três coordenadoras), e a sala de informática.
No horário do recreio, as crianças lancham na sala. Não há cantina, o lanche
é trazido de casa e há uma orientação para a qualidade do lanche oferecido para as
crianças. O suco é oferecido pela escola em cada sala de aula no momento do
lanche. Antes ou depois das crianças lancharem, muitas vezes elas utilizam
espaços comuns da escola. Os horários de utilização dos pátios são combinados
previamente. Foi observado que o espaço da brincadeira nesses momentos é
múltiplo. Os alunos podem utilizar a biblioteca, os campinhos que ficam no
térreo. Há estantes com brinquedos coletivos na escola, de acesso às crianças,
triciclos, além da mesa de totó e da mesa de pingue-pongue. Se quiserem trazer
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brinquedos de casa, há uma orientação de que eles devem ser usados em
colaboração, brinquedos que estimulem a interação. No meio do ano a escola
colocou um brinquedo coletivo em um dos pátios, perto da estante de brinquedos.
Ocupava de ponta a ponta o pátio. As crianças subiam pela escada ou por uma
rede, e brincavam no segundo andar ou no primeiro. Para descer, alguns preferiam
a rede, outros desciam escorregando por um cano. Foi uma novidade que
mobilizou as crianças!
Um evento de recreio observado permitiu perceber as interações entre
crianças de turmas diferentes.
Turma A no salão ensaiando uma dança. Quatro meninas de outro ano dançando
com as crianças e outras assistindo. Pergunto para a facilitadora quem são as
meninas.
Cláudia: são monitoras de expressão corporal, ajudantes da Patrícia (professora
de expressão corporal)
Pesquisadora: como assim?
Auxiliar Karen: são alunas do sexto ano, que ficam no recreio na sala, elas
gostam, e estão ajudando a Turma A. (Caderno de Campo Turma A 01-07-2011).

A Turma A precisava ensaiar uma dança e, além dos adultos da turma
presentes, estavam também alunas do sexto ano ajudando na tarefa. Essas
interações nos espaços coletivos são frequentes na escola. As crianças estão
acostumadas a conviver e a participar de atividades, na circulação de
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conhecimento e nas interações, com alunos de outros anos. Elas se conhecem
pelos nomes, cumprimentam-se nos corredores da escola.
Segundo a Proposta Pedagógica5 da escola, o trabalho baseia-se nos
projetos. Diversas teorias se relacionam para o embasamento da proposta. O
documento enfatiza, no entanto, que o cuidado de adaptação das teorias às
especificidades da escola é tomado. Ao longo do trabalho de cada ano letivo, há a
escolha de um tema central, amplo, para a escola, chamado de Projeto
Institucional6. A partir daí, cada turma, dentro do Projeto, aborda um recorte,
permitindo em diversos momentos que as turmas compartilhem o conhecimento
construído, a partir da ideia de uma construção coletiva do conhecimento.
O Projeto Institucional do ano em que foi realizada a observação foi
chamado de “Navegantes e Aventureiros: navegar é preciso”.
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1.3 - As Salas de Aula
As salas de aula observadas foram duas, uma em cada momento do processo
de observação, ambas do Ensino Fundamental I. As observações começaram na
Turma A da manhã, e depois foram continuadas na Turma B da manhã (nomes
fictícios), ajudando a fazer um contraponto. Perfil das professoras regentes, da
coordenadora do Fundamental I e da diretora encontram-se no Apêndice 1.
A primeira turma é composta por dezenove alunos, sendo nove meninos e
dez meninas. No final do primeiro semestre receberam uma menina que já
estudava na escola, em um ano seguinte, mas, acompanhada dos profissionais e
em parceria com a família, foi concluído que para ela seria melhor ir para o ano
anterior. Pude acompanhar a acolhida da menina pelas crianças da turma. A
maioria das crianças já se conheciam. Quando do início da pesquisa, no final do
mês de março, foram vistas crianças que se chamavam pelos nomes, interagiam, e
o acolhimento de crianças novas pareceu estabelecido. A turma recebeu sete
crianças que não haviam feito Educação Infantil na escola, mas, segundo a
professora, a adaptação foi tranquila.
5

A Proposta Pedagógica, bem como o Projeto Institucional e os Relatórios das Turmas, foram
consultados no site da escola após pedido de autorização de utilização dos dados para a pesquisa.
Proposta Pedagógica. Disponível <no site da escola>. Acesso em: junho/2011.
6
Projeto Institucional. p.1 Disponível <no site da escola>. Acesso em: junho/2011.
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A turma observada estudava pelo primeiro ano na sede do Ensino
Fundamental. Dessa forma as relações com o espaço da sede estavam em
construção, mesmo para aqueles que já estudavam na escola, na Educação
Infantil.
A escola promove encontros entre as crianças das duas sedes com atividades
na adaptação da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. As crianças da
Educação Infantil fazem visitas à outra sede e as crianças brincam juntas em
atividades promovidas na escola, como pelo professor de Educação Física. Além
disso, alguns já conhecem a sede porque têm irmãos ou em função das festas
serem nesse local.
Segundo o Relatório da Turma7, na primeira semana foi feito um passeio
pela escola com as crianças, chamado de “expedição”, para conhecer o espaço e
os funcionários, fortalecendo a construção de vínculos. As Turmas que iniciam o
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Ensino Fundamental escolhem nomes de forma coletiva para a turma (como
continuidade do que acontece na Educação Infantil). No ano seguinte a escolha do
nome da turma não ocorre. O nome não continua com a turma, ela passa a ser
chamada a partir do ano em que está acrescido da identificação se é turma da
manhã ou da tarde.
O espaço da sala de aula da Turma A se constitui de mesas e cadeiras
agrupadas de forma que, em cada conjunto, sentam-se em torno de 6 ou 7 (seis ou
sete) crianças. Os critérios dos lugares onde as crianças sentam variam. Tanto na
primeira quanto na segunda turma observadas constatou-se essa variabilidade de
critérios. Por exemplo, havia dias em que as crianças escolhiam onde sentar. Em
um dia, na Turma A, havia uma ficha com o nome de cada criança no lugar onde
ela deveria sentar. Em outro dia, na Turma B, na biblioteca, os alunos deveriam
sentar em roda nas almofadas segundo o critério da ordem alfabética.
Não foram observadas reclamações do lugar escolhido pelos adultos. As
crianças pareciam estar acostumadas e confortáveis com as dinâmicas propostas.
Havia afinidades entre crianças na hora de sentar, mas isso não as impedia de
experimentar outros lugares e interagir com a turma.

7

Relatório da Turma A. Primeiro Semestre/2011. p. 1-4. Disponível <no site da escola>. Acesso
em: junho/2011.
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A mesa da professora da Turma A fica em um canto na frente da sala, mas
ela circula, senta nas cadeiras das crianças, senta no meio da sala também. Além
dela, convivem na sala com as crianças mais dois adultos: a auxiliar e a
facilitadora de uma das crianças. Essas interações foram observadas ao longo da
pesquisa.
Do outro lado, na frente, há um abecedário. Cada letra do abecedário está
acompanhada de uma figura abaixo. As letras que têm iniciais dos nomes das
crianças da sala observada vêm com fotos e os nomes abaixo. Na medida em que
o espaço é dividido em turnos diferentes pelas turmas da manhã e da tarde (o
horário é parcial), há também um abecedário do outro lado, perto da mesa da
professora, assim como dois murais laterais, um para cada turma, onde são
colocadas produções das crianças, trocadas de tempos em tempos. Em abril, a
Turma A colocou uma faixa dividida entre os meses do ano e abaixo de cada mês
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os alunos escreveram os dias dos seus aniversários e seus nomes. Foram também
colocados desenhos ao longo da faixa.
O quadro e os cabides de mochilas (abaixo do quadro) ficam entre os
abecedários. Um quadro do Planeta Terra e um Mapa do Brasil, um de cada lado,
compõem também esse espaço.
Há um cantinho da leitura com uma estante de livros. No final da sala,
estante e armários com cadernos, assim como jogos. Uma pia e embaixo dela
tintas, pilots, massinhas, pincéis.
Cada um tem seu estojo, mas há material coletivo circulando na sala (caixas
de pilot, massinhas, formas de plástico para brincar com a massinha, lápis de cor,
entre outros). As crianças utilizam esse material livremente e de forma constante
no dia a dia. Eles ficam guardados na altura das crianças, para que elas possam
pegar. A responsabilidade com a conservação e utilização do material é de todos
os integrantes da sala de aula.
Crianças desenham com os pilots do material coletivo.
Viviane: me empresta o preto?
Olívia: espera aí .
Viviane: O que você está fazendo?
Olívia: O Pão de Açúcar.
Silêncio
Olívia termina e dá o pilot preto. Pega o laranja.
Olívia: Laranja fica bom. (Caderno de Campo Turma A 28-03-2011)
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Assim como as crianças se apropriam da forma como circula o material na
sala de aula e da responsabilização para com os mesmos assim como com o
espaço, elas também participam da organização dos combinados, e os utilizam no
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cotidiano. Os combinados ficam no canto da sala.

Foto 1: Combinados elaborados pela Turma A

Quando a pesquisa foi iniciada, os combinados já haviam sido feitos. Em
conversa com a professora, foi possível conhecer sua dinâmica. Começaram
conversando em uma roda sobre as regras. Já estavam acostumados a pensar nas
regras desde a Educação Infantil, onde cada sala tem as suas. Como estavam em
outra sede e no Ensino Fundamental, só escreveram os combinados quando já
estavam apropriados da rotina. Uma regra foi lançada pela professora, pois não
sabiam: a de que não pode ficar na ponte sem adulto. A ponte é uma minipassarela que dá acesso à sala de aula. A professora chamou de regras, mas a
turma sugeriu chamar os combinados de “Pode” e “Não Pode”.
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Apesar de não observar o momento de elaboração, foi possível presenciar
sua utilização no cotidiano, quando a professora e/ou as crianças achassem
necessário, constatando uma apropriação do que lá estava escrito pelos sujeitos.
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Ricardo se balança na cadeira. Henrique segura e diz para Ricardo parar. Mostra os
combinados da lista NÃO PODE. Tem NÃO PODE DERRUBAR A CADEIRA.
Ricardo entende e para. (Caderno de Campo Turma A 20-05-2011).
Roda. Professora Silvia: eu posso dizer uma coisa? Eu não gostei do tempo livre
hoje! Estava muito barulho, a Viviane e o Cláudio estavam correndo pela sala.
Pode correr na sala?
Crianças: não!
Silvia: vamos ver o que pode nos nossos combinados?
Voltam aos combinados.
Viviane: não tem correr.
Silvia: Ah! Mas eu acho que não tem porque todo mundo já sabe. Quem não sabe
que não pode correr na sala?
Crianças: eu sei! Eu sei!
Silvia: bem, mas podemos colocar no nosso combinado, não é?
Pede para a auxiliar Karen colocar//acho que depois//
Cláudio: e se alguém esquecer?
Silvia: aí algum amigo pode lembrar, ou então eu ou a Karen. Igual eu fiz hoje
com a Viviane e o Cláudio, não é?
Viviane: é. (Caderno de Campo Turma A 01-04-2011).

O cotidiano e os espaços coletivos são construídos com os sujeitos, sendo
seus significados atribuídos e dinamizados nas interações estabelecidas e
estimuladas na escola. As regras são introjetadas como critérios que regulam a
vida em comum na sala. Apesar de precisarem ser obedecidos, são esclarecidos de
forma flexível e se tornam consenso.
No primeiro dia de observação da Turma A, cheguei antes do começo das
aulas e fiquei com a auxiliar Karen e com a turma até que o sino tocasse e todos se
encaminhassem para a sala. A orientadora Elaine mostrou o lugar de sentar, uma
cadeira no canto atrás da sala, ao lado do computador. A apresentação já havia
sido feita no passeio pela escola com a coordenadora na semana anterior, então
houve cumprimentos, sorrisos e algumas aproximações.
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Foto 2: Sala de Aula da Turma A (As fotos das crianças no alfabetário foram retiradas para
preservar o anonimato)

O começo da observação da segunda sala de aula, a turma B da manhã,
também aconteceu de forma acolhedora. A turma é composta por 26 alunos, 7
meninos e 19 meninas. Um dos meninos, no processo de pesquisa, saiu da escola
por motivo de mudança. A Turma B é composta de crianças maiores do que as da
Turma A.
Ao entrar na sala, a pesquisadora se apresentou para a professora, que
prontamente a recepcionou. Na biblioteca, com as crianças em roda, aconteceu a
apresentação e o recebimento de boas vindas da turma. A professora convidou
para sentar na roda.
A sala de aula da Turma B é ampla. Na parte da frente há duas estantes de
material das turmas, da manhã e da tarde. Entre as estantes, um quadro branco. As
mesas estão viradas para os quadros, mas são arrumadas de maneiras diversas.
Contudo, no mínimo duas crianças sentam-se juntas. Não foi observada uma
organização em que as crianças sentassem sozinhas. As mochilas ficam perto das
crianças, penduradas nas suas cadeiras, atrás. A relação com o material coletivo se
dá de forma mais específica. Diferente da Turma A, na Turma B as crianças
utilizam mais os materiais individuais no cotidiano. Em atividades em que o
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objetivo é coletivizar os materiais, estes são levados para a sala. Foi possível
perceber empréstimos de material individual acontecendo entre as crianças.
Há dois espaços de murais, um para cada turma, no fundo da sala, separados
por uma estante. As atividades que estavam expostas no início da observação
tinham o título de “Encontros com Dom Quixote”, onde poemas e desenhos foram
criados pelas turmas sobre o aventureiro estudado. A estante que separa os murais
tem vídeos, computador. A sala tem também equipamentos de projeção. Além das
atividades sobre Dom Quixote, havia exposta uma atividade das crianças do
apoio. O apoio aconteceu após o término das aulas do primeiro semestre. As
crianças que a equipe pedagógica percebam precisarem de uma fundamentação
maior no conteúdo, ficam durante uma semana trabalhando com a professora e os
colegas. Esse apoio começa no primeiro ano do Ensino Fundamental. Joana
apresentou o mural da atividade do apoio que participou no meio do ano letivo
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para a pesquisadora.
Joana apresenta outro mural. Na verdade, construído na parte lateral da sala, foi
criado e utilizado pela turma que ficou no apoio do meio do semestre. O trabalho é
sobre Charles Darwin.
Joana, após explicar o conteúdo do mural: fizemos um presente para a
Lídia!//professora da Turma B// (Caderno de Campo Turma B 09-08-2011)

A apresentação do mural por Joana vem seguida de uma explicação de que
foi produzido pelas crianças do apoio. Joana apresenta o mural mostrando uma
relação de entendimento da função do apoio, não demonstrando constrangimento
por precisar participar. Muito pelo contrário, ela mostrou com orgulho a produção
dos participantes.
No final da sala há mais uma estante com material. Na frente um cantinho
de leitura e na parte lateral um cantinho com pia, lixeira, vassourinhas e uma pá.
O cuidado e a co-responsabilização com o espaço coletivo foi logo observado
também nessa sala de aula.
Na sala tem uma vassoura, uma vassourinha e uma pá penduradas em um cantinho
ao lado da lixeira.
Jéssica suja a mesa apontando o lápis. Levanta-se, pega a pá e a vassourinha, limpa
e joga no lixo. (Caderno de Campo Turma B 05-08-2011)
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Na sala da Turma B uma facilitadora e a professora convivem com as
crianças, além dos especialistas. A professora Lídia tem uma mesa no canto da
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sala, mas costuma circular pelos espaços da sala de aula.

Foto 3: Sala de Aula da Turma B

Segundo os Relatórios das Turmas8 e conversas com as professoras (a
pesquisadora não estava no campo nos momentos de escolha dos projetos), na
turma A, junto com a turma do mesmo ano da tarde, o direcionamento do Projeto
Institucional aconteceu a partir do tema “Viagem em busca dos dinossauros”,
combinado entre as professoras e a coordenação. Ao longo do projeto, há
sugestões das crianças sobre caminhos a estudar, mas o norte é dado pelas
professoras.
Pesquisas aconteceram, sendo uma delas sobre os animais e as expedições
com as crianças. Um dos estudos enfocou os métodos que os paleontólogos
utilizam em busca de descobertas e como planejam as expedições que participam.
8

Relatório da Turma A. Primeiro Semestre/2011. p. 1-4. Disponível <no site da escola>. Acesso
em: junho/2011.
Relatório da Turma B. Primeiro Semestre/ 2011. p.1-12 Disponível <no site da escola>. Acesso
em: junho/2011.

34

Começaram o ano falando sobre as férias. No Carnaval, aconteceu uma
atividade sobre o que levar na mala para o feriado. Além disso, trabalharam
sambas produzidos por pais da escola sobre o tema do Projeto Institucional.
Em seguida, aconteceu uma atividade sobre o que levar nas malas em
diversas viagens. Malas foram montadas na sala e conversaram sobre seu
conteúdo. Depois foram ao caderno e cada um escreveu o que lembrava na mala
apropriada (malas de férias, trabalho e expedição). Conversaram nessa atividade
sobre o que é expedição, para que serve. Viram então o filme “Expedição em
Busca dos Dinossauros”. O Projeto estava então lançado!
A ideia principal do projeto: pensar a importância das expedições com
relação às descobertas para a humanidade.
Na Turma B o desdobramento do tema se deu a partir do título: “Homens
que tornaram possível o impossível”. A turma adotou o livro “Dom Quixote de la
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Mancha” de Miguel de Cervantes9, escolhido pela equipe, como o “aventureiro da
imaginação”.
A escolha do projeto foi feita a partir de pesquisas, que incluíram as
famílias, sobre viajantes e/ou aqueles que tornaram possível o impossível em
diversas áreas do conhecimento. Antes disso, no lançamento do projeto, nomes
foram lançados pela diretora e os pais participaram fazendo o samba de Carnaval
da escola tendo como tema os aventureiros, as aventuras.
A Turma B encontrou-se com a turma da tarde do mesmo ano, e
participaram de uma atividade argumentando sobre a escolha de personagens e
sua importância, inclusive com relação às áreas do conhecimento, como os
personagens poderiam ser trabalhados nas diversas áreas. Sugeriram assuntos
relacionados, passeios, filmes, livros. Os alunos se reuniram nos grupos por
interesse pelo aventureiro, então não havia número específico de componentes em
cada grupo. Depois houve votação, através de voto secreto, para definição sobre
quem estudar. Cada aluno pôde votar em duas pessoas. Os mais citados foram
Yuri Gagarin, Amyr Klink, Charles Darwin, Oswaldo Cruz, Hans Staden. Os
escolhidos foram Charles Darwin e Amyr Klink.

9

CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de La Mancha. Trad. Ferreira Gullar. Ilustr. Gustave
Doré. RJ: Editora Revan, 2011.
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O começo e a sequência das observações, tanto em uma turma quanto em
outra, permitiu perceber os encaminhamentos dos projetos, fazendo parte da rotina
dos sujeitos.
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No caderno, as crianças colam um papel com uma foto da “Expedição em Busca
dos Dinossauros”. A professora Silvia cola na folha ao lado uma etiqueta com um
pequeno texto. Nicole lê alto para a turma: Muitos profissionais participaram da
Expedição em Busca dos Dinossauros. Quais?
Pensam juntos. Lembram de paleontólogo, desenhista, fotógrafo, motorista,
médico, pesquisador, câmera. A professora pede que cada um escreva na sua folha.
Faz tracinhos no quadro (indicando quantos profissionais lembraram), mas não
escreve. Julio vai ao quadro contar quantos tracinhos têm. Tânia olha para o seu
caderno: falta um, lá tem sete, aqui tem seis. A professora passa de mesa em mesa
e vê a escrita das crianças. (Caderno de Campo Turma A 18-04-2011).

Na biblioteca, a turma está sentada em roda em almofadas. A professora senta-se
em uma cadeira e chama a pesquisadora para sentar na roda. Refere-se ao projeto
comigo e com a turma, lembrando quais os aventureiros escolhidos pela turma para
estudar. A professora explica que nas férias a turma combinou de começar a ler o
livro do Amyr Klink, e que iam conversar no dia seguinte. Algumas crianças
começam a falar sobre o livro, e se gostaram ou não// A professora não interrompe
e deixa que falem, mesmo a atividade não estando programada//. Ela começa a
contar alguns episódios do livro e as crianças começam a sorrir, lembrar, contar! A
professora pede que as crianças desenvolvam suas opiniões. (Caderno de Campo
Turma B 02-08-2011).

O processo de entrada no campo será tema do item a seguir.

1.4 - “Você chegou na hora, vai ter ensaio!”- Entrando no Campo
O contato inicial com a escola se deu por e-mail e depois telefone. A
diretora da escola atendeu a solicitação da pesquisa prontamente, pedindo uma
cópia do projeto mostrando-se solícita para o que a pesquisa necessitasse e
pudesse ser construído com a escola. Essa postura de colaboração foi vista em
todo o processo com os adultos e as crianças da escola.
Ficou combinado o contato com uma das coordenadoras do Ensino
Fundamental I, a coordenadora Anita. Marcada a reunião, conversamos sobre o
projeto de pesquisa e definimos a turma que seria observada. A outra turma foi
escolhida mais tarde e a observação foi realizada posteriormente também. Não
houve qualquer resistência de escolha das turmas. Além do critério de observar
interações em turma de Ensino Fundamental I, outros dois critérios de escolha
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foram: serem as turmas de inclusão e terem adultos trabalhando com as crianças.
No primeiro caso havia a professora, a auxiliar e a facilitadora. No segundo caso,
a professora e a facilitadora. Além delas, os professores especialistas, que variam
de ano a ano.
A frequência semanal ficou combinada como sendo de três vezes na
semana, em torno de duas horas por dia, em diferentes horários. Foi possível
observar, além das aulas, também movimentos de entrada e saída dos alunos na/da
escola estudada e os momentos de recreio e de lanche.
Foram observadas aulas de alguns especialistas. No caso da observação na
Turma A, aulas de música, expressão corporal e educação física, no caso da
Turma B, aulas de matemática, coral (que acontece junto com a turma de um ano
anterior), inglês, tribo.
Segundo a Proposta Pedagógica da escola, a tribo é um momento em que
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cada turma, a partir do segundo ano do Ensino Fundamental, reúne-se em um
horário semanal previamente combinado com a orientadora. Esse momento é
reservado para que as crianças possam compartilhar situações que a elas
parecerem pertinentes para trazer para o grupo trocar, sejam elas do dia-a-dia, de
dentro ou de fora da escola. Nessas oportunidades, as crianças trocam, interagem,
se colocam e se escutam. O espaço, uma construção coletiva, tem regras para a
convivência baseadas no respeito, construídas pelos próprios alunos. O adulto
funciona como mediador, mas, aos poucos, vai tentando deixar que a maior parte
da mediação seja feita pelas próprias crianças, de forma a favorecer a autonomia
dos alunos. Foi possível observar esse processo, além de perceber que a tribo é
também para as crianças um momento de relaxamento, de conexão consigo
mesmas, com os sentimentos de cada um. A orientadora propõe exercícios para
estimular a relação de cada um consigo mesmo, como escutar uma música, fechar
os olhos, respirar, pensar em propostas de reflexão feitas pela orientadora para
relaxamento.
Bernardo: o meu pai admira muito a escola também por causa da tribo.
Elaine (orientadora): que legal! E porque ele acha isso?
Bernardo: porque ele acha que a tribo ensina para a vida. Por exemplo: se você
vai começar um trabalho, você precisa se acalmar.
Elaine: é isso mesmo! Que bacana, Bernardo.! (Caderno de Campo Turma B 1708-2011)
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Na tribo, a Turma B senta-se para conversar sobre questões que as crianças estão
sentindo necessidade e os assuntos vão surgindo. Amália e um grupo de meninas
pedem desculpas para Magda. Amália explica que tinham feito uma brincadeira de
que Magda não tinha gostado. Pediram desculpas, mas como Magda não tinha
aceitado, estavam aproveitando a tribo para pedir de novo. Magda fica emocionada.
Elaine: bonito que elas aproveitaram esse momento do grupo para pedir
desculpas. (Caderno de Campo Turma B 31-08-2011).

A Turma A não possui esse momento reservado à tribo, mas momentos de
troca e de interações acontecem no dia a dia de outras maneiras. Um desses
momentos observados foram as conversas na roda que inicia a semana, quando a
turma troca suas experiências e impressões sobre o seu fim de semana. Na roda
também são contadas histórias e conversas sobre elas acontecem. Outros
momentos de interação sobre situações que as crianças e/ou os adultos consideram
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importantes para compartilhar acontecem ao longo do cotidiano da turma.
Depois de conversarem sobre novidades do fim de semana, a professora convida os
alunos para ouvir uma história. Depois as crianças comentam. Igor diz: eu achei
chata...
A Professora Silvia responde: isso é legal, não é toda história que a gente gosta, e
também às vezes um gosta e o outro não. Quem achou a história mais ou menos?
Quem gostou da história?
As crianças conversam e dão suas opiniões. (Caderno de Campo Turma A 18-042011).

Em todas essas aulas há um ou mais adultos com o professor, o que
enriqueceu o olhar sobre as trocas estabelecidas no cotidiano. A observação de
salas de aula de anos diferentes do Fundamental I se deu com o objetivo de ter
uma visão com relação às interações dos sujeitos envolvidos na escola estudada ao
longo do processo escolar, avaliando mudanças e/ou continuidades.
Com a leitura de documentos, que também aconteceu ao longo do processo,
assim como entrevistas, foi possível fazer relações do observado com o que está
proposto para a escola, como os documentos e sujeitos pensam as interações e
quais as concepções de criança que aparecem nas propostas e falas.
Um passeio pela escola foi realizado para conhecer sua estrutura e, durante a
caminhada, Anita (coordenadora) contou um pouco sobre a expansão que a escola
está passando recentemente. Houve a entrada em algumas turmas, até a chegada à
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Turma A, escolhida para começar a observação, quando a apresentação da
pesquisadora aconteceu para adultos e crianças.
Na semana seguinte, a observação começou.
O conteúdo da pesquisa e as concepções teóricas pediram a utilização de
uma metodologia qualitativa, que buscasse dialogar com as perguntas, pensando a
empiria, e não transportando as explicações teóricas somente. Para isso, algumas
estratégias, tendo a pesquisa de campo como eixo, foram utilizadas.
A utilização de um caderno de campo foi necessária para que a pesquisadora
pudesse escrever observações, impressões (em folhas ao lado do registro das
observações) e refletir sobre elas, em contato com a teoria, construindo esse
diálogo em todo o processo de pesquisa. Com esse recurso, foi possível registrar
as observações, falas, situações, interações, para depois “pensar sobre” o campo
da pesquisa. Priorizou-se falas contextualizadas, não muito recortadas, para que se
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pudesse apreender o contexto. Os diálogos são considerados foco para a pesquisa,
diálogos entre as crianças e entre crianças e adultos.
A observação de atividades, detalhadamente e de forma contextualizada,
tentando perceber as participações dos sujeitos, e depois, para além das
descrições, os processos ali desenvolvidos, também foi importante. Para além da
sala de aula, observou-se as interações dessas crianças com outras crianças e
adultos na escola, ora em atividades partilhadas como apresentações entre turmas
(muito rotineiro na escola) em que há colaboração entre as crianças e os adultos
para um aprimoramento das atividades observadas de outras turmas, ora em
atividades não programadas, como o recreio.
O campo pediu essa ampliação da observação, pois as construções na
escola, que passam a fazer parte de uma rotina coletiva de interações, se mostrou
intensa e “naturalizada” naquele contexto, como uma construção interiorizada
pelos sujeitos da escola. A partir da observação realizada, essa postura com
relação ao dia a dia escolar e às interações que envolve todos os integrantes da
escola, passou a ser também foco do estudo, como parte de uma cultura escolar
que foi construída e agora é parte do olhar e da ação dos sujeitos no cotidiano,
fazendo parte também do olhar e das ações das crianças para as interações
compartilhadas entre elas e entre elas e os adultos, tanto na sala de aula da qual
fazem parte, como na escola de forma geral.
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Como a cultura escolar influencia as práticas dos sujeitos e especialmente
das crianças? Esta foi uma pergunta que foi surgindo através do contato com o
campo pesquisado. Mostrou-se necessário compreender como essa interiorização
de atitudes colaborativas é construída e significada pelos sujeitos no cotidiano da
escola, em parceria. Como as interações e as ações vão construindo sentidos
compartilhados que originam práticas de colaboração na escola.
Os roteiros de observação ajudaram nesse processo. O recurso mostrou-se
adequado também por permitir que as crianças fossem escutadas, pois esse é o
olhar da pesquisa.
Os roteiros incluem interações, compreendendo as crianças entre si, com os
adultos e os adultos entre si; utilização do espaço da sala de aula, artefatos e
materiais, defendendo a ideia que expressam as interações estabelecidas no
cotidiano; contextualização da escola e dos processos de interação para além das
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salas de aula, pois foi percebido que existe uma construção da escola com relação
ao tema. O último roteiro surgiu da necessidade de ampliação do recorte do objeto
para as interações das crianças na escola. Os roteiros encontram-se no Apêndice 2.
O caderno de campo provocou reações diversas nos alunos. Desde olhares
discretos, de uma aluna que ficou ao lado da pesquisadora e fez o movimento de
leitura do caderno com os dedos (Turma A), curiosa por saber o que estava
escrito, quando então o texto foi lido para ela; até aqueles que perguntaram o que
estava sendo escrito ou mesmo uma aluna que pediu o caderno emprestado para
ler um pouco (Turma B). Por vezes perguntaram o que estava fazendo e a postura
era então voltar à explicação sobre o porquê de estar ali e deixar que ficassem à
vontade para fazer perguntas.
A criança, a partir da fundamentação teórica e pela metodologia proposta, é
vista como “cidadã, sujeito criativo, indivíduo social, produtora da cultura e da
história, ao mesmo tempo em que é produzida na história e na cultura que lhe são
contemporâneas”.(Kramer, 2002, p.43). Nesse sentido, as narrativas das crianças
foram centrais. A centralidade das narrativas das crianças é um aspecto enfatizado
por Jobim e Souza:
(...) a criança deixa de ser um objeto a ser conhecido, reconquistando seu lugar de
sujeito e autora no mundo em que se encontra estabelecida. Sendo sujeito, a criança
não pode permanecer sem voz, e é no diálogo com o outro que ela mostra a
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indissociabilidade entre a forma e o conteúdo da sua existência ativa no mundo.
(2009, p.24).

O trabalho aqui desenvolvido compartilha com a Sociologia da Infância e
com abordagens que daí derivam, desde a concepção e interações com as crianças,
até orientações metodológicas de pesquisa, que, apesar dos métodos variarem,
passam de uma pesquisa sobre para a pesquisa com ou para crianças (Corsaro,
2011). Isso significa considerar as perspectivas das crianças, com um método que
aborde necessidades e particularidades desse grupo pesquisado, sob a perspectiva
das crianças como atores sociais. A pesquisa aqui desenvolvida está atenta para as
crianças e para suas narrativas.
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Segundo Sarmento e Pinto (1997):
Essa focalização reside, exactamente em partir das crianças para o estudo das
realidades da infância. Isso significa, no essencial, duas coisas: primeira, que o
estudo da infância constitui esta categoria social como o próprio objecto de
pesquisa, a partir do qual se estabelecem as conexões com os seus diferentes
contextos e campos de acção; em segundo lugar, que as metodologias utilizadas
devem ter por principal escopo a recolha da voz das crianças, isto é, a expressão da
sua ação e da respectiva monitorização reflexiva. (p.24).

Portanto, não projetar o olhar de adulto sobre as crianças é um trabalho a
que o pesquisador se mobiliza no momento da pesquisa, consciente também da
sua não neutralidade. O sujeito percebe-se pesquisador, analisa o seu olhar, o
lugar de onde observa, e percebe o que a sua presença traz para aquele espaço.
Definindo esse lugar de pesquisadora, Barbosa (2004) narra:
o primeiro movimento que me ajudou a assumir o lugar de pesquisadora, foi a
necessidade de questionar meus próprios paradigmas ao abordar a realidade. De ir
ao campo não para ver o que deveria ser visto, o que precisa ser mudado, mas o
que realmente nos é permitido ver, perceber e significar. (p. 38).

O lugar no qual o pesquisador se situa e a forma como ele dirige o olhar na
observação são trabalhados também por Freitas (2007). Segundo a autora, esse
olhar se amplia na medida em que o pesquisador interage com os sujeitos da
pesquisa.
Para a Sociologia da Infância, a criança é capaz de se inserir em seu meio e
construir uma narrativa, ressignificando o que está instituído. Corsaro (2011),
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lançando a perspectiva da reprodução interpretativa, enfatiza que as crianças são
participantes e integram duas culturas: as suas e as dos adultos. Dessa forma, de
maneira ativa e criativa, contribuem para a produção das sociedades adultas e são
produtoras de cultura, não somente consumidoras das culturas dos adultos.
Para Corsaro (2011), os métodos de nível micro permitem, dentre outras
questões, documentar e apreciar relacionamentos e culturas de pares, buscar os
sentidos que os atores dão a sua realidade e que contribuem para os processos de
reprodução e mudanças sociais. Para o autor, a observação possibilita estudar as
crianças no presente, quando muitos recursos de suas interações e culturas são
produzidos.
Segundo essa perspectiva, então, a observação permite apreender a vida
cotidiana para os membros do grupo, por exemplo suas rotinas diárias, suas
configurações físicas e institucionais. Nessas observações prolongadas e
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intensivas, o autor chama a atenção para a importância do pesquisador ser aceito
no grupo como participante, uma aceitação nos mundos da criança, para buscar os
pontos de vista infantis. Isso é desafiador, pois os adultos aparecem muitas vezes
para as crianças, além de fisicamente maiores, como tendo o controle sobre o
comportamento infantil. Em alguns momentos, pude perceber um lugar diferente
do adulto típico em que as crianças me colocaram aparecendo na rotina escolar.
Aula de música. Música no violão. Fazer a imitação do que a professora de música
pede e parar quando ela parar de tocar.
Verônica (professora de música) fala: planta carnívora.
Henrique: planta carnívora não anda.
Verônica: mas mexe o resto!
As crianças imitam. Em outra imitação, Verônica diz: pterodáctilo!
André para mim: voa! E eu imito também.//André inclui a pesquisadora na
brincadeira das crianças//. (Caderno de Campo Turma A 06-04-2011).

Na aula de Educação Física, Leandro (professor) pede para as crianças sentarem
encostadas na parede para explicar o jogo. Tem a ver com basquete, mas não é o
jogo original. É para treinarem.
Henrique e Vânia vendo quem está com tênis. A regra para fazer aula é que os
alunos precisam estar com tênis. Olham para mim e me incluem na contagem: eu
estou de tênis! (Caderno de Campo Turma A 15-06-2011).

Chego na sala. As crianças estão em roda com a Silvia (professora da Turma A).
Igor me vê e diz, apontando para o quadro, onde está escrita a rotina: você chegou
na hora, vai ter ensaio! //ensaio para a apresentação do final do primeiro semestre
para os pais//. Pesquisadora: que bom! (Caderno de Campo Turma A 17-06-2011)
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Monique é a ajudante para distribuir para os alunos a folha de exercícios. Passa por
mim e me dá a folha. Pergunto se está sobrando. Ela diz: não sei, mas eu te dei! E
sorri.
Jéssica, sem a folha, pede: posso pegar?
Pesquisadora: pode! (Caderno de Campo Turma B 04-08-2011)

O exemplo de uma pesquisa na Itália é trazido por Corsaro (2011). O autor
relata que não sabia falar bem italiano e as crianças invertiam a situação com o
adulto. Muitas vezes as crianças são vistas como aquelas que não sabem, e a
pesquisa etnográfica busca sair disso, entendendo-as como sujeitos ativos na
construção e na ressignificação de seu cotidiano, e do cotidiano escolar. Corsaro
apresenta o método “reativo”, em que entra em áreas das crianças e espera que
elas reajam ao pesquisador. Não faz perguntas, não entra nas atividades, espera,
processo que pode levar algum tempo. Segundo Corsaro, a ideia do adulto atípico,
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aquele que não ocupa o lugar de autoridade, faz parte da construção do
pesquisador que realiza essa metodologia de pesquisa. Um adulto que está no
cotidiano participando, sem deixar de lado as suas especificidades, mas tentando
ao máximo participar dos mundos da infância.
Outro aspecto dessa proposta metodológica da observação, utilizada como
eixo principal desse trabalho, também é analisada por Kramer (2008):
Tratava-se de assumir-como nas pesquisas de abordagem etnográfica-o lugar de
observação, a condição de ser de fora e, com as ambigüidades deste papel, tentar
ver e escutar como alguém de dentro via/ouvia, sabendo que a objetividade nas
ciências humanas e sociais é sempre movimento de objetivação.

É esse o movimento da pesquisa com base em Bakhtin (2000), que mostra a
importância de buscar a objetividade e desdobrar o olhar a partir de um lugar
exterior. É desse lugar exterior que será possível dar acabamento ao pesquisado, a
partir de um excedente de visão, de um lugar diferenciado que o pesquisador
ocupa com relação ao contexto e aos sujeitos pesquisados, e que, segundo
Bakhtin, dá ao outro acabamento, pois possibilita vê-lo de uma forma que a ele
não é possível fazer. Ou seja, com base no conceito de exotopia fica evidenciada a
necessidade do pesquisador aproximar-se do sujeito estudado, tentar entender o
modo como ele se vê, para depois afastar-se para olhar de fora e poder analisar.
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Esse afastamento para “pensar sobre” organiza a pesquisa. Dessa forma, fazse o movimento de objetivação, porém dando-se conta também da impossibilidade
de uma total neutralidade na pesquisa e de que o conhecimento é construído.
Dessa forma, o real oferece pistas, mas é complexo, e não há uma verdade única.
Freitas (2007) pensa a não neutralidade dentro de uma perspectiva históricocultural e o estudo contextualizado.
Ao compreender que o psiquismo é constituído no social, num processo interativo
possibilitado pela linguagem, abre novas perspectivas para o desenvolvimento de
alternativas metodológicas que superem as dicotomias externo/interno,
social/individual. Ao assumir o caráter histórico-cultural do objeto de estudo e do
próprio conhecimento como uma construção que se realiza entre sujeitos, essa
abordagem consegue opor aos limites estreitos da objetividade de uma visão
humana da construção do conhecimento. (p.26).

Há o cuidado para que haja confiabilidade, transparência no processo. Por
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isso foi utilizado como critério a observação por um período de tempo constante,
que não fosse curto para não gerar conclusões precipitadas.
Através da observação, elementos da pesquisa puderam ser trabalhados para
confirmar se o que estava sendo observado e interpretado era recorrente e se era
realmente uma evidência, para que houvesse confiabilidade e fidedignidade na
pesquisa proposta. Assim, tomou-se cuidado para que não ocorresse hipo ou hiper
interpretações na escrita. A observação ocorreu durante 5 (cinco) meses
aproximadamente. Além disso, um diálogo com a teoria e com outras pesquisas
sobre o tema fizeram parte do processo, bem como uma análise da Proposta
Pedagógica da escola e de Relatórios das turmas do 1º semestre. Além disso,
entrevistas e conversas informais fizeram parte do processo.
O tempo da observação é trabalhado por Van Zanten (2004). A autora
enfatiza que a observação na pesquisa deve acontecer durante um período de
tempo suficientemente longo, para que se possa observar a estabilidade e a
repetição de práticas e discursos, mas também os eventos excepcionais.
Outras análises sobre a opção metodológica da observação são vistas em
Tura (2003): O pesquisador deve tentar entender os efeitos de sua presença no
campo para controlar esse impacto e as variáveis que disso decorrem (até para
garantir a validade interna da pesquisa). Ou seja, que o sujeito se perceba
pesquisador, e a partir daí analise o seu olhar, o lugar de onde observa, e perceba o
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que a sua presença traz para aquele espaço. Pretendeu-se estar atento a isso, e
também a uma diversificação do olhar buscando-se diferentes espaços nas salas de
aula, assim como na escola pesquisada.
O cotidiano da sala de aula e da escola trouxeram muitos vieses para
perceber as interações.
Blum (2008) traz reflexões acerca das relações entre os aspectos objetivos e
subjetivos presentes na sala de aula que contribuem para analisar as observações
feitas. Segundo a autora, o professor, quando prepara uma aula, pode esperar um
resultado, mas esse resultado não está fora das relações subjetivas que vão se
estabelecer na sala de aula. As reações das crianças podem ser diversas. Podem
ficar passivas, responder e a aula ser um sucesso ou a aula pode ser boa, mas
deixar a desejar para o professor. Nesse sentido, quando se trabalha a partir de um
enfoque sobre a dinâmica entre os sujeitos, o planejamento do professor prevê
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continuidades e mudanças de acordo com as interações.
Os aspectos objetivos, aspectos formais da rotina, como a divisão de
horários, os espaços, e os aspectos subjetivos, como o interesse e a motivação, não
são desvinculados uns dos outros, pois influenciam-se mutuamente. O sujeito não
é partido. Além disso, as interações, por serem partilhadas, recebem influências de
ambos os lados dos que participam delas.
Dentro dessa perspectiva, o trabalho docente é entendido como um trabalho
baseado nas interações. Tardif e Lessard (2009) desenvolvem essa ideia. A
questão que se coloca para os autores é estudar a docência no âmbito escolar, e ter
a análise da dedicação e das interações do professor com o ser humano como
principal foco da docência, sendo entendidas como o fundamento das relações
sociais na escola.
O trabalho docente, nesse sentido, é um trabalho de interação, e, portanto,
traz especificidades, pois o trabalho é “com e sobre o outro”, o outro é ativo,
interativo nesse trabalho. A partir dessa perspectiva de análise, pensar nas
interações como eixo do cotidiano das salas de aula possibilita pensar no que se
entende e no que se busca no dia a dia, entre os sujeitos. Esse dia a dia é repleto de
desafios, mas também de muitas conquistas, e entender como o cotidiano é
significado pelos sujeitos trazem debates importantes acerca da dinâmica da sala
de aula (e da escola), além das construções coletivas acerca do processo ensino-

45

aprendizagem e da circulação de conhecimento de forma em que todos são vistos
e participam de forma ativa.
Segundo Tardif e Lessard (2009), ensinar “é colocar sua própria pessoa em
jogo como parte integrante nas interações com os estudantes”. (p. 268). Foi
possível ver esse compromisso em campo, tanto dos docentes, como dos outros
sujeitos, adultos e crianças, como uma prática de abertura, em que estão
construindo, significando e ressignificando o processo educativo e as interações
em seu dia a dia, de forma ativa e criativa, olhando o outro, pois todos são parte
integrante dele.
Segundo Campos et al (2011):
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A oportunidade de acesso à EI (Educação Infantil) de qualidade é um direito da
criança e constitui um benefício que não pode ser medido somente por resultados
futuros, mas principalmente pelas vivências que proporciona à criança naquela fase
de sua vida. (p.18)

Ampliando essa reflexão para o Ensino Fundamental, foi possível perceber
que nas salas de aula e na escola estudadas, as crianças não são um vir a ser, elas
já são, e em cada fase é possibilitado a elas experimentarem, criarem,
participarem.
Há conflitos no dia a dia, que se apresentam nesse cotidiano em que as
pessoas podem se colocar e expor as suas ideias e opiniões, nem sempre
consensuais a priori. Mas essas situações foram observadas de forma positiva,
pois eram encaradas a partir de reflexões no coletivo, como possibilidades de
troca e crescimento pelos sujeitos da escola estudada.
Para estudo dessas interações, foram selecionadas categorias de análise, a
partir das perguntas da dissertação, mas principalmente, a partir do campo
observado. Essas categorias de análise, bem como a interlocução teórica, serão
trabalhadas no capítulo a seguir.

2 - Abordagens das interações

Este capítulo trata da dinâmica das salas de aula e da escola, bem como da
interlocução teórica que embasou o olhar da pesquisadora para as análises. Ou
seja, quais conceitos teóricos subsidiaram o estudo das práticas e das interações no
campo, estudo que foi construído com os sujeitos da pesquisa, e não a partir de
um olhar único da pesquisadora para o objeto. Segundo Motta (2010): “Mais do
que produtos, o pesquisador deve ir à busca da gênese das questões, reconstruindo
sua história em busca de uma integração entre os fenômenos individuais
observados e os processos sociais dos quais fazem parte (...)” (p. 66).
O capítulo está subdividido da seguinte maneira: (1) apresentação da teoria
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que embasa as análises das interações, principalmente a partir dos conceitos de
linguagem em Lev Vigotski e Mikhail Bakhtin, do reconhecimento do outro em
Bakhtin e de desenvolvimento iminente em Vigotski; (2) análise das interações
criança-criança e, em seguida, criança-adulto e adulto-adulto, em diálogo com
teóricos que se mostraram fonte de ampliação da observação e do debate, bem
como das categorias que foram sendo construídas.

2.1 - As interações a partir da interlocução teórica
Conceitos trabalhados por Lev Vigotski e Mikhail Bakhtin constituíram a
base das análises. Além deles, outros autores constituíram o debate. A perspectiva
histórico-cultural perpassa as análises propostas, é esse o ponto de partida da
interlocução com a teoria e com o campo. Por escolha de organização, a ideia é
apresentar os principais conceitos teóricos trabalhados e depois trazer o campo,
em diálogo com a teoria. O entendimento da colaboração foi construído na
pesquisa a partir das aproximações e relações com os conceitos aqui trabalhados.
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2.1.1 - Bakhtin, Vigotski e as interações para a constituição do
sujeito
Para Bakhtin (2000), o processo de constituição do sujeito se dá a partir do
olhar do outro, do reconhecimento do outro. A criança começa a criar a sua
própria consciência interna através da fala, do olhar de outra pessoa. É nessa
relação que a criança vai se individualizando e criando sua própria personalidade.

Dispersos em minha vida, todos os atos de atenção, de amor, que me vêm dos
outros e reconhecem meu valor, como que modelam para mim o valor plástico de
meu corpo exterior. Com efeito, assim que o homem começa a viver-se por dentro,
encontra na mesma hora os atos -os de seus próximos, os de sua mãe- que se
dirigem a ele: tudo quanto a determina em primeiro lugar, a ela e a seu corpo, a
criança o recebe da boca da mãe e dos próximos. (2000, p.67).

É nessa relação que a criança começa a ouvir seu nome, as palavras que
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falam dela, o olhar que a ela é dirigido, e isso vai fazendo com que tome
consciência de si mesma. É assim que uma consciência interna, confusa de início,
vai se construindo. A partir das palavras, do olhar e do cuidado do outro. Assim, a
criança vai ligando-se ao mundo exterior, vai individualizando-se e criando sua
própria personalidade e postura no mundo. É importante que esse mundo
demonstre interesse e amor por essa criança.
Para Bakhtin, o valor potencial desse corpo só poderia ser atualizado pelo
outro, e isso acontece por toda a vida do sujeito. Esse corpo precisa do outro,
precisa que o outro o reconheça e proporcione a sua forma, precisa que o outro lhe
proporcione acabamento.
Esse amor da mãe e dos próximos que desde a infância proporciona, de fora, a
forma ao homem, proporciona, ao longo de toda a sua vida, consistência ao seu
corpo interior, sem lhe dar, é verdade, uma imagem intuitivo-evidente de sua
exterioridade; mas o torna, todavia, detentor de um valor potencial desse corpo que
não poderia ser atualizado senão pelo outro. (2000, p.68/69).

A análise do reconhecimento do outro abrange as interações na sala de aula
e na escola, enfocando o reconhecimento do professor para com as crianças, o
reconhecimento delas entre si, a forma como os sujeitos interagem e de que
maneira participam no cotidiano escolar.
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O olhar para a questão das interações também é encontrado no pensamento
de Vigotski. Uma das análises do autor relativa a esse tema é que o afetivoemocional se mostra como ponto central na compreensão das interações
estabelecidas na linguagem. Segundo Jobim e Souza (1994):
Por trás de cada pensamento há desejos, necessidades, interesses e emoções,
fazendo com que a compreensão do que dizemos dependa substancialmente da
interação do nosso ouvinte com essa base afetivo-volitiva. A compreensão é o
resultado do nível de interação que os indivíduos conseguem estabelecer entre o
verbal e o extraverbal, entre a palavra e o afetivo-emocional que flui na interação
entre as pessoas. (Jobim e Souza, 1994, p.136).

Para Vigotski (2007), tal como para Bakhtin (2000), o ser humano se
constitui em relação, e as interações são chave para esse entendimento. Para
ambos a consciência de si mesmo é constituída em relação. A constituição do
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sujeito é entendida de forma contextualizada, na história e na cultura, que vão
sendo significadas pela criança através do social, onde um influencia e contribui
com o outro.
Em Vigotski, a fala e a linguagem não são dissociáveis, é como se a fala
fosse uma versão de uma linguagem social. A fala não é individual, não é
expressão única do eu. Ela é constituída ao longo do tempo, e isso influencia a
fala da pessoa (essa história, essa construção). Smolka (1993) desenvolve esse
tema, contribuindo para pensar o papel central da linguagem segundo Vigotski: a
linguagem é entendida no contexto das práticas sociais, e é um instrumental
constitutivo do psiquismo humano. Dessa forma, mais uma vez, a centralidade do
social e das interações em Vigotski aparece. Assim vão sendo construídas no
sujeito as significações sociais, de fora para dentro. O significado aparece para o
sujeito a partir das interações sociais. Uma palavra contextualizada, concreta,
significada a partir do meio no qual o sujeito está inserido. Segundo Motta (2010):
“Temos então a palavra tomada como signo que, ao ser enunciada, carrega
consigo os significados do contexto histórico de seu uso e do contexto da
interação em que é utilizada para comunicar e construir significações”. (p. 76).
O conceito de linguagem é central também em Bakhtin. Segundo Stella
(2008), a partir das primeiras décadas do século XX, a palavra, assim como a
linguagem de uma forma geral, começaram a ser entendidas a partir de um caráter
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contextualizado, histórico, como uma linguagem em uso. A palavra também
começa a ter um caráter ideológico e dialógico. A linguagem é entendida na
relação entre os sujeitos. É assim que ela ganha sentido, como comunicação. O
autor vai entender as relações dialógicas como forma de produção de significação.
A palavra então é vista em interação, entre o falante e o interlocutor. As
entoações, os valores atribuídos ao dito pelo locutor, são entendidas e socialmente
compartilhadas pelo interlocutor. Há um diálogo, e nesse diálogo, são passados
valores e pontos de vista. Os signos, portanto, só podem ser entendidos a partir da
interação social. A língua é viva, ela não é entendida como coisa. Smolka (1993),
a partir de Bakhtin, enfatiza: “ela só tem vida no movimento de uma boca para
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outra, de um contexto para outro, de uma geração para outra”. (p.10). E continua:
Essa dialogia atinge o estatuto de princípio na sua perspectiva teórica, enquanto
encontro de vozes que se realiza e acontece de diversos modos: seja no diálogo
face a face, seja no inescapável, constitutivo “concerto polifônico” quando, nas
palavras que falamos, ressoam as palavras dos outros. (Smolka, 1993, p. 10).

Esses autores consideram, portanto, a multiplicidade da palavra, que é
percebida através das interações entre os interlocutores, no verbal e no
extraverbal. A observação das formas de significação e das situações em que
aparecem (ou não) múltiplas vozes e movimentos da comunicação na rotina
escolar, nas construções, na circulação de conhecimento, nas parcerias, no olhar o
outro foi objetivo da pesquisa; as práticas de colaboração foram analisadas a partir
desse viés.
O caráter dialógico da linguagem também se constitui um dos aspectos
centrais, uma linguagem significada em interação e que é essencial na
compreensão da constituição do sujeito, na aprendizagem, nos processos de
construção de sentidos e das interações com o mundo. Segundo Motta (2010): “A
teoria de Vigotski não dilui o sujeito no outro ou nas relações sociais, antes pelo
contrário é justamente nessa relação que vai adquirir sua singularidade. Ser
constituído pelo outro é contar com ele para o próprio reconhecimento do eu”.(p.
79).
Para Vigotski (2007), a criança não é passiva em relação ao
desenvolvimento e a aprendizagem, eles são relacionais e estão sempre em
processo.
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Propomos que um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a zona de
desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos
internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança
interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus
companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das
aquisições do desenvolvimento independente da criança. (p.103)

Vigotski entende que existe um nível de desenvolvimento real, aquele
aprendizado que a criança já consegue realizar sozinha, e o desenvolvimento
chamado em muitas traduções de sua obra10 de potencial, aquele que está em
processo e que a criança consegue realizar com ajuda de um próximo, adulto, ou
outras crianças. A zona de desenvolvimento proximal é entendida como a
distância entre o nível de desenvolvimento real e o potencial, aquilo que é
iminente. Mais uma vez, percebe-se em Vigotski a importância dada às interações
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e ao dinamismo do desenvolvimento.
A interlocução com Prestes (2010) aproxima o significado do conceito para
Vigotski. Criticando a forma como a zona de desenvolvimento foi traduzida,
Prestes enfatiza que foi deixado de lado nessa tradução (e consequentemente no
estudo desse termo) a ideia principal do conceito: o entendimento da ação
colaborativa de outra pessoa, o professor, os pares, para possibilitar o
desenvolvimento. Entendendo que essa ação colaborativa pode ou não possibilitar
o desenvolvimento, pois não é determinante, e sim cria possibilidades. Segundo
Prestes: “Vigotski não diz que a instrução é garantia de desenvolvimento, mas que
ela, ao ser realizada em uma ação colaborativa, seja do adulto ou entre pares, cria
possibilidades para o desenvolvimento”.(p.168). Por isso a crítica ao termo
potencial e a utilização do termo iminente.
Para ele, as atividades realizadas pela criança em colaboração (grifos meus) criam
possibilidades para o desenvolvimento; ele não fala de nível potencial, pois,
entende que nada está pré-determinado na criança, há muitos outros aspectos
envolvidos para que os processos internos sejam despertados para a vida por meio
de atividades-guia. O que existe é um campo de possibilidades para o

10

As traduções das obras de Vigotski são discutidas por Prestes (2010). Em sua tese de doutorado,
ela problematiza os equívocos realizados, que influenciaram no entendimento de conceitos
elaborados pelo autor, muitas vezes pela utilização de palavras que não têm o mesmo significado
dado por Vigotski em suas obras originalmente. O trabalho completo de Prestes pode ser
consultado em PRESTES, Zoia Ribeiro. Quando não é quase a mesma coisa- Análise de traduções
de Lev Semionovitch Vigotski no Brasil- Repercussões no campo educacional. Brasília, 2010, 291
p. (Tese de Doutorado) Faculdade de Educação, Universidade de Brasília.
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desenvolvimento das funções psicológicas na atividade-guia. (Prestes, 2010, p.
174).

O entendimento desse conceito permite perceber que a criança é vista não só
pelo que ela já sabe, mas pelo que ela pode aprender. E isso não acontece somente
na atividade de ensino.
Esse enfoque enfatiza a importância de oportunizar situações desafiadoras
às crianças com a ajuda de alguém mais experiente para auxiliar e interagir com
ela em seu desenvolvimento. A colaboração é questão chave na análise de
Vigotski feita por Prestes. A ideia de que a zona de desenvolvimento iminente é
diferente em cada criança permite pensar mais uma vez nos papéis que exercem a
valorização do estímulo, da inclusão de todos nos processos de troca no dia a dia
escolar a sua maneira, dando atenção aos processos de colaboração.
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2.2 - O cotidiano e as interações criança/criança
Para aproximar-se das interações construídas entre os sujeitos e que
acontecem no dia a dia das salas de aula e da escola é preciso partir das
significações que os sujeitos dão a elas, de que forma entendem e mostram esse
entendimento nas ações, nas práticas.
De posse dos roteiros de observação, o início do processo se deu de forma a
reconhecer os espaços e os tempos, as formas de organização e significação destes
para os sujeitos envolvidos. Será que as crianças eram envolvidas nas propostas e
entendiam a sua rotina, mostrando atitudes que dão significado a ela? O que fazia
parte da rotina na sala de aula? Todos faziam parte dessa rotina?
Logo no primeiro dia da observação da Turma A (a Turma B teve o início
da observação mais tarde, em outro momento), observou-se uma atividade a partir
de um bilhete da diretora da escola para a turma.
A turma chega na sala de aula. Há no quadro uma reportagem sobre dinossauros e
um bilhete da diretora da escola ao lado da reportagem para a turma.
“Oi pessoal da Turma A!11
Tudo bem?
Olha só que notícia bacana.
Acharam o fóssil de outro dinossauro.
Dessa vez é um herbívoro.
Lembrei de vocês quando li a notícia.
11

O nome verdadeiro da turma, bem como da diretora, foram alterados na pesquisa.
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Muitos beijos,
Leila.”
A professora chama a atenção para a reportagem. Ela lê e acompanha com o dedo o
movimento das frases. Ela pergunta se eles conhecem a Leila e eles respondem que
sim, que ela é a diretora.
As crianças conversam e fazem relações com elas mesmas. Eu sou maior do que
ele! Eu também tenho molar!
Julio trouxe um livro sobre dinossauros e a professora folheia mostrando para a
turma. Julio ajuda a explicar as páginas do livro e as crianças fazem perguntas para
ele. (Caderno de Campo Turma A 28-03-2011).

Nessa atividade, foi possível observar a inserção do projeto na sala de aula:
“Viagem em busca dos dinossauros”, e a contribuição dos adultos e das crianças
para o trabalho com o tema, de forma que, ao longo dos dias, as contribuições
foram observadas como uma constante. O projeto tinha um fio condutor, objetivos
e planejamento, mas não estava fechado para mudanças de caminhos, de acordo
com sugestões e interesses das próprias crianças e contribuições da comunidade
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escolar. As relações subjetivas eram levadas em conta, o projeto não era entendido
como transmissão de conhecimento somente.
Este foi o início do primeiro dia de observação. As atividades não estavam
programadas a priori, mas a professora soube aproveitar o momento para
estimular as interações e as trocas entre os sujeitos. Mais do que isso, as crianças
souberam aproveitar esse momento. Ao longo do tempo, foi possível perceber
que, longe de um momento específico, essa postura de troca era uma prática
cotidiana, nas duas turmas observadas, tanto na Turma A quanto na Turma B. A
concepção que estava sendo construída era de que todos eram capazes de
contribuir à sua maneira. O conhecimento estava nas mãos dos sujeitos. E a
responsabilidade e o comprometimento para que todos participassem e
compartilhassem do conhecimento também. Os desafios trazidos pelo cotidiano
apareciam em situações, em falas dos sujeitos.
Na sala, a professora Lídia chama ajudantes para distribuir o material e as folhas e
recolher o livro utilizado na atividade anterior. As crianças vão colando no
caderno. No meio do processo, a professora percebe que falta uma folha. Como
colar mantendo uma lógica? A professora pensa com algumas crianças (que estão
sentadas mais perto dela) como fazer para colar no caderno perto das outras folhas.
Depois fala com a turma toda que está faltando uma folha. Foi passando de mesa
em mesa, explicando a opção de colocar de um jeito ou do jeito que a Karina tinha
sugerido. Vanessa: do jeito Karina! (Caderno de Campo Turma B 04-08-2011)
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Percebeu-se que as resoluções de problemas ou situações desafiadoras que
ocorriam também eram compartilhadas nas turmas, através de conversas e da
participação dos sujeitos na busca por soluções.
Os projetos, desde o início, tinham a concepção da valorização das
interações sendo construída com as crianças. Segundo conversa com as
professoras das duas turmas e observação feita, havia um foco no envolvimento
das crianças com os projetos e com o cotidiano. A organização pedagógica
flexível permitia adaptações no percurso de acordo com os interesses e as
contribuições das crianças ao projeto. Corsino (2007), referindo-se à importância
de conhecer as crianças e de buscar os significados construídos por elas, comenta:
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Implica, também, uma organização pedagógica flexível, aberta ao novo e ao
imprevisível; pois não há como ouvir as crianças e considerar as suas falas,
interesses e produções sem alterar a ordem inicial do trabalho, sem torná-lo uma
via de mão dupla onde as trocas mútuas sejam capazes de promover ampliações
(...) (p. 58).

E continua: “Entendemos que o conhecimento é uma construção coletiva e é
na troca dos sentidos construídos, no diálogo e na valorização das diferentes vozes
que circulam nos espaços de interação que a aprendizagem vai se dando” (p. 59).
O entendimento do espaço da sala de aula e a organização desse espaço,
bem como dos tempos compartilhados, eram trabalhados de forma concreta e
resgatados no cotidiano através de conversas e orientações. Todo dia, no início do
dia, a rotina era colocada no quadro, em ambas as turmas. Os sujeitos orientavamse por elas, consultando-as quanto ao que aconteceria antes e depois, e, mais
presente na Turma B, vendo se haviam dado conta de todas as atividades ou se era
preciso remanejar algo. Essas rotinas apresentadas para as crianças as
organizavam, tornando-as cientes do seu cotidiano, além de ajudá-las a
relacionarem-se com o tempo, permitindo maior autonomia das crianças e
diminuindo possíveis ansiedades. Na Turma B, a escrita da rotina era mais
detalhada, incluindo as especificidades das atividades (a Turma B era composta de
crianças maiores). Especialistas de outras aulas também utilizavam a prática da
escrita da rotina, vista na aula de coral. As crianças referiam-se à rotina nas falas
umas com as outras também, colaborando com a organização dos colegas. O uso
do relógio por elas era também facilitador.
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Exemplo de rotina da Turma A:
CHEGADA
RODA
TAREFA
LANCHE
PÁTIO ↓
EXPRESSÃO
INGLÊS
SAÍDA (Caderno de Campo Turma A 04-04-2011)
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Exemplo de rotina da Turma B:
Vai rolar:
Leitura Dom Quixote
Correção do Caderno de L.P.
Correção da Emília (apostila)
Diário Literário (Caderno de Campo Turma B 11-08-2011)
Exemplo de rotina da aula de coral:
Planejamento do ensaio:
- Aquecimento
- Lembrar as “cirandas”
- Aprender mais do arranjo novo
- Lembrar os outros arranjos (Caderno de Campo Turma B 09-08-2011)

Na Turma A, uma rotina da professora era colocar os nomes dos alunos que
faltaram à escola no canto do quadro, no começo do dia.
Na Roda. Professora Silvia pergunta: faltou alguém hoje?
Ricardo: 1, 2, 3... 19. Não faltou ninguém. (Caderno de Campo Turma A 11- 042011)

Ela lembrava junto com a turma quem havia faltado, valorizando o
sentimento de pertencimento ao grupo.
As relações com a rotina, orientadas pelas professoras, mas controladas
pelas próprias crianças, eram constantes.
As crianças estão brincando. A professora Silvia fala: pessoal, eu vou deixar mais
15 minutos de tempo livre. Quando o ponteiro estiver no 12 nós vamos parar
porque precisamos fazer uma tarefa.
As crianças olham para o relógio, que fica em cima do quadro, no meio.
O sino toca. 10:45, ponteiro no 9. Igor olha e diz: não é o nosso sinal, o ponteiro
não está no 12. Olha!
Henrique olha. Eles continuam a brincar. (Caderno de Campo Turma A 01-042011).
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Essas relações com a rotina eram uma forma de possibilitar a construção da
autonomia pelas crianças e responsabilizá-las na relação com a rotina. Há
responsabilização sobre o tempo e espaço, entendidos como coletivos, não
rígidos: quando uma criança precisa de mais tempo para alguma atividade, por
exemplo, esse tempo é dado. O individual e o coletivo tendem a buscar um
equilíbrio na rotina dos sujeitos. Assim como um ajuda o outro a lidar com o
tempo, ajudam também com a organização do espaço, dos materiais e das
atividades. Os materiais estão ao alcance das crianças; os móveis na altura delas.
E como as interações entre as crianças encaminhavam-se dentro dessa
prática? Essa questão foi sendo amadurecida e observada. Duas categorias
mostraram-se para análise: as interações entre as crianças na relação com o
conhecimento e as interações entre as crianças como processo de inclusão dos
sujeitos. Essas categorias se interrelacionam e só foram separadas para fins de
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estudo.

2.2.1 - “Se a pegada fosse grande ele era grande, se fosse pequena,
ele era pequeno” - As interações entre as crianças na relação
com o conhecimento
As interações das crianças apareceram de forma contínua no dia a dia, desde
aquelas em que a mediação era feita por um adulto, até aquelas em que as crianças
tomavam a frente, muitas vezes sem consultar ou pedir orientação para a ação.
Observou-se um cotidiano de muita conversa sobre o conhecimento.
Em roda, a turma conversa sobre os dinossauros a partir de material (livros, figuras,
um esqueleto para montar) trazido pelas crianças para a escola. A professora Silvia
fala: Pessoal, sabe o que eu aprendi também naquela palestra? Que até agora só
encontraram 5 Tiranossauros!
Lucio: Como assim?
Silvia: quer dizer que até agora só sabem que existiram 5 Tiranossauros. Então
essa figura com 1, 2, 3,4 Tiranossauros juntos pode não ter existido, pode ser só
imaginação.
Lucio: Pode, mas também pode ter existido. Podem encontrar ou pode ter
dinossauros na barriga de outros dinossauros.
Silvia: É!
(Caderno de Campo Turma A 04-04-2011).

A turma conversa sobre um livro que fala de uma expedição. O autor vem falar
com a turma.
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Professora Silvia: O nome dele é José12. Ele vem falar com a gente!
Conversando, a professora fala: dependendo da pegada dos dinossauros eles
sabem se era um dinossauro grande ou pequeno, se estava correndo ou andando...
Henrique: se tiver funda a pegada ele estava correndo, se tiver rasa ele estava
andando.
Ricardo: se a pegada fosse grande ele era grande, se fosse pequena, ele era
pequeno.
Professora: cada um vai fazer uma pergunta para o José, a gente vai colocar em
um papel e quando ele vier cada um vai perguntar a sua pergunta.
Escreveram as perguntas no quadro.
(Caderno de Campo Turma A 04-04-2011).

No contexto estudado, as relações dialógicas na circulação de
conhecimento aconteciam de forma dinâmica, alunos e professores estavam
abertos a conversar, trocar pontos de vista, aprendendo juntos.
Depois da entrevista com o autor do livro sobre os dinossauros, a turma
elaborou em conjunto um texto sobre a visita, para colocar no informativo
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semanal da escola que é distribuído para todas as turmas e há cópias também na
secretaria para quem quiser pegar. Assim, a turma compartilhou a visita com a
comunidade escolar.
Em aula de matemática, o conhecimento construído coletivamente foi
observado:
Atividade na folha de exercícios de matemática. A correção é coletiva. Colocar 10
livros em 2 prateleiras. Nicole divide 5 e 5, contando 1 para uma, 1 para outra, e
continuando. A turma acompanha o raciocínio de Nicole, contando junto com ela.
Professora: eu estou entendendo o que vocês estão fazendo. Tem outra forma?
Na continuação, prateleiras com carrinhos.
Henrique: 6 em cima e 4 embaixo.
A turma faz e dá certo.
Na prateleira dos ursinhos, Ilana tenta fazer, mas sua sugestão não soma 10. A
professora coloca no quadro, contam juntos e explica para Ilana. Passa então para
outro aluno que faz 1 e 9. A professora pergunta para Ilana se está certo e ela diz
que sim. Pergunta para Mirna também e ela diz que sim (Caderno de Campo
Turma A 08-04-2011)

A professora Silvia trabalha com o conteúdo escutando o raciocínio das
crianças, como construtoras do conhecimento junto com ela. A fala eu estou
entendendo o que vocês estão fazendo e em seguida a pergunta Tem outra forma?
demonstra uma busca por ouvir os sujeitos e compartilhar de suas hipóteses, de

12

Nome fictício.
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suas significações, trabalhando com eles a partir de suas falas e possibilitando
elaboração de novas significações com o grupo envolvido.
Foi possível observar momentos de circulação de conhecimento em que
hipóteses eram elaboradas pelos sujeitos (adultos e crianças) de acordo com o
conhecimento que tinham e que estava em construção de forma coletiva. Essas
hipóteses eram trazidas para o grupo, que se envolvia na discussão e faziam parte
de um cotidiano de interações baseado na escuta, na confiança e na troca. O adulto
se inclui no processo de circulação de conhecimento, não se percebe somente
como transmissor e não percebe as crianças somente como receptoras do que ele
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ensina.
A professora distribui os cadernos e uma folha para as crianças colarem. Em cima
da folha, no caderno, é para escrever Pangeia. Conversam sobre o que está escrito
na folha, uma reportagem que fala sobre encontrar os mesmos dinossauros em
continentes diferentes em descoberta dos pesquisadores do Museu Nacional. A
pergunta é: Será que isso explica encontrarmos uma mesma espécie de dinossauros
em lugares que hoje são tão distantes?
A professora lê a reportagem13 e fala sobre a Pangeia. Ela pergunta se a turma acha
que a Pangeia explica acharem os mesmos dinossauros em continentes diferentes.
Alguns falam que sim, e começam a explicar. É que na verdade, a América do Sul
encaixa na África. É que os continentes são como se fosse um quebra-cabeça.
Eles têm um mapa na sala e a professora vai mostrando no mapa. (Caderno de
Campo Turma A 15-04-2011)

Uma linguagem que é dialógica, social e que é construída e adquire sentido
nas interações se mostra presente. Os sujeitos aprendem uns com os outros,
ampliando a discussão, incluindo e discutindo novos aspectos, discordando,
concordando, argumentando, em uma perspectiva de interação e de colaboração
no processo de circulação do conhecimento. As narrativas são aspectos centrais
nesse processo. Narrativas que, embora mediadas pelo adulto, não se caracterizam
como centralizadas nele ou controladas por ele no cotidiano.
Na biblioteca, leitura das crianças em roda sentadas nas almofadas. O livro: Paratii,
de Amyr Klink.14 Trechos selecionados pela professora iam sendo lidos e
comentados. Em um trecho, Amyr Klink escreve que desceu na neve segurando em
uma pá. Já desci em um hotel fazenda. Estava muito calor, colocaram um toldo
com sabão e descemos escorregando! Já desci em um morro que tem na casa da
minha avó! A turma conversa sobre suas experiências (Caderno de Campo Turma
B 16-08-2011)
13
14

Fonte: Jornal O Globo, 17 de março de 2011.
KLINK, Amyr. Paratii - Entre dois Pólos. RJ: Companhia das Letras, 1992.
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Há espaço para trocas de experiências vivenciadas e de conhecimentos
construídos, sem necessariamente as interações terem sido previamente
planejadas pelo adulto para fins estritamente pedagógicos. As crianças estão
acostumadas, nesse contexto, a se colocarem, trazerem novidades e experiências
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para o grupo no qual estão inseridas e participarem nas interações.
Na roda, a professora Silvia mostra uma álbum de figurinhas do Rogério que ele
tinha colecionado sobre dinossauros. A professora pergunta: Rogério, quantos anos
você tinha quando colecionou esse álbum?
Rogério: não sei, acho que uns quatro.
Professora Silvia: esse álbum não existe mais, faltam algumas figurinhas, mas não
vende na banca. Mas o Rogério trouxe algumas figurinhas repetidas. Não é para
trocar, mas a mãe do Rogério colocou em ordem junto com ele, começando do um.
Rogério: é, faltam alguns números, falta o cinco.
Professora Silvia: essas figurinhas o Rogério vai dar uma para cada um da turma.
Rogério: É!
Crianças: uau!!!!!
Ricardo: mas eu não tenho o álbum, como vou usar?
Professora: você pode colocar em outro lugar, onde quiser. Por exemplo, olha
essa.
Ricardo: Legal!
Professora: mas antes do Rogério distribuir, nós vamos fazer uma atividade de
matemática com essas figurinhas, tá?
Crianças: tá! (Caderno de Campo Turma A 17-06-2011).

O contexto adquire sentido para as crianças, pois é construído levando
em consideração as suas experiências como algo valorizado a ser compartilhado e
incluído no cotidiano construído em conjunto. Corsino (2006), referindo-se às
conversas e rodinhas na Educação Infantil, mostra como uma linguagem dialógica
pode se tornar objetivo nessas interações. Segundo ela, é preciso:
possibilitar espaços de troca, onde as conversas e rodinhas não sejam meramente
instrumentais ou burocráticas, em que se conversa o óbvio ou se confirma o que já
se sabe, mas um convite às interações e descobertas, à troca de impressões, aos
relatos de histórias partilhadas (p.42).

Na pesquisa, esse foco nas interações foi observado nas rodinhas que
continuaram presentes quando da passagem para o Ensino Fundamental
(principalmente na Turma A), e também em outros momentos em que as
conversas, descobertas e trocas de experiências eram uma constante.
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A autoria na participação das atividades, a segurança para “ajudar o amigo”
sem o pedido de intervenção do adulto, a colaboração como princípio nas
interações faziam parte do cotidiano dos sujeitos.
As salas de aula (incluindo os espaços em que os alunos circulavam para/em
outras aulas, como o campo para a Educação Física, a sala de música ou a sala da
aula de coral) eram vistas como espaço de confiança entre os sujeitos. Não era o
espaço da sala de aula que demarcava as formas como se davam as interações,
elas se mantinham em outros ambientes, pois estavam interiorizadas nos sujeitos.
Falavam uma linguagem comum, e os profissionais recorriam uns aos outros
quando precisavam conversar com as crianças sobre assuntos comuns.
As interações entre as crianças na relação com o conhecimento partiam de
uma ação colaborativa, tal como trabalhada por Vigotski (2007). Aqueles que já
tinham construído determinado conhecimento, ajudavam aos outros, a partir de
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uma perspectiva dialógica, de escuta, de troca, de interação, de reconhecimento do
outro como alguém que contribui. As propostas das professoras tinham esse viés e
as crianças trabalhavam dessa forma, sob a mediação do adulto ou não.
Trabalhando o conceito de zona de desenvolvimento proximal (ou iminente)
em Vigotski, em que a ação colaborativa é eixo principal, Góes (1997) analisa
que:
A nosso ver, como já sugerimos, o conceito faz parte de um esforço para explicitar
a tese da constituição social dos processos individuais. Em termos mais
específicos, ele contribui para redefinir o desenvolvimento psicológico, como um
curso dinâmico que abrange, de um lado, a consideração do passado, do presente e,
prospectivamente, do futuro; e, de outro lado, o necessário envolvimento do
funcionamento intersubjetivo, que se concretiza pelos processos de linguagem. (p.
26)

Smolka (2007) apresenta pesquisas que trabalham o caráter dialógico das
relações de ensino. Um dos focos de pesquisa consiste em perceber, a partir de
observação de uma aula, como o sujeito pode rever, reiterar ou transformar seu
pensamento a partir da palavra do outro. Ou seja, perceber a alternância dos
interlocutores, e a perspectiva dialógica na interação entre os sujeitos, a partir dos
processos de construção na circulação do conhecimento. A confiança que provoca
uma resposta espontânea do aluno. Essa confiança no ensino-aprendizagem, não
somente no momento de uma pergunta, mas no estabelecimento de um olhar de
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confiança, que é construído no dia a dia da sala de aula. Analisa a relação
dialógica a partir de Bakhtin, que são intrínsecas ao enunciado, mesmo a uma só
palavra, desde que haja duas vozes participando dialogicamente.
Além de evidenciar como a enunciação para o outro afeta o próprio sujeito
enunciador, essa passagem da aula também nos leva a conjeturar sobre outras
possibilidades de análise da “resposta” do aluno como atividade discursiva que,
podendo ser vista como resultante das relações de ensino- que não acontecem
apenas, nem exatamente, no momento dessa interlocução- cataliza e mobiliza
muitos sentidos. (Smolka, 2007,p. 21-22).

Sobre o tema das interações, trazendo a importância da dialogia, Motta,
Santos e Corsino (2009) analisam a importância das perguntas feitas pelos
professores às crianças terem um caráter dialógico, terem sentido, produzindo
novas significações. As autoras elaboram questões a partir de exemplos de

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011712/CA

práticas observadas, e relatam: “Era frequente a presença de perguntas formuladas
pelos professores à espera de uma resposta considerada certa. Em vez de novas
significações, as perguntas procuravam o reconhecimento do que fora dito ou
ensinado anteriormente” (p.130).
Smolka (1993) investiga teórica e empiricamente os processos de
construção coletiva do conhecimento no contexto pré-escolar, a partir do
movimento discursivo como objeto teórico-metodológico. O foco é o aspecto
discursivo, e a observação são das diferentes vozes que se comunicam quando
estão trocando e elaborando de forma conjunta o conhecimento, elaborando se há
e como se dá a dinâmica dessa interlocução.
Nosso esforço de análise com relação à dinâmica discursiva consiste, num primeiro
momento, em procurar identificar diferentes vozes que entram em contato no
processo de elaboração conjunta do conhecimento. Como pensar a construção de
conhecimento na dinâmica interativa, discursiva? Quem fala? De que lugares? Que
vozes podem ser ouvidas? Interessa-nos não apenas apontar ou descrever estas
vozes, mas analisá-las no contexto de sua produção (...) (p. 12)

A autora propõe analisar a dinâmica de uma atividade, em que as crianças,
sentadas em roda, ganham pacotes com animais de plástico e conversam sobre
formas de contagem desses animais. Smolka (1993) analisa a dinâmica de
interlocução, a reversibilidade de papéis, em que a professora, em determinado
momento, delega ao grupo a tarefa proposta e não conduz a atividade a todo
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momento. Smolka analisa o processo dialógico na resolução da atividade e uma
prática que tem como enfoque a interação e formas coletivas de construção do
conhecimento. Dialoga ainda com o leitor sobre a preocupação das crianças em
criar formas de contagem que possibilitem que um outro, vendo o código, pudesse
entender. A interação nos processos de circulação do conhecimento entre os
sujeitos foi vista.
No ambiente de confiança em que os sujeitos observados interagiam, na
Turma A, na Turma B, na escola, os conflitos fazem parte, não sendo abafados e
sim entendidos como aprendizagem. O ambiente de confiança permite que eles
apareçam. Foi possível observar a busca por trabalhar com eles com uma
proposta de crescimento do grupo e do olhar o outro como alguém que pode
ouvir e ser ouvido, a partir de uma perspectiva de descentração de pontos de
vista, de construção e de colaboração entre os envolvidos. Esse sentido é
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construído e elaborado em parceria com os sujeitos das salas de aulas observadas
e da escola, pois as práticas eram entendidas como uma conquista coletiva. O
sentimento de pertencer a um grupo não pressupõe um todo homogêneo, mas um
grupo disposto a abertura a escuta e à troca.
Segundo Ambrosetti (2011):
Trabalhar com a diversidade não é, portanto, ignorar as diferenças ou impedir o
exercício da individualidade, mas favorecer o diálogo, dar espaço para a expressão
de cada um e para a participação de todos na construção de um coletivo apoiado no
conhecimento mútuo, na cooperação e na solidariedade. (p. 92-93).

Smolka e Góes (2010), a partir da perspectiva histórico-social do
desenvolvimento (perspectiva que esse projeto se apoia), entendem o processo de
conhecimento como
(...) produção simbólica e material que tem lugar na dinâmica interativa. Tal
movimento interativo não está circunscrito apenas a uma relação direta sujeitoobjeto, mas implica, necessariamente, uma relação sujeito-sujeito-objeto. Isto
significa dizer que é através de outros que o sujeito estabelece relações com objetos
de conhecimento, ou seja, que a elaboração cognitiva se funda na relação com o
outro. Assim, a constituição do sujeito, com seus conhecimentos e formas de ação,
deve ser entendida na sua relação com outros, no espaço da intersubjetividade.
(p.7)
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Nessa perspectiva, o sujeito, que não se caracteriza somente por ser
receptivo, nem somente ativo (Góes 1997, p.13), é visto como um sujeito
interativo, que relaciona-se com o conhecimento interagindo com os outros,
através de um processo dialógico, onde a linguagem tem papel central, onde não
há silenciamento nem do sujeito nem do meio.

2.2.2 - “...O seu desenho está ficando muito bonito!”entre as crianças como processo de inclusão

Interações

A observação e a as aproximações realizadas no processo da pesquisa foram
delineando um campo em que o processo de inclusão acontecia de forma
articulada entre as crianças, entre as crianças e adultos. As ações partilhavam de
um compromisso com a participação de todos e de cada um. O grupo entendia as

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011712/CA

interações a partir desse princípio.
A escolha das salas de aula observadas teve como um dos critérios a
presença de histórias de inclusão e de mais de um adulto trabalhando com as
crianças. Esses critérios iam ao encontro de diversas possibilidades de olhar as
interações entre os sujeitos. Nesse processo, o campo foi permitindo que a
pesquisadora adentrasse em um mundo de ações dos sujeitos com relação às
interações e ao entendimento da inclusão pelos adultos e crianças, que, mais uma
vez, ultrapassavam as salas de aula e envolviam a escola.
André, da Turma A, necessita de um trabalho com uma facilitadora (assim
chamada pela escola, trata-se de profissional que trabalha junto com os outros
adultos e com a criança, com o objetivo de mediar o trabalho desta, mais de perto,
com relação às dificuldades apresentadas pelas especificidades da criança com
quem trabalha). André apresenta dificuldades na escrita, em função de dificuldade
motora, que se apresenta também em outros momentos, como nas aulas de
educação física e no desenho. Oralmente trabalha com hipóteses, precisando de
uma mediação no momento de realizar as tarefas, tanto em função da escrita,
como em função do acompanhamento do que é para fazer, pois apresenta
dificuldades no entendimento das tarefas. Tem dificuldades na rotina de entender
o que pode e o que não pode fazer em situações do cotidiano, e isso é retomado
com ele tanto pelos adultos como por outras crianças, de forma respeitosa e
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valorizando suas conquistas. Gosta de participar, e demonstra muita felicidade
com elogios, que muitas vezes vêm das crianças de forma espontânea.
A turma recebe trabalhos para serem realizados tendo como tema fotos sobre
sujeitos da turma e da escola, e são o tema gerador das atividades. O dever de casa
é com a foto do André. André olha para mim e mostra a folha, sorrindo. Pergunto:
é sua foto? E ele aponta para a foto. (Caderno de Campo Turma A 04-04-2011).

Enquanto algumas crianças esperam outras terminarem uma atividade, Tânia,
Esther e Ilana vão até a mesa de André. André trouxe um livro sobre dinossauros
que as crianças estavam vendo no começo da aula, um livro para colorir. As
meninas colorem um dinossauro e André outro. André tem dificuldades de colorir
dentro da figura. Muitos elogios: André, está lindo! André, o seu desenho está
ficando muito bonito! André está feliz. (Caderno de Campo Turma A 15-04-2011).

Nesse ambiente de confiança, André não tem dificuldades de se colocar. O
olhar das crianças para André, aquele olhar e aquela fala que o constituem em
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relação, vão construindo nele autoestima, possibilitando um entendimento
positivo tanto de si como de sua produção. E uma relação com um mundo que
acredita nele e nas suas possibilidades. As crianças da turma percebem quando a
tarefa é difícil, sentem necessidade de elogiar, valorizando a sua produção, e de
orientar quando acham necessário também. Foram observadas ações de orientação
das crianças para com André.
No ensaio de dança, no salão, Ilana faz par com André. Ela orienta o menino na
dança. Ilana dá o braço a ele, fala baixinho qual o movimento, sem expor. A
facilitadora Cláudia diz que Ilana ficou passando a sequência da dança com André
na sala de aula antes do ensaio.
Depois do ensaio, de volta à sala, Ilana diz para André fazer bem bonito na festa
para a mãe dele e a mãe dela ficarem felizes. Ilana fala: André, eu vou te ajudar.
(Caderno de Campo Turma A 01-07-2011).

André participa do ensaio com compromisso e empolgação. Aceita a
orientação de Ilana, ouvindo sua fala, dançando com ela e com as outras crianças
da turma com atenção, sorrindo, contribuindo com belos passos. As ações de Ilana
para com André demonstram um reconhecimento por alguém que faz parte de
um grupo e que pode e deve interagir com ele. Dessa forma, André constrói-se
dentro de um contexto em que é reconhecido e também se acredita capaz,
interagindo com segurança.
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Joana e Sueli, da Turma B, necessitam de um trabalho com uma facilitadora.
As duas trabalham com a mesma facilitadora, que atende ora uma ora a outra, pois
elas mostram em muitos momentos autonomia para o trabalho e busca por
interações com os sujeitos -adultos e crianças- também.
Joana apresenta dificuldades no acompanhamento e no entendimento das
tarefas, mas isso não é visto nem por ela nem pelas crianças como um empecilho.
Tanto a facilitadora como as professoras e as crianças interagem com esta criança
na hora das tarefas. Joana interage com muita facilidade, mas por vezes foi
possível observar que recorria mais aos adultos do que às crianças, e essa questão
está sendo trabalhada na escola. Joana gosta de ajudar a professora, distribui
material, recolhe os livros, organiza a estante. Gosta de participar, demonstra
segurança em contribuir e, apesar da dificuldade na leitura, gosta de ler para a
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turma, que a acolhe com respeito.
Leitura do Livro D. Quixote. Na sala, as crianças com o livro, cada um com o seu.
A professora vai chamando para ler. As crianças pedem para participar. A
professora Lídia pede para Joana ler. Ela não sabe em que parte está a leitura.
Jéssica vira para trás, mostra para Joana onde está e fala: ela já sabe onde está,
Lídia! Joana lê e Jéssica fica virada para ela durante a leitura. (Caderno de Campo
Turma B 18-08-2011).

Apresentação dos trabalhos sobre Charles Darwin, das crianças que participaram
das aulas de apoio no meio do ano. As crianças colocam os cartazes no quadro e
escrevem: Charles Darwin e palavras que lembram a sua teoria. Charles Darwin,
um aventureiro que a turma escolheu para estudar, é apresentado para as crianças
da turma por quem participou do apoio.
Dora chama Joana para vir para frente apresentar. Joana pede para esperar. Ela está
passando batom!
Tiram fotos. Vão apresentar o trabalho na escola. A professora vai orientando
durante a apresentação, introduzindo o assunto, fazendo perguntas sobre os
cartazes. A turma também faz perguntas para o grupo. (Caderno de Campo Turma
B 18-08-2011)

As crianças reconhecem tanto Joana como todas as crianças (e adultos)
como sujeitos que sabem, que interagem e aprendem uns com os outros.
Joana, acolhida, deseja participar da dinâmica do grupo, sentindo-se parte
integrante dele. O reconhecimento proporciona construção de autoestima,
senso de identidade, na medida em que é considerado significativo o que vem da
outra pessoa. A criança, entendendo-se conhecedora, aprende e participa do
cotidiano com mais segurança, contribuindo com ele e estabelecendo um
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sentimento de pertencimento ao grupo. Há na sala de aula espaço para formas
diversas de circulação de conhecimento, de possibilidades.
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Na biblioteca, Ivete mostra uma experiência que havia aprendido em casa para a
turma. Ela enche um copo e a ideia é virar o copo com água coberto na parte de
cima por um papel e a experiência é ver se com o vácuo não vaza água. Ivete: e se
não der certo? Professora Lídia: é uma experiência, é para ver se dá ou não dá
certo! Ivete sorri.
Antes de começar, a professora Lídia diz: Ivete, antes de fazer a experiência, vai
na Sueli e explica o que você está dizendo! Ivete vai, pega a mão de Sueli e explica
a experiência, ajudando a criança a tocar no material. Sueli sorri!
Ivete tenta fazer a atividade, mas a água derrama. Chegam à conclusão que em casa
Ivete havia utilizado jornal, agora tinha sido papel toalha. A professora sugere que
tentem de novo, com folha de papel. A água fica presa por um segundo, depois
solta. A turma conversa sobre a experiência//com muito respeito e valorizando a
contribuição da menina.//
A professora Lídia sugere outra experiência, a turma aceita e assim fizeram.
(Caderno de Campo Turma B 23-08-2011)

O planejamento aceita descontinuidades, os profissionais e as crianças
não são rígidos com relação à rotina e às formas de relacionar-se com ela. A
garantia do direito à diferença, pois somos todos diferentes, seja na forma de
apreensão do mundo, na forma de se relacionar com o objeto de conhecimento,
nos recursos que precisamos para isso, é observada nas salas de aula estudadas.
Sueli tem especificidades na maneira de interagir com o conhecimento e
com crianças e adultos, pois tem deficiência visual. Utiliza um computador para
escrever, com som, que escuta através de um fone de ouvido. A facilitadora
acompanha a menina até a sala quando ela chega e a ajuda a organizar o material.
Sueli é ativa, conversa, participa, dá opiniões. As interações com o conhecimento
e com os sujeitos, para ela, acontecem de forma segura e através de muito
entendimento. As crianças cresceram com a menina e sabem como auxiliá-la no
cotidiano. A dificuldade não chega em primeiro lugar, e sim as possibilidades.
Isso acontece com André e Joana também, e essa postura faz muita diferença. As
crianças não são percebidas como alguém em que falta, mas como alguém em que
as possibilidades e as conquistas são inúmeras. As turmas conhecem os sujeitos
que fazem parte da dinâmica do dia a dia, e a abertura para as interações faz com
que aprendam uns com os outros. Propostas de trabalho flexíveis em sala, como
trabalhos em grupo, individuais, em duplas, para pensar o processo vivenciado,
auxiliam o desenvolvimento das interações para a expressão dos sujeitos
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envolvidos, através de um espaço em que podem se expor em um ambiente de
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confiança. Na Turma B, crianças apresentam seus textos:
Leitura oral de textos que as crianças produziram, individualmente, na frente.
Melissa lê o texto de Sheila, que ficou com vergonha de ler, mas autorizou Melissa
a ler por ela.
Depois de Melissa acabar de ler, a professora Lídia propõe que quem tivesse
elogios, sugestões e “críticas” sobre o texto conversasse, levantando o dedo para
falar. Amália abraça Sheila, dando parabéns. As sugestões aparecem. Sueli: acho
que podia, ao invés de usar sempre o nome da cobra, Siricutico, poderia substituir
por a cobra, por exemplo. Pensaram em outros juntos, o animal, ela. Marcos sugere
mudar o nome da cobra. A professora explica que isso é pessoal, que é importante
dar sugestões sobre a estrutura, sobre a ideia, mas não sobre nomes, por exemplo.
Bernardo: eu achei que esse nome foi bom, trouxe humor para a história.
Melissa lê o texto dela e acontece o mesmo processo.
Chega a vez da apresentação do texto da Sueli. Vão participar com ela na frente
Suzana, Tamara, Amália e Celina, a facilitadora de Sueli e Joana. A apresentação é
com teatro! Celina é a narradora e as meninas ensaiaram as personagens e
trouxeram acessórios. Começam a se arrumar. Suzana coloca um travesseiro na
barriga. Sueli toca na barriga de Suzana e diz: está linda! A apresentação começa.
A turma, ao longo da apresentação, de forma espontânea, vai caminhando para
frente e faz uma roda em volta do grupo, atenta para a história, de suspense.
As crianças comentam sobre a história. Vanessa: eu gostei muito da história, mas
eu gostei mesmo é do figurino!
Jacques: a história é muito boa!
Magda: a história é muito legal!
Professora Lídia: eu acho que a gente tinha que ter ido para o salão para fazer a
apresentação! Podemos combinar um dia para repetir a apresentação. Eu gostei
muito da história, gostei que a Sueli fazia os passos da bruxa, ia andando quando
ela andava, mas acho que a Sueli exagera no terror!
Sueli: eu gosto! Eu vou ver O Grito 3!
Jacques: é sinistro!
Sueli: eu sei! (Caderno de Campo Turma B 01-09-2011).

Carvalho (2004) propõe uma reflexão para pensar a questão da inclusão. Diz
a autora: “(...) ao falarmos de inclusão, necessariamente estaremos falando de
dinamismo das relações interpessoais dela decorrentes. Estaremos falando de
interações entre os que forem incluídos e os que os recebem como membros do
grupo.” (p.30).
Sueli encontrou uma forma de participar, encontrando um caminho, logo
acolhido pelas amigas. Ao invés de contar o texto através do computador, ao invés
da facilitadora ler para a turma o que ela tinha escrito, Sueli quis participar, e as
amigas aceitaram a ideia da apresentação. Ela e as amigas fizeram um teatro, no
qual a menina participou de forma ativa, pois envolveu-se com a atividade, e
interativa, pois sua proposta foi de interação com os colegas, a partir do texto que
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escreveu. A facilitadora Celina ficou encarregada da narração, contextualizando a
história para a turma, mas como uma participante da proposta das meninas. A
turma ficou encantada com a encenação do teatro, estimulando as habilidades de
Sueli e aprendendo com ela. A flexibilidade encontrada na sala de aula permite
que não aconteçam atividades rígidas, em que o outro tenha que se encaixar ao
que é proposto sem possibilidade de criação. A criação é estimulada nas salas de
aula e na escola. Essa postura permite variadas formas de interações, tanto com
relação à circulação de conhecimento, quanto às inúmeras maneiras com que as
crianças, nas suas diferentes formas de aprender e ensinar, são incluídas no
cotidiano escolar. As amizades das crianças são chave na forma como as
interações acontecem, elas são estimuladas na escola em um ambiente em que
compartilhar é eixo e formam laços de companheirismo. Corsaro (2003), em
pesquisa realizada em pré-escolas na Itália, observa que aquelas que tinham forte
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ênfase em valores comunitários e coletivos influenciavam na maneira como as
crianças percebiam as relações de amizade, e como construíam as amizades nas
culturas de pares. Segundo Strully e Strully (1999) “As amizades ajudam a
garantir que fazer parte da comunidade- em vez de apenas estar na comunidade- é
uma realidade para todos!” (p. 183).
Como vimos, com relação às especificidades das crianças que necessitam de
uma abertura a formas novas na interação com elas e com o objetivo de incluí-las,
os sujeitos aprendem com as crianças no dia a dia. Dessa forma, eles vão sendo
orientados com/por as crianças para que todos participem na circulação de
conhecimento e das interações como um todo. Segundo Drago (2005),
Ao participar do contexto histórico e sociocultural da sociedade à qual está
integrado, o indivíduo com deficiência entra em contato com outras pessoas que
podem possuir outras dificuldades semelhantes ou não às suas, de forma mais
sistemática, apropriando-se dos conhecimentos e conceitos acumulados pela
sociedade e pelas contribuições que pode receber das interações mantidas com seus
pares. Num processo de apropriação e transformação, vai deixando sua marca
como ser único na coletividade. (p. 148)

A rotina, o diálogo, o olhar o outro para que se possa realizar construções
conjuntas, entendidas como essenciais, parecem solidificar as ações e a postura
nas interações. As aprendizagens, compartilhadas, vão sendo introduzidas na
rotina dos sujeitos, da sala de aula e da escola.
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A turma está montando uma apresentação para os responsáveis. Construíram uma
história na aula de música e vão criar sons para partes da história, com
instrumentos, com objetos, com a fala. A professora de música convida André para
tocar o prato com a baqueta. Ele aceita, mas não está conseguindo tocar uma vez
só, e segurar os dois instrumentos. Entendem que é mais fácil alguém segurar o
prato, combinam que Igor vai segurar o prato e André vai bater. Assim ficou mais
fácil, mas André não está conseguindo bater uma vez só. A professora Silvia diz
que acha bom o André bater, ele quer. Treinam várias vezes, André envolvido, Igor
também, a turma em silêncio. Concordaram que precisaria de mais treino, mas
acreditam que André vai conseguir. (Caderno de Campo Turma A 04-05-2011).

Apesar da dificuldade motora de André, a turma acreditou que ele iria
conseguir utilizar o instrumento na apresentação. Não houve questionamentos
quanto à dificuldade, e sim um combinado de que iriam ensaiar mais, sem expor a
dificuldade. Em um dos dias do ensaio, na hora de distribuir os instrumentos, Igor
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e Viviane mostraram como o combinado estava entendido por eles.
Ensaio da história dos dinossauros com os instrumentos. Na hora de distribuir os
instrumentos, Viviane fala: André toca o prato...
Igor completa: e eu seguro! (Caderno de Campo turma A 11-05-2011).

Igor aceitou realizar a atividade com André, demonstrando uma percepção
da importância da criança ser acolhida. A ideia não era substituí-lo. No dia da
apresentação, André e Igor participaram juntos.
A mesma atenção para a inclusão, buscando caminhos alternativos nos
momentos de dificuldades foi observada, tanto com relação a Sueli quanto com
relação a Joana. Seguem exemplos dessa atenção:
Leitura coletiva do Livro Paratii. A ordem de quem lê é aleatória, a professora
Lídia vai convidando para a leitura. Sueli acompanha na sala de aula através da
escuta da leitura. A facilitadora Celina pede para as crianças lerem mais alto. A
professora fala com a turma, é para a Sueli poder ouvir. Sueli, para Celina: você
está ouvindo?
As crianças tentam ler mais alto. Professora: Sueli, melhorou?
Sueli: mais ou menos.
As crianças continuam tentando. (Caderno de Campo Turma B 12-08-2011)

Na “aula de coral”, após exercícios com a voz, as crianças começam a cantar uma
música com diversos tons. A Professora de música Verônica pede para quem achar
que já entendeu que se levante para cantar. As crianças foram se levantando. Sueli
levanta o dedo. A Professora Verônica diz: Sueli, pode se levantar.
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Sueli se levanta e pergunta para a amiga ao lado, Sheila: sou eu? Quantas pessoas
estão em pé? //Há na turma uma menina com o mesmo nome dela//.
Sheila responde, Sueli fica em pé e participa da atividade. (Caderno de Campo
Turma B 16-08-2011)

Uma ficha de matemática é distribuída. A turma lê e conversa sobre os exercícios.
Depois combina um tempo para fazerem individualmente. A coordenadora Cléo,
que está dando aula, começa a passar em algumas mesas. Passa na mesa da Joana
(que está trabalhando com a facilitadora Celina). A menina diz: eu fui fazendo
devagar, porque senão eu ia errar. Ela sorri, entende seu ritmo, e vê o trabalho
feito. Pergunta se Joana consegue fazer a letra c// propondo mais um passo no
exercício, no seu ritmo// Joana diz que vai tentar. (Caderno de Campo Turma B 0508-2011).

Pode-se observar que as turmas entendiam que precisavam estar atentas às
especificidades das crianças para que todos pudessem participar e sentirem-se
participantes. As especificidades não eram colocadas em destaque como
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empecilhos, mas no dia a dia eram respeitadas, como uma forma diferente de
aprender, de ensinar e interagir.
Na biblioteca, Maurício compartilha com a turma sua experiência de participar de
um safári em uma viagem. Maurício vai explicando como foi através de fotos.
Quando passa por uma foto que tem um elefante com uma tromba em uma árvore,
a Professora Lídia fala: mostra para a Sueli como está a tromba do elefante!
A orientadora Elaine pega o braço de Sueli e, colocando o braço no alto, explica
como está a tromba do elefante. Sueli sorri! (Caderno de Campo Turma B 23-082011).

Sempre atentos ao reconhecimento do outro como alguém que sabe e que
tem muito a contribuir, adultos e crianças aprendiam uns com os outros sobre o
olhar para o grupo e para cada um.
Na roda, a turma conversa. Muitos foram ver o filme Piratas do Caribe. Na hora do
André falar, ele diz que viu os piratas e gesticulava. Henrique: eu acho que ele quis
dizer que viu Piratas do Caribe.
Professora Silvia: Não é eu acho, ele está falando, vamos ouvir. (Caderno de
Campo Turma A 30-05-2011).

A Professora enfatizou o entendimento que é construído na escola sobre
cada criança e adulto: sujeitos, atores sociais, que são reconhecidos e precisam
ser ouvidos, como participantes do grupo. Essa postura permeava as ações e as
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atitudes, como uma construção coletiva, e foi vista na orientação da professora
com Henrique.
As crianças e os adultos tinham objetivos de que todos participassem.
Vibravam quando se davam conta que em uma atividade a participação de todos
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aconteceu.
Na aula de educação física, foi proposta para as crianças a seguinte atividade:
divididas em grupos, cada criança, um grupo de cada vez, vai andar sobre o banco,
arrastar-se embaixo dos cones que tem uma fita mostrando o espaço em que as
crianças devem se arrastar e tem folhas embaixo, circular sobre cones, dar um
rolamento sobre um colchão, subir em duas mesinhas juntas, dar outro rolamento
ou cambalhota sobre um colchão e sentar-se no seu grupo. O professor marca o
tempo.
André demonstra alguma dificuldade. O grupo não critica, fica em silêncio. O
professor vai ajudar no percurso. Quando André acaba, bate na mão de Cláudio,
que é o primeiro da fila, e senta. Cláudio faz um movimento de torcida com as
mãos para André. Ilana ajuda André a colocar-se reto na fila.
Depois da aula, na hora de beber água, André, na fila do bebedouro na frente de
Cláudio, pega água no copo e faz carinho em Cláudio. (Caderno de Campo Turma
A 06-07-2011)

O grupo de André estava mais atento ao fato dele conseguir participar e da
tarefa ser realizada por todos, do que ao fato do professor estar contando o tempo.
A pergunta sobre em quanto tempo fizeram a atividade ou a pressa para que
André fosse mais rápido não foram percebidas pela pesquisadora. As aulas de
Educação Física não estimulam a competição a todo momento, e as crianças
constroem outras relações com a aula, principalmente o compartilhar daquele
momento como coletivo, demonstrando que a inclusão é mais importante para
elas.
A escola pesquisada acredita na inclusão, busca recursos e conhecimento
para que ela ocorra e, mais do que isso, essa maneira de entender as interações
ultrapassa as crianças com necessidades especiais para se constituir em uma visão
de mundo para esses sujeitos, uma forma de entender os sujeitos e as interações.
Dessa forma, incluindo a todos com suas especificidades, os sujeitos percebem
que as interações devem se dar. Nem deixando de lado os sujeitos devido às
especificidades, nem negando as suas especificidades, mas aceitando, acolhendo,
envolvendo-se e sabendo interagir com a diversidade. As crianças e os
profissionais da escola demonstram essa postura nas ações, nas falas, no cuidado
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com o outro, na aprendizagem e na busca por caminhos de maneira conjunta,
reconhecendo a todos e valorizando a parceria. Segundo Drago (2005),

(...) cabe salientar que a escola, como lócus de desenvolvimento sistemático do
processo ensino-aprendizado que contribui para o desenvolvimento social, afetivo,
cognitivo, físico e intelectual do indivíduo, tem o papel de trabalhar de maneira
natural com essa diversidade, já que ela faz parte de todo o contexto coletivo
existente. (p.134).

Segundo a diretora, a escola se percebe engatinhando no processo da
inclusão, os sujeitos buscam estudar, às vezes precisam de assessorias externas,
aprendem muito interagindo com as crianças que estão em processo de inclusão,
pois têm essa abertura no cotidiano. De acordo com a diretora: “a gente vai
aprendendo junto com elas”.
A escola, de acordo com a diretora, sempre buscou acolher crianças com
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diferentes dificuldades e, fazendo isso, tem o compromisso de buscar adaptar-se
ao que a criança precisa para que possa contribuir para o desenvolvimento do
sujeito. A diretora enfatiza que é um desafio e que para ela a parceria é chave para
o processo, com a família, com os profissionais da escola e os profissionais
externos, com as crianças na turma, percebendo o trabalho coletivo. São falas da
diretora: “através de muitas conversas a gente procura estudar, buscar algumas
assessorias, algumas ajudas externas, mas eu acho que esse trabalho só é possível
com a parceria das famílias.” E continua adiante:

o importante é que dentro dessa atmosfera de convivência com as diferenças, as
próprias crianças vão assumindo também um papel atuante nessa adaptação. Tem
crianças que ajudam a contar um filme, que a criança com deficiência visual não
tem como assistir se não for um estímulo visual traduzido em palavras, a
locomoção, ajuda a resolver problemas do cotidiano, então as crianças vão
buscando situações de ajuda. Eles não são poderosos no sentido de dar conta de
tudo, mas ajudam muito.

A diretora enfatiza o papel das outras crianças que, dentro do contexto de
colaboração, atuam para que a criança seja incluída. Esse contexto de interações
entre as crianças, como trazido nos eventos mostrados, foi observado no
cotidiano, a postura de estímulo mostrando acreditar nas possibilidades de cada
um.
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Nessa mesma direção Martins (2011) reafirma o trabalho coletivo na escola
como eixo da inclusão: “Uma planificação adequada, que possibilite uma
comunicação saudável entre alunos, professores, pais e comunidade, favorecendo
o processo inclusivo e não apenas a mera inserção física do aluno, sem um
desenvolvimento de uma ação educacional adequada às necessidades.” (p.118).
Segundo a diretora, reestruturações na escola são demandadas a cada
criança, seja com relação ao pedagógico, equipamento que a escola oferece,
preparação dos sujeitos que interagem com a criança. Como dito anteriormente,
trata-se de uma construção que aparece nas ações e nas práticas dos sujeitos da
comunidade escolar.
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2.3 -“Foi ponto?”- O Cotidiano E As Interações Criança/Adulto,
Adulto/Adulto
No cotidiano da escola e das salas de aula pesquisadas convivem com as
crianças muitos adultos e as interações entre eles são constantes. Essas interações
abrangem não só os professores, mas auxiliares de turma (quando há),
facilitadores, equipe pedagógica e todos os funcionários. O cotidiano é repleto de
momentos em que as crianças estão interagindo com os adultos, e de forma geral,
as mesmas posturas vistas nas interações entre as crianças foram observadas entre
elas e os adultos, e entre os adultos entre si.
Nos espaços de aula, de recreio e áreas comuns da escola, foi observado o
trabalho conjunto entre professores e funcionários com relação às crianças, sendo
referências para elas. Havia momentos de trocas entre os adultos quando uma
orientação comum precisava ser dada, e uns recorriam aos outros, demonstrando
postura de colaboração, com base em ações compartilhadas e o objetivo de falar
com as crianças com base em critérios comuns de orientação, mostrando
entendimento por parte dos adultos de quais são as propostas da escola e quais são
as concepções de infância que permeiam o cotidiano. Na aula de educação física,
um evento mostrou essa interação:

As crianças da Turma A se atrasaram para a aula de educação física. Alguns
ficaram lanchando. O professor Leandro solicita a Lucio que vá até a sala pedir
para a professora Silvia para as crianças virem para a aula. Lucio vai. As crianças
vão subindo para a aula e a professora Silvia vem também. O professor Leandro e a

73

professora Silvia conversam e resolvem compartilhar a conversa com a turma. As
crianças estão atrasando na tarefa, consequentemente no lanche e depois na aula de
educação física. Dividem com a turma essa questão. (Caderno de Campo Turma A
01-06-2011).

Os professores interagem no cotidiano, e essa interação é percebida pelas
crianças. Analisando a construção da identidade da Educação Infantil, Nascimento
(2009) mostra como a professora “contribui para a construção do trabalho
pedagógico da instituição. Sua atuação se reflete tanto no projeto coletivo da
escola como nas práticas que envolvem as crianças da turma.” (p. 173). Essa
contribuição, como parte da identificação da escola, foi observada na presente
pesquisa como processo coletivo dos sujeitos que aparecia tanto nas salas de aula
como fora delas. Todos se comunicam e trabalham juntos no dia a dia com as
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crianças.
Na sala, a professora Silvia trabalha com as crianças o que é recontar uma história
dando exemplos e sugerindo que as crianças tentem recontar. A professora lê uma
história para o grupo e depois pede que eles a recontem por escrito no caderno. As
crianças vão ajudando umas às outras e os adultos também. Viviane diz: eu não
comecei porque eu não sei como inventar a história!
Professora Silvia: não precisa inventar, é para relembrar e recontar a história.
Olívia mostra que já escreveu muito. Depois senta ao lado de Viviane. Viviane
escreve e lê: era uma vez uma mamãe dinossauro. Ela achou um ovo em cima da
geleira! E continua desenvolvendo a história em voz alta, recontando e escrevendo,
mesmo depois de Olívia voltar ao seu lugar.
A professora por vezes relembra com as crianças a história.
A coordenadora Anita chega na sala e vê qual é a atividade. Ilana está com
dificuldades de lembrar a história. A coordenadora senta ao lado dela e depois
pergunta à Mirna: você pode ajudar a Ilana a lembrar da história?
Mirna ajuda e continua a ajudar depois que a coordenadora se levanta.
Na mesma mesa, a coordenadora ajuda Esther. Ela fala: gente, vocês têm um monte
de amigos do lado para ajudar a lembrar da história!
Continua incentivando a troca. (Caderno de Campo Turma A 27-04-2011)

Como continuidade do trabalho e da construção comuns, a mesma postura
de incentivo à colaboração foi vista na orientação dos adultos em relação às
crianças na atividade. Na escola observada, tanto os docentes, com outros sujeitos
da escola, gestores, as próprias crianças, incentivam e participam do ambiente de
cooperação. As crianças conhecem a coordenadora e sentem-se à vontade de
trocar com ela também. O ambiente é de interação, de estímulo e de construção. A
circulação de conhecimento aparece nas ações dos sujeitos, crianças e adultos,
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fazendo parte da rotina. Segundo a coordenadora Anita, as reuniões são espaço de
interação também, de desconstrução de pontos de vista, de troca com relação ao
trabalho e com relação às interações com as crianças. “Você vê o afeto do outro
pelo outro, com quem você não consegue um canal de afeto mas você vê que o
outro consegue, então isso já mexe com você, ajuda a repensar um pouco a sua
relação com aquela criança (...) é diferente quando você está só com uma
coordenação.”
De acordo com a coordenadora Anita, as interações entre os sujeitos são
parte essencial da escola. Para a coordenadora, é importante os alunos ouvirem a
todos, sem valorização de hierarquia entre os adultos. Ela relata que um dos
grandes objetivos da escola quando de seu crescimento foi não perder essas
interações, com todos, sabendo seus nomes, garantindo momentos de troca entre
os sujeitos. Um desses momentos de troca foi explicado pela coordenadora: o
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colegiado. Segundo ela, a escola promove, uma vez por semana, com uma
duração de 3 (três) horas, à noite, na escola, um momento em que reúne os
professores do Ensino Fundamental, auxiliares, coordenações e direção. Nesse
momento, o objetivo é, segundo ela, “se olharem”, e poderem trocar
conhecimento, conversar sobre projetos, planejar, avaliar, estudar. Há um
planejamento anual para o colegiado, mas flexível a mudanças.

A gente monta uma grade do colegiado do semestre, e os colegiados pensam de
que maneira a gente vai trazer algum estudo, em que momento a gente vai discutir
algum texto, então esse colegiado é dividido entre planejamento e estudo. A gente
faz avaliação de algumas festas que passaram, avaliação de algum aspecto da
escola, e aí está toda a equipe, de 1º ano ao 7º ano. A direção está presente também
nessa reunião.

A coordenadora considera os momentos de troca entre os profissionais
informais e formais. Os momentos informais também muito importantes para a
estrutura da equipe, não só os momentos que são sistemáticos, combinados
previamente, mas também aqueles que surgem a partir das interações e
necessidades cotidianas. As Coordenações do Fundamental I e II trabalham na
mesma sala, o que, segundo a coordenadora, facilita trocas sobre os conteúdos, as
próprias práticas. A coordenadora enfatiza “não só em termos do conteúdo
programático mesmo, mas das práticas”, “o tempo inteiro uma está ajudando a
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outra a pensar na escola”. A coordenadora mostra, através da valorização das
trocas entre as coordenações, preocupação com a continuidade das práticas na
escola.
Sente falta do contato intensivo com a Educação Infantil, que fica em outra
sede, mas ressalva que sabem da importância das interações com esse segmento e
buscam esse contato com maior frequência.
Segundo Tardif e Lessard (2009) o trabalho das profissões de interação
humana, no qual o trabalho do professor se inclui, traz especificidades, pois o
“objeto” é interativo, o trabalho é com e sobre o outro, e a interação portanto é
parte essencial desse trabalho. Essa interação com o outro imbuída de afetividade,
de ética, e não com um caráter instrumental. Tardif e Lessard (2009), apresentam
a docência “como uma forma de trabalho sobre o humano, um trabalho interativo,
no qual o trabalhador se relaciona com o seu objeto sob o modo fundamental da
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interação humana, do face a face com o outro.” (p. 275)
Na escola observada, é objetivo que tanto os professores como outros
envolvidos no cotidiano -adultos e crianças- atribuam sentido ao que fazem,
entendendo as interações de forma colaborativa e como um eixo do cotidiano. Há
o olhar para que todos se envolvam e participem do dia a dia escolar.
Como analisam Tardif e Lessard (2009), a escola pode ser um espaço físico
e um espaço social, com aspectos concretos e aspectos simbólicos. A escola tem
características típicas, mas também flexibilidade. A organização do trabalho
escolar é dinâmica. Esse dinamismo foi notado na valorização das parcerias na
construção do cotidiano da escola observada.
Nas salas de aula, os adultos buscavam a parceria entre si e interagiam
com as crianças.
Na sala, cada criança inventou o nome de um dinossauro e escreveu em uma folha
separada. A professora Silvia diz que vai ler o nome de cada dinossauro para todos
conhecerem os nomes que inventaram. Ela lê em voz alta. As crianças sorriam a
cada nome dito. Distribui uma folha para cada um desenhar com tinta nanquim o
dinossauro e colorir depois. Ela diz: é para fazer bem grande, até o Pequenossauro
é para fazer na folha grande.
Em outra folha a auxiliar Karen explica: nessa folha, vamos dividir a folha ao meio
e mostrar como o dinossauro se transformou. Por exemplo: se o meu fosse o
Florssauro eu ia fazer primeiro uma flor e depois o Florssauro. Vou fazer no
quadro.
A auxiliar desenha. Viviane pergunta: mas como eu vou fazer o Pequenossauro?
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A auxiliar dá a ideia de fazer primeiro o dinossauro no tamanho maior e depois o
Pequenossauro. A professora diz: e quem inventou o nome como o do Igor que deu
o nome de Natiossauro, pode fazer só o Natiossauro.
O desenho da transformação as crianças puderam levar para casa. O outro ia ficar
na escola para a apresentação para os pais.
Esther: eu posso fazer um dinossauro segurando um chocolate?
Professora: mas o seu é um Chocolatessauro, ele não está segurando um chocolate,
ele é um dinossauro chocolate.
Julio: você pode fazer sabe uma barra de chocolate quadrada? Você faz a barra e
depois as patas saindo.
Esther: é, eu posso fazer o corpo do dinossauro de barra de chocolate. Mas deixa
eu pensar... eu posso fazer um chocolate saindo da cabeça?
Professora: pode.
André mostra seu trabalho. Para fazer o dinossauro grande com tinta, a facilitadora
Cláudia foi fazendo junto com ele, os dois segurando o cotonete. Facilitadora: isso
André! E o que está faltando?
André mostra o seu olho. Fizeram um Tigreossauro.
A professora fala para mim: eles desenham bem, não é?
Pesquisadora: muito!
Professora: é que eles são estimulados desde pequenos. Aqui tudo eles desenham!
A professora e a auxiliar foram chamando crianças para colorirem enquanto outras
brincavam. (Caderno de Campo Turma A 20-05-2011).

Tais interações eram constantes e mostravam um ambiente de troca. As
crianças recorriam umas às outras e aos adultos, em ambiente de colaboração e de
circulação de ideias. Os adultos estavam em sintonia no cotidiano. A fala da
professora sobre o desenhar bem das crianças mostra uma valorização dessa
produção na escola, nesse caso em continuidade com as práticas que se iniciam na
Educação Infantil e perpassam o Ensino Fundamental. Segundo Moura (2006):
Não fragmentar a expressão artística, por sua vez, não quer dizer que em um
determinado momento da escolaridade não seja preciso permitir às crianças ter
acesso às especificidades de cada linguagem. Mas, mesmo nesse momento,
pensamos ser possível uma abordagem mais abrangente e integradora, sem
separação entre sensibilidade, expressão e conhecimento (...) (p. 57).

Nesse sentido, o desenho e as artes em geral eram entendidos como
possibilidades de expressão das crianças, em todo o contexto de circulação de
conhecimento, e não como disciplinas isoladas ou delimitadas a uma matéria, de
forma fragmentada. As artes e a criação atravessavam as atividades, sendo muito
valorizadas na escola.
O trabalho por projetos mostrou ser um aliado na construção das práticas
dos professores com as crianças, e nas trocas entre os adultos, pois ele envolvia a
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todos como um trabalho de todo o grupo. A consciência de um trabalho conjunto
aparecia nas falas e nas ações.
Ensaio do início da música “Nosso lindo balão azul”, música escolhida pelas
crianças para aprenderem na aula de coral. A professora Deborah pergunta para as
crianças porque essa música tem a ver com o projeto. Elas conversam sobre os
aventureiros e o projeto. (Caderno de Campo Turma B 02-08-2011).

A fala da professora e a conversa mostram a importância de que as crianças
fizessem as ligações de um projeto que ultrapassa a sala de aula e envolve a
escola. As crianças percebem e conversam sobre essas continuidades de forma
consciente e entendendo o projeto como uma construção coletiva. As atividades
propostas nas aulas (inclusive em aulas dos especialistas, como as aulas de música
e coral), como visto no exemplo acima, tendem a circundar os temas, construídos
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de forma coletiva. Mesmo quando há opiniões contrárias a alguma atividade ou
material utilizado no projeto, essas opiniões são trazidas para discussão. As
opiniões são acolhidas e discutidas em conjunto. Foram observadas contribuições
das crianças e das famílias para os projetos através de material e/ou conhecimento
trazido de casa, bem como de outros sujeitos da escola.
Ensaio da apresentação para os pais com música e dança. Estão presentes no ensaio
a orientadora Elaine, a coordenadora Anita, a professora de expressão corporal
Patrícia, a professora de música Verônica, a professora Silvia, a auxiliar Karen e a
estagiária de música, Paloma. Estão organizando a apresentação com os acessórios
(pano, marcação do palco, slides com os desenhos das crianças que vai sendo
passado conforme a história é contada.)
Apresentam os slides para as crianças. Quando a apresentação dos slides termina,
Igor olha para a pesquisadora e sorri. A pesquisadora elogia!
Anita explica para a turma que é um ensaio para as crianças e também para os
adultos se organizarem com o que cada um vai fazer.
Fazem o ensaio com história e dança. Verônica: Lucio, você pode trazer mais
folhas secas? //Lucio trouxe folhas secas para o grupo que faria o som de uma
caminhada//
Lucio: posso trazer mais três?
Verônica: pode!
Igor: eu achei uma folha seca no parquinho perto da minha casa. (Caderno de
Campo Turma A 15-06-2011).

A coordenadora envolveu os sujeitos- crianças e adultos- na aprendizagem
para todos entenderem o que precisavam realizar no dia. Uns precisavam conhecer
também as atividades dos outros para que a apresentação tivesse harmonia, e
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aprenderiam juntos, na prática, não só através da transmissão de informações para
os adultos sem a participação das crianças. Houve muita troca e discussão das
decisões e procedimentos a tomar, de acordo com as falas de cada sujeito,
envolvido à sua maneira no projeto. Os adultos apresentaram às crianças os seus
desenhos nos slides, mostrando valorizar a produção delas. O momento de ver e
de reconhecer suas produções nos slides foi de muita concentração para elas, que
identificavam seus trabalhos, sorriam e comentavam umas com as outras. No
evento observado, bem como no dia a dia, há momentos de tensão e
discordâncias. É assim também, discordando, tendo espaço para falar, que há
discussão de pontos de vista, escuta e construções conjuntas.
O que mais chamou atenção foi a reação das crianças, que questionavam
esses posicionamentos. No dia do ensaio descrito anteriormente, houve
discordância com relação à intensidade da luz que estaria com foco nas crianças,
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se a intensidade ia ficar mais ou menos iluminada. A ação de uma professora de
apagar muito a luz e sua fala posterior “eu acho que tem que ser na penumbra,
porque a ênfase é no som”, foi trabalhada com conversa entre os adultos que
participavam da atividade. A preocupação maior dos adultos (que queriam a luz
mais clara) era a de que as crianças aparecessem mais. No ensaio seguinte, quando
foi pedido para as crianças fazerem o movimento da bruxiossaura com as mãos, a
fala de uma criança perguntando: para que, se a gente não vai aparecer?
demonstrou um incômodo.
Outra situação registrada foi quando algumas crianças da Turma A, vendo o
adulto sentado na janela do salão na hora do ensaio, quiseram sentar na janela
também. O adulto tentou colocá-las, mas eram muitas. Então ele desistiu de
colocá-las e continuou sentado, dizendo que tinha que sentar em algum lugar. Ao
ser questionado porque ele podia, respondeu: porque eu sou grande! Essa resposta
fez com que as crianças parassem, mas não fez com que entendessem o motivo.
Não estavam acostumadas a essa forma de resposta. A situação aparentemente se
acalmou, o conflito foi abafado, mas não foi efetivamente resolvido.
No dia da apresentação, as crianças apareceram e sons, dança, falas,
desenhos, tudo foi apresentando com satisfação por parte de todos- adultos e
crianças. Além disso, havia exposição dos trabalhos que foram realizados ao
longo do projeto. A fala da professora Silvia, no final, de volta à sala, mostrou
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preocupação maior com o fato dos alunos aproveitarem do que com a
apresentação em si. Ela disse que gostou, que as crianças aproveitaram, que a
apresentação foi “do tamanho deles”, demonstrando a importância de não ser
somente um produto, e sim, um processo significativo e que envolvesse as
crianças, que elas tivessem vontade de envolver-se. Essa apresentação, desde o
início de seu planejamento, se deu com a participação das crianças e dos
adultos quanto os caminhos a seguir e as construções propostas. Desde o início da
história, se ela se passaria no passado, no presente ou no futuro, os nomes dos
personagens, o conteúdo, os desenhos representando o desenvolvimento da
história, os ensaios das falas, tudo aconteceu com muito compromisso e um olhar
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especial para a participação das crianças.

Na hora de montar a história, na aula de música, há votação: quem quer a história
no passado, no presente ou no futuro. As crianças levantam os dedos várias vezes,
então a professora Verônica chama um por um para contabilizar os votos. Vence a
história no passado. Começam a elaborar a história, com a ajuda da professora.
(Caderno de Campo Turma A 06-04-2011).

A professora de música, Verônica, recapitula a história com as crianças, de acordo
com as ideias da turma e contribuição dos adultos. Estão com dificuldades de dar
um final para a história e decidem dar um nome para o tiranossauro rex. A
professora escreve os nomes sugeridos pelas crianças no quadro e elas votam,
levantando os dedos. Como estava difícil de decidir entre Assustador e Squif, a
professora Verônica sugere que quem quisesse Squif fosse para um lado da sala e
Assustador para outro. Tânia começa a gritar: “Squif! Squif!” E alguns
acompanham. A professora pede para pararem, para fazerem a votação. Julio fala
para Tânia: “Tânia, por favor, vota no Assustador!”
Tânia: não...
Julio: Por que não?
Tânia: Por que eu escolho o Squif!
Após a contagem de votos, o nome escolhido foi Squif. (Caderno de Campo Turma
A 20-04-2011)

Adultos também aprendiam com as crianças, que sentiam vontade de
participar e se percebiam capazes de contribuir no cotidiano em que interagiam.
As crianças estão brincando no pátio. Cláudio pede que a pesquisadora amarre seu
sapato. Amarro. Ele olha para mim, ajeita um dos laços, sorri e vai brincar.
(Caderno de Campo Turma A 20-04-2011).

O professor Leandro explica as regras de um jogo que ele propõe. Um aluno de
cada grupo quicando a bola de basquete e tinha que acertar no travessão da rede,
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mas posicionado fora da área. O professor dá exemplos perguntando se é ponto até
que acerta o travessão. Pergunta: foi ponto?
As crianças: foi!!!
Lucio: não!
O professor espanta-se: por que não?
Lucio: porque você jogou dentro da área.
Lucio estava certo. O professor havia invadido a área e não tinha percebido. O
professor dá razão a Lucio e retoma a regra com as crianças. (Caderno de Campo
Turma A 15-06-2011).

No ensaio para a apresentação, na sala de música, a professora Verônica propõe:
gente, vamos fazer a mãozinha do dinossauro nessa hora? ... O temível Squif!!!
Ahhhhh!!!!
Ricardo: Verônica, você fez a mão do dinossauro com três dedos?
Verônica: fiz...
Ricardo e Lucio: mas é com dois...
Verônica: Ah, tá!
E sorri. (Caderno de Campo Turma A 17-06-2011).

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011712/CA

A ênfase nas interações foi percebida como eixo da escola nas
observações. Essa ênfase era construída com as crianças e com os adultos
também. Nesse ambiente, uns aprendem com os outros, na medida em que
acreditam que todos podem e devem participar.
Um ambiente de confiança, no qual as crianças se colocam, os adultos se
colocam, os sujeitos interagem, e aprendem uns com os outros. Uma escola que
conversa, e se encontra.
O capítulo a seguir trabalha as interações para além das salas de aula,
ampliação da proposta inicial da pesquisa. Dessa maneira, traça um panorama das
propostas e das práticas de interações na escola a partir dos documentos, dos
modos de gestão e das interações com a comunidade escolar. Dessa maneira
mostrando que as recorrências com relação às práticas de colaboração remetem-se
não só às salas de aula, mas ao todo no cotidiano escolar.

3 - Um Encontro com a Escola

O encontro dos sujeitos com a escola e a valorização da colaboração tiveram
seus sentidos materializados nas propostas e nas ações que foram observados pela
pesquisadora durante o contato com a escola a partir de diversos vieses,
apresentados no texto da pesquisa. O capítulo a seguir trabalha a Proposta
Pedagógica da escola, os modos de gestão e outras propostas que acontecem no
cotidiano, fazendo delas, além das interações já apresentadas nos capítulos
anteriores, possibilidades de estudo do tema.

3.1 - Desdobramentos Da Proposta Pedagógica
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Os objetivos gerais da escola explicitados nos documentos e nas falas
puderam ser comparados com o cotidiano e o que se percebeu foi uma
aproximação entre o que se pretende com o que acontece efetivamente. Segundo
Bakhtin, tanto os textos falados como os escritos são discursos, pois são “esferas
de uso da linguagem verbal ou da comunicação fundada na palavra” (Machado,
2008, p. 152). Nesse sentido, coloca-se em destaque as interações dialógicas que
são identificadas nos diferentes discursos, a partir de diferentes esferas de usos da
linguagem, que, para Bakhtin (Machado 2008) pressupõe uma compreensão ativa,
mesmo que não seja vocalizada. A palavra adquirindo sentido de forma
contextualizada, no processo de comunicação, a partir de um papel ativo dos
sujeitos em processo de interação. O objetivo desse item é relacionar aspectos
teóricos que fundamentam o trabalho com as crianças na escola e a visão de
mundo da escola com o que foi observado na prática. Sem analisar todos os
objetivos da Proposta Pedagógica15, a pesquisa focaliza:
•

“A sensibilidade desenvolvida nas atividades relacionadas às
diversas linguagens – especialmente as artísticas- reflete-se no
despertar da vontade de descobrir, de inovar e de exteriorizar o
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Proposta Pedagógica. Disponível <no site da escola>. Acesso em: junho/2011.
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potencial criativo, favorecendo a autoconfiança e o desejo de atingir
a realização como ser social, histórico e cultural.”
•

“Buscamos um ambiente de aprendizagem estimulante em que a
cooperação, a indagação e a emoção sejam férteis (...) Entendemos
que desde a infância, todo indivíduo é um sujeito social e histórico.
Não apenas um sujeito em crescimento, que se tornará alguém no
futuro, mas indivíduo e cidadão hoje. Alguém que já produz
cultura.”

Uma criança cidadã, que é ouvida, que participa, que produz cultura, que
cria, questiona, transforma, colabora: a Proposta Pedagógica traz essa visão da
criança com quem os sujeitos trabalham na prática, e essa visão amplia as
possibilidades e os desdobramentos do trabalho com elas na escola, e as interações
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aparecem também como centrais nesse dia a dia.
Segundo Motta (2010) o cotidiano escolar pode seguir um caminho de
uniformização de seus alunos, em que eles contribuiriam pouco, mas esse mesmo
cotidiano pode ser entendido como um espaço de encontro de subjetividades, de
escuta e de criação. De uma forma ou de outra, as crianças dialogam com os
espaços sociais nos quais estão inseridas, ora tentando romper um modelo em que
não são vistas como participantes ativos, através de recursos cotidianos que
demonstram resistência e de outros processos de subjetivação ou, do outro modo,
contribuindo livremente de forma constante para a construção do cotidiano
escolar. Motta (2010), referindo-se ao primeiro caso, com base em Michel de
Certeau, enfatiza: “Através de pequenas astúcias e táticas de resistência, o sujeito
é capaz de recontextualizar elementos estabelecidos pelo poder que disciplina,
estabelecendo novos usos ou diferentes combinações.” (p.102).
No caso da escola estudada, o cotidiano é entendido como na segunda
maneira discutida pela autora, pois as crianças nessa escola são ouvidas, criam,
colaboram. Foi observada sua participação ativa no dia a dia. O espaço para as
subjetividades acontece, os encontros entre os sujeitos também. Todos podem
contribuir com o dia a dia, de forma colaborativa e inclusiva, desejam aprender e,
o que é mais destacado nessa realidade, desejam que todos aprendam, e entendem
isso como uma responsabilidade do grupo. Essas interações buscam que as
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crianças tenham auto confiança e que percebam a sua participação como parte de
uma construção conjunta na escola. Juntos, os sujeitos constroem valores de
solidariedade e de pertencimento de todos. As crianças podem experimentar e
compartilhar experiências, suas narrativas são valorizadas.
O desenvolvimento do potencial criativo foi observado nas diferentes
expressões, tendo as artes como interlocutoras nesse caminho de interações e
descobertas. Moura (2006) questiona o lugar da arte no cotidiano da Educação
Infantil. A autora propõe pensar se as crianças têm tempo e espaço na escola “para
ver o mundo com muitos olhos” e para “poder recriá-lo e transformá-lo” (p.56).
Ampliando a discussão para o Ensino Fundamental, pode-se pensar nos processos
de elaboração das crianças na escola, que permitem ou não ressignificações, novas
interpretações, criação. Para a autora, o processo de criação e de imaginação não é
privilégio de alguns, de artistas, mas está acessível a todos: “A imaginação está
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relacionada, diretamente, com a riqueza de experiências vividas pelo indivíduo.
As experiências são a base da imaginação, por isso, quanto mais variadas e ricas
forem, mais abundante será a fantasia.” (2006, p. 58).
Borba e Goulart (2007) também enfatizam a importância da experiência
para a criação que pode e deve ser para todos:

Ninguém cria no vazio e sim a partir de experiências vividas, dos conhecimentos e
dos valores apropriados. A novidade está em ver o que antes não se via, em
perceber o novo no velho e vice-versa, em fazer conexões e associações que
produzem múltiplas e novas leituras, em ressignificar a realidade. (p. 51).

Para a escola pesquisada as artes são atividade criadora, tanto para as
crianças como para os adultos, reconhecendo em todos a capacidade de criar, sem
hierarquias de melhor ou pior, cada um à sua maneira.
Os adultos, na maior parte das vezes, são entendidos como tendo menos
potencial criativo, o que, segundo Vigotski (2009), não é verdadeiro, até mesmo
se entendermos que a experiência tende a se acumular com o tempo. O que o
adulto se permite fazer com essa experiência, se ela vai ou não se tornar potencial
criativo, é uma questão. Segundo Vigotski (2009): “A criança é capaz de imaginar
bem menos do que um adulto, mas ela confia mais nos produtos de sua
imaginação e os controla menos” (p. 46). A criança se permite imaginar, e criar. A
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forma como adultos e crianças lidam com a imaginação difere, crianças tendo
interesses mais simples e não vinculando tanto imaginação e razão como o adulto.
A escola pesquisada estimula tanto adultos como crianças a relacionarem-se com
as artes.
As artes são vistas como formas de comunicar-se com o mundo, de falar
sobre si, dando atenção à criação e à sensibilidade. Nesse sentido, elas não são
entendidas para o ensino de conteúdos ou como uma disciplina isolada das
demais. As artes são entendidas como possibilidades para o lidar com o mundo e
com as pessoas. Elas não têm somente um objetivo de aplicação direta.
Segundo Borba e Goulart (2007) “A dança, o teatro, a música, a literatura,
as artes visuais e as artes plásticas representam formas de expressão criadas pelo
homem como possibilidades diferenciadas de dialogar com o mundo.” (p. 47). As
autoras entendem as escolas como “espaço de criação estética”, onde as crianças
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podem interagir com a arte, tendo acesso a produções artísticas sem
necessariamente um propósito didático, e sim conhecê-las, relacionar-se com elas,
e criar. As autoras relatam:
(...) o acesso à arte significa possibilitar às crianças de qualquer idade, e aos (às)
professores (as) o contato e a intimidade com a arte no espaço escolar e, dessa
forma, abrir caminhos para a experiência estética, provocando novas formas de
sentir, pensar, compreender, dizer e fazer. (2007, p. 50).

Na escola pesquisada, as crianças criam, interagem, valorizam as artes.
Não os vi dizendo que não sabiam desenhar, não os vi fazendo desenhos
homogêneos, os vi entregando-se às artes, expressando-se através delas. Tanto no
desenho, como na música, no canto, na escrita, na expressão corporal. Segundo
conversa com a diretora, com a arte a criança tem uma compreensão de mundo
mais amplo. A criança tem direito a ser apreciadora das artes, que deve ser de
acesso de todos. Ela tem direito a ter acesso aos conhecimentos específicos das
linguagens, pois vai favorecer uma formação artística consistente. Segundo a
diretora: “Quanto mais ricas são as experiências das crianças, mais possibilidades
elas têm de criar, de fazer composições e articulações de outros conhecimentos
anteriores com o que ela está apresentando como novo”.
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O professor tem papel importante na escola para possibilitar o encontro com
as artes pela criança, e para isso precisa ter oportunidades de relacionar-se com ela
também.
Na aula de música, as crianças da Turma A ensaiam uma dança para
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apresentar e durante a atividade acontecem interações com diferentes expressões.
Na aula de música, as crianças ensaiam uma dança. A professora Verônica propõe
que eles escutem a música para descobrir o instrumento que está sendo tocado e
também aprender a letra da música. Alguns instrumentos que as crianças não
conhecem a professora explica e toca quando os tem na sala. Ela pega o acordeon e
pergunta: quem sabe como o som sai?
Henrique: você tem que soltar.
Professora Verônica: soltar e puxar a sanfona, não é? E tem também o piano.
Quem quiser cantar em pé encosta lá na parede.
(...)
A professora senta com o acordeon e chama de um em um para mexer no
instrumento. Ela fala: você pode mexer aqui e aqui (mostrando) para ver o que
acontece!
As crianças querem puxar e empurrar a sanfona. Ela deixa.
A Professora Verônica aproveita o envolvimento das crianças e trabalha sobre
Gonzaguinha, tocando, lendo uma história e apresentando o músico através de
vídeos.

Uma atividade em que a ideia é ajudar as crianças a ensaiarem uma dança e
decorar a música transforma-se em momentos de interação com a arte. Esse é o
foco da escola. As artes são experimentadas, sentidas, adquirem sentido para os
sujeitos, adultos e crianças. As crianças envolvem-se no cotidiano, e criam;
desenhos, poesias, textos, dança... Segundo Moura (2006):
A garantia de um aprendizado para todos, e não apenas para crianças que
apresentam uma sensibilidade ou habilidade especial, exige do professor mediador
sensibilidade, intenção, conhecimento, planejamento adequado, encaminhamentos
e desdobramentos didáticos coerentes e sequenciais, que possam produzir
experiências significativas para todas as crianças. Necessita de tempo e de muitas
oportunidades que garantam a qualidade, a constância de acesso, a diversidade e a
qualidade de experiências. Mais importante que a variedade das informações é a
possibilidade de construir conhecimento significativo. (p. 60).

Na escola, os adultos e as crianças interagem de forma intensa, mas cada
qual assume seu papel nessas interações. Há orientação dos adultos para com as
crianças e não a imposição de responsabilidades ou exigências muito grandes para
elas. Além disso, a escola estabelece limites quando necessário, não entendendo a
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criança como aquela que pode tudo. Segundo Kramer (2007), esse é um dos
desafios das interações entre adultos e crianças atualmente, e esse desafio aparece
nas escolas também.
A atenção para isso foi observada na escola estudada. Há diálogo, há
momentos de dividir com as crianças as situações em busca de uma solução
comum, mas não foi observada indiferença na hora de orientar, posturas que
permitem entendimentos de valores e ações comuns pelos sujeitos da escola,
incluindo as crianças.
Os valores e as ações comuns circulavam entre os sujeitos e faziam parte da
rotina de alunos e professores. Muitas vezes os vi tendo que partilhar decisões
concretas ou pensar em posicionamentos com relação a sua postura no mundo e
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com os outros.
Na tribo, Karina distribui pranchetas. As crianças vão responder a uma ficha em
que poderão colocar suas dúvidas e expectativas sobre o próximo ano e essas
dúvidas serão respondidas pelas crianças do ano seguinte em um encontro. Karina
chega em Sueli e pergunta para Suzana: dou para a Sueli?
Suzana: sim!
Karina dá a prancheta para Sueli. (Caderno de Campo Turma B 24-08-2011).

Sueli escreve no computador, por isso a dúvida. Suzana não hesitou em
incluir a menina, mesmo à princípio sem saber se ela utilizaria a prancheta. Karina
não questionou, pareceu entender a importância da inclusão, importância essa
consolidada entre as crianças, e deu. A postura das meninas demonstra uma
apropriação dos valores construídos na escola. Partilharam da decisão, sem
precisarem consultar o adulto ou expor as especificidades de Sueli. A orientadora
Elaine ajudou Sueli, escutando-a e escrevendo para ela suas questões para
perguntar para as crianças do ano seguinte.
A professora conta uma história sobre dinossauros. Na história, aparece o tema do
gesso na conservação dos fósseis. Rogério diz que a Tânia está de gesso. André
fica olhando. Tânia dá o braço para André mexer. Ele vai mexendo até que para e
volta a prestar atenção na história. (Caderno de Campo Turma A 01-04-2011).

Tânia percebe a curiosidade de André, mesmo sem ele falar. Parecia que ele
precisava entender melhor o que o gesso significava. Ela não hesitou em deixar
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que ele mexesse, sem mesmo pedir a mediação de um adulto. Depois disso, André
voltou à história e ao trabalho com o grupo, incluindo-se na atividade.
As crianças conversam sobre biodiversidade, sobre não jogar lixo na rua, sobre
reciclagem do lixo, e pensam se essas questões vão melhorar ou não daqui a alguns
anos. Se as ações do homem estarão mais conscientes ou não. Têm um texto que
leram como base.
Marcos fala: eu acho que vai melhorar, sabe por quê? Porque os nossos pais
quando eram crianças não tiveram essa orientação da escola que nós estamos
tendo. Então com essa orientação nós vamos ser mais conscientes e deve melhorar.
Professora Lídia: muito bom, Marcos, eu penso igual a você. Eu acho que deve
melhorar.
Chegam à conclusão, no final da atividade, que é um desafio, que depende de cada
um, e pensaram em medidas para ajudar.
Professora Lídia: vocês acham que a gente pode marcar alguma coisa importante
nesse parágrafo?
Liz: sim, o que a gente deve fazer. (Caderno de Campo Turma B 02-09-2011).
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Em outro dia, após verem um vídeo com o Amyr Klink16 sobre
sustentabilidade, sobre fontes energéticas e sobre a utilização de energia, a
conversa ampliou-se.
A tarefa consistia em lembrar de informações sobre o Programa “Caminhos da
Energia”, apresentado por Amyr Klink. A professora registra no quadro e as
crianças em seus cadernos o título da tarefa e continuam a registrar suas
conclusões:
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2011
Depois de assistir ao Programa “Caminhos da Energia”, aprendemos que:
Devemos usar mais a energia eólica, pois ela é mais “limpa”.
Devemos racionalizar o uso da energia.
As crianças e a professora leem uma reportagem sobre o programa para lembrarem
juntos mais detalhes. Surge na conversa o tema da reciclagem e os três Rs (reciclar,
reduzir, reutilizar).
Maurício comenta: a minha mãe falou uma coisa e eu concordo com ela. Dos três
Rs, o reciclar não é o melhor, porque alguma hora vai chegar no lixão. O melhor
mesmo é reduzir.
Professora Lídia: entre reciclar ou não reciclar, é melhor reciclar. Mas o melhor
mesmo é reduzir.
Maurício: é! (Caderno de Campo Turma B 08-09-2011).

A escola age como espaço de formação. No primeiro evento, o aluno
chega a verbalizar isso. As crianças mostram que aprendem com a escola e podem
16

Programa “Caminhos da Energia”, Episódio 01 (Energia é tudo), exibido pelo Canal Futura e
apresentado por Amyr Klink. A Turma B assistiu em 02-09-2011. O programa pode ser visto em
<http://www.futura.org.br/videos/?tubepress_search=caminhos+da+energia+episodio+01> (acesso
em 10-02-2012).
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interagir com essa aprendizagem, trazendo opiniões e contribuições da família
para a discussão do assunto (que também participa na formação e dialoga com a
escola) além de opiniões próprias também, que podem ser ampliadas e não
somente vistas como reprodutoras das ideias dos adultos. As interações envolvem
a comunidade escolar, e não só alunos e professores. O ambiente de aprendizagem
é interativo e de escuta. Na Proposta Pedagógica, a importância das crianças se
comprometerem com o mundo do qual fazem parte de forma ativa e responsável
aparece e pôde ser vista nas práticas dos sujeitos. Segundo a Proposta Pedagógica:
“a função precípua da escola não é transmitir conteúdos, mas facilitar a construção
de critérios indispensáveis para nossos alunos interpretarem o mundo e
escreverem suas próprias histórias.”17
A circulação de conhecimento de forma a compartilhar descobertas que
podiam auxiliar os sujeitos foi observada como uma partilha por todos da escola,
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que não ficava restrita à salas de aula de cada um.
A coordenadora Anita vem na sala. As crianças sentam em roda com ela. Ela diz
que vai contar sobre um projeto do quarto ano sobre piolhos. Esse ano escreveu
uma carta direcionada à Turma A explicando o que é o piolho e a importância de
cuidar. Fizeram um livro informativo. A capa se chama “Piolhos? Tire isso da sua
cabeça!” E tem o desenho de um piolho na gaiola.
As crianças conversam sobre o assunto contribuindo com a discussão. Eu tenho
uma coisa para falar! Tem um xampu que tira os piolhos!
A coordenadora Anita fala: ó, seguinte, é para mostrar para os pais, pode mostrar
até para o vizinho. (Caderno de Campo Turma A 08-07-2011).

Na mesma época, a turma de um ano diferente da Turma A, a partir de uma
questão que envolvia a todos da escola, colaborou com uma pesquisa sobre o tema
e a partir daí produziu um informativo, mostrando um compromisso em fazer o
conhecimento circular entre as turmas. De acordo com o Informe Semanal de 08
de julho (Os detalhes de elaboração dos Informes encontram-se no capítulo 3,
item 3.3.2), o informativo sobre os piolhos foi entregue para as turmas de
Educação Infantil, para a Turma A e a turma do mesmo ano da tarde. Nesse
informativo as crianças explicam o que são os piolhos, trazem dicas para as
crianças desconfiarem se estão com o problema, trazem sugestões de como
pensam em acabar com o problema dos piolhos, e se posicionam sobre o tema.
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Terminam o folheto com o bilhete: “Lute contra os piolhos! Faça a sua parte!
Cuide bem de sua cabecinha!” Dessa forma, um problema que envolvia a escola
foi abordado de forma colaborativa entre as crianças, e entre elas e os adultos.
Alguns dos fundamentos da Proposta Pedagógica tais como a “democracia, a
solidariedade e a fraternidade”, “participação, a livre expressão e o respeito
mútuo”, foram observados na prática. Dentre os fatores que fundamentam esse
olhar na escola estão os modos de gestão, tema abordado no próximo item.

3.2 - Modos de Gestão
Os modos de gestão na escola foram um fator de destaque que
possibilitaram compreender as dinâmicas da escola, as práticas entre os sujeitos, e
os espaços de colaboração que daí derivam. A maneira como a gestão (tanto a
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coordenação quanto a direção) entende o papel da escola e as práticas dos sujeitos
que participam do cotidiano escolar são fundamentais no entendimento do
contexto pesquisado. Esse entendimento pode ser observado a partir das
entrevistas e das observações realizadas e registradas no caderno de campo, além
de materiais produzidos pela escola, inclusive virtuais (como fórum de pais,
apresentado posteriormente). O roteiro das entrevistas encontra-se no Apêndice 3 .
O trabalho coletivo se destaca nos modos de gestão observados.
O Projeto Institucional, por exemplo, que é o eixo norteador do trabalho
pedagógico, é, desde o início da elaboração, discutido a partir das contribuições
tanto dos adultos (coordenação, direção, professores, pais) como das crianças. O
objetivo é que a comunidade escolar participe da elaboração, bem como contribua
durante o ano letivo. Segundo a coordenadora Anita, o projeto começa a ser
pensado no final do ano anterior, através de questionários e reuniões de pais,
conversas com as turmas, reflexões junto aos professores, e continua a ser
trabalhado em conjunto no ano seguinte.

A coordenadora explica que os

docentes, em reunião, argumentam a favor de tema para o ano (as turmas) em que
trabalham, articulando ao Projeto Institucional, a partir de critérios a refletir, tais
como: relações com o momento social e cultural e relações com o conteúdo
programático. Enfatiza a postura da direção de trabalhar com as sugestões da
17

Proposta Pedagógica. Disponível <no site da escola>. Acesso em: junho/2011.
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comunidade tentando contemplar “uma informação com a outra, um desejo com o
outro, uma temática com a outra” (fala da coordenadora Anita).
Segundo a coordenadora, um desafio com relação ao Ensino Fundamental II
se coloca para a gestão: o trabalho por projetos é novo para os professores desse
setor na maioria das vezes, e a gestão precisa envolver os profissionais de maneira
a construir com eles essa prática, enfatizando que a participação da coordenação
nessa mediação não é por controle e sim por colaboração na construção de uma
proposta para a sala de aula. Segundo ela, a preocupação é que o professor possa
“entender que a coordenação está aqui para ajudar, para colaborar, é uma
construção dos dois, do professor mais o coordenador, para construir uma
proposta em sala de aula. A ideia é essa, e não uma ideia de controle.” Dessa
forma, a preocupação com as práticas coletivas, com as trocas e com a articulação
da escola aparece também nas falas.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011712/CA

A perspectiva do planejamento e discussão das práticas vem ao encontro da
valorização do coletivo como parte da escola e do trabalho desenvolvido pelos
sujeitos, pensado de forma articulada. O cotidiano adquire sentido a partir de
ações conjuntas, articuladas, dando unidade à escola. Com a equipe há valorização
de trocas para o pensar a escola, para buscar soluções conjuntas para as questões
que surgem, de planejamento de forma colaborativa, em um trabalho coletivo.
Essa é uma lógica que acompanha o trabalho entre os profissionais, e que faz parte
da essência da escola. Segundo a diretora, para um professor ser contratado, por
exemplo, ele precisa ter disponibilidade de horário para participar do colegiado
(antes mencionado), porque a escola não abre mão desse encontro semanal.
Segundo Orsolon (2010): “Criar situações e espaços para compartilhar as
experiências, para o professor se posicionar como homem/cidadão/profissional, é
propiciador de uma prática transformadora.” (p. 24). E continua:

Compartilhar essas experiências no pensar e no agir possibilita ao coordenador
rever seu papel, historicamente dado, de supervisionar, de deter informações, para
“co-visionar”. Nas relações com o professor, institucionalmente hierarquizadas,
criam-se possibilidades efetivas de aprender junto, de complementar o olhar, de
ampliar as perspectivas de atuação em sala, de maneira menos fragmentada. (p.25)

A gestão, apesar da hierarquia constitutiva das funções, utiliza dessa
hierarquização para mediar ideias, propostas, práticas, aberta à escuta das falas
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dos sujeitos da comunidade escolar e não para impor. As ações foram observadas
no Ciclo de Palestras, desenvolvido mais adiante, em que a diretora identifica
como “momentos de encontro”, para “refletir o que a gente acredita”, foram
observadas a partir da participação da gestão no cotidiano, uma participação em
que a parceria era foco.

A Professora Silvia explica que o dever de casa é decorar a fala da história da
apresentação (dos dinossauros). Dá um exemplo de como decorar. Fala: Ih,
esqueci, vou ler de novo. Depois brinca que esqueceu uma parte menor e depois
consegue. As crianças começam a rir! A professora pergunta se entenderam e as
crianças dizem que sim. Pede que escrevam na agenda: 27-05 DECORAR A
FALA DA HISTÓRIA. A coordenadora Anita estava preparando a digitação das
falas das crianças e traz para a turma. As crianças lembram junto com os adultos as
falas em voz alta uma vez e guardam na mochila. (Caderno de Campo Turma A 2705-2011).
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A coordenadora participa da organização da apresentação, interagindo
durante o processo, pensando junto nos planejamentos e nas práticas Essa
postura de abertura faz da colaboração uma prática internalizada nos
sujeitos.
Segundo Karagiannis, Stainback e Stainback (1999), em um ensino
inclusivo: “O primeiro benefício para os professores é a oportunidade de planejar
e conduzir a educação como parte de uma equipe. (...) A colaboração permite-lhes
a consulta um ao outro e proporciona-lhes apoio psicológico.” (p. 25). Foi
possível observar que a escola estudada na pesquisa acredita e caminha nesse
sentido.
A parceria com os pais no cotidiano se faz presente. Os pais são ativos no
dia a dia da escola, participam de palestras de formação junto com a equipe
pedagógica (palestras abordadas no item 3.3.1), quando pensam sobre a educação
e sobre a escola, participam de atividades dentro e fora da escola. Foi observado,
por exemplo, que em uma atividade para a Floresta da Tijuca, o pai do Lucio, da
Turma A, foi o guia.
A coordenadora Anita entra na sala. Entrega uma circular para a professora Silvia.
Pergunta se as crianças já sabem da novidade. A professora conta sobre o passeio
na quinta feira para a Floresta da Tijuca, para a Gruta dos Morcegos. E que o guia
ia ser o pai do Lucio. Lucio: meu pai!
Viviane: o pai do Lucio vai com a gente?
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Professora: vai, porque ele é guia.
As crianças se empolgam. (Caderno de Campo Turma A 29-04-2011).

Outra maneira de participação observada foi relativa ao espaço de conversa
(fórum) no site da escola, bem como nos informes semanais que a escola produz.
A escola busca estimular trocas de experiências entre as famílias, o que converge
com a análise de Capellini (2011): “O trabalho em colaboração envolve não
somente os docentes, como também os pais. O trabalho cooperativo implica (...)
um nível de igualdade na relação e uma complementação nos conhecimentos,
pontos de vista e perspectivas.” (p. 140).
Com relação às crianças, tanto a direção quanto a coordenação e a
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orientação interagem com elas no cotidiano.
A Turma A foi uma das convidadas a assistir ao ensaio de dança da Turma B.
A professora explica que a apresentação será sobre D. Quixote e pergunta se
alguém conhece ele e sua história. Lembram da luta contra os moinhos de vento e
da mulher que ele amava, Dulcinéia. A orientadora pergunta: mas depois dessa fala
toda, a apresentação vai ser com outra linguagem, alguém sabe qual é?
Uma criança responde: a linguagem corporal!
A orientadora fala: é, a linguagem da dança!
A apresentação acontece. As crianças se apresentam contando a história de D.
Quixote representando através de dança e interpretação. Na hora da avaliação, há
sugestões e elogios. A orientadora pergunta para as crianças da Turma A se tinham
visto a luta de D. Quixote com os moinhos de vento. A turma não tinha
reconhecido. As crianças que participam dessa parte na dança levantam e repetem
para a turma. As crianças dizem: Ah! Agora sim! Agora entendi! (Caderno de
Campo Turma A 10-06-2011).

A Turma A foi chamada, junto com a Turma do segundo ano, para o ensaio da
Turma do sétimo ano, apresentação de Maracatu, com instrumentos, sons e letras.
Assistem a apresentação e depois há contribuição com sugestões e elogios do
público. Nesse ensaio a diretora está presente e, sentada com o público, também
contribui para a avaliação da apresentação. (Caderno de Campo Turma A 03-062011).

As gestoras entram nas salas de aula com frequência, participam de
atividades, dinamizam propostas nas turmas e entre as turmas. Nos eventos
de trocas entre as turmas trazidos, a gestão está presente, ajudando a organizar,
ou mesmo participando como público. Além dos eventos trazidos, foram
observadas atividades da tribo, que é organizada pela orientadora e acontece toda
semana. O momento da tribo é de interação com a gestora, que está aberta à escuta
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do que os alunos querem falar, além de dinamizar propostas que considera
próprias para aquele encontro semanal.

A orientadora Elaine propõe, para iniciar a tribo, uma atividade de relaxamento.
Coloca uma música e todos começam a andar pela sala //participo da atividade a
convite de Joana//. Quando a orientadora avisa, as crianças param em pé e
reconhecem quem está ao seu lado. A orientadora vai para o lado de Sueli. A
menina toca em Liz e a reconhece. Depois toca em Ivete e a reconhece também.
Depois do relaxamento, todos voltam aos seus lugares na roda. (Caderno de Campo
Turma B 31-08-2011)

As atividades de trocas entre as turmas, de apresentações de ensaios,
permitem que crianças e adultos se percebam como interlocutores de
conhecimentos e experiências, e a gestão estimula essas ações, seja de forma
espontânea, seja de forma pensada, em atividades programadas pela equipe ou
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pelo professor. Segundo a diretora:

Quando você leva uma turma para assistir outra, você de alguma forma cria uma
atmosfera de escuta e de respeito com o trabalho do outro, ele traz opinião, ele traz
a leitura dele, critica, e é criança falando para criança, então isso também tem uma
possibilidade de ser muito mais tocante, muito mais significativo.

Ela enfatiza a importância da equipe construir com as crianças o crescer
em uma atmosfera de cooperação, observada nas práticas e nas ações dos sujeitos,
entre as crianças, entre os adultos, entre as crianças e os adultos, na circulação de
conhecimento, nos processos de inclusão, nas propostas de atividades, no
desenvolvimento dos planejamentos e projetos, no pensar a escola. Segundo a
diretora:
isso vai ser de alguma forma transmitido nas ações, nos exemplos, na forma da
gente lidar uns com os outros, os adultos também, porque essas coisas não são
muito verbalizadas, é lógico que tem milhões de conversas sobre a solidariedade,
sobre a necessidade da cooperação, da ajuda, do respeito mútuo, do diálogo, essas
coisas fazem parte do discurso pedagógico, mas se eles não fizerem parte da
realidade da escola eu acho que isso é muito difícil que a gente possa ensinar a
alguém, ser solidário se você não vive em um espaço onde se pratica solidariedade,
ser um indivíduo que busca resolver seus conflitos através do diálogo, se você não
é tratado através do diálogo, eu acho que o que a gente procura é fazer uma escola
onde esses valores sejam vividos e acho que essa aprendizagem vai se dar mais ou
menos por osmose, a criança ser muito diferente disso fica difícil.

94

A “osmose”, os sentidos que os sujeitos vão atribuindo ao contexto e às
interações que experenciam coletivamente. E dessa forma vão constituindo-se em
relação, nas interações, a partir de uma linguagem dialógica e da abertura à
convivência com base na solidariedade e na colaboração. Essa postura vai sendo
incorporada nas práticas e no entendimento com relação às formas de interação
com o outro, reconhecido nas suas especificidades e nas contribuições que traz
para o contexto, ao mesmo tempo em que aprende com ele e com os outros
sujeitos.
Segundo Bruno (2009) uma das grandes expectativas atualmente é que a
escola seja entendida e construída a partir da ideia de união dos sujeitos
envolvidos com o ensinar: “alunos, pais, funcionários, professores, coordenadores,
direção” (p. 15), reforçando a perspectiva de uma “escola feita por todos” (p.15).
Dentro dessa perspectiva, a escuta de outros pontos de vista, a abertura a
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construções e desconstruções de olhares e a ênfase no trabalho coletivo se
mostram como fatores. Na escola estudada, crianças e adultos se envolvem e se
sentem responsáveis pela construção da escola, reconhecendo as ações de
cada um e de todos para o cotidiano a partir dos sentidos que a escola vai
adquirindo para eles. Sentidos que fundamentam ações, práticas, atitudes,
valores.
Segundo Bakthtin (1997):
o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um discurso
adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele
concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para
executar, etc, e esta atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o
processo de audição e de compreensão dede o início do discurso, às vezes já nas
primeiras palavras emitidas pelo locutor. (p. 290).

A atitude responsiva ativa, conceito analisado por Bakhtin (1997), permite
apropriações na pesquisa para compreender e comentar o campo. Segundo o autor,
a compreensão de um discurso pressupõe a resposta e ele, que não
necessariamente é uma resposta imediata, mas que pode ser mostrada também em
comportamentos, em ações. Essa atitude percebe que o ouvinte não está passivo
com relação ao discurso do locutor, mostrando novamente que a linguagem é
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entendida como comunicação, é viva e está em interação. O posicionamento
diante do que se ouve pressupõe um compromisso com a fala do locutor.
Pode-se dizer, com base em Bakhtin, que nesta escola, atitudes
responsivas ativas são produzidas. Quando as crianças assistem a ensaios umas
das outras, e contribuem com propostas, com caminhos, ou elogiam, participando
de momentos de discussão, elas se colocam nesse fluxo de ideias junto com os
autores, junto com a gestão e com os professores, e mostram um entendimento da
responsividade. Quando as gestoras entendem as reuniões como espaços de troca
de opiniões, de estudo, de conversa, e não como espaço burocrático em que só um
fala, em que só há reproduções de discursos, elas mostram entender (e o corpo
docente também) a essência da atitude responsiva ativa, e a importância do papel
do outro na interlocução com relação ao cotidiano, da parceria na construção do
cotidiano da escola, a importância do espaço da fala, da escuta, e do
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posicionamento. Quando os sujeitos incluem uns aos outros a partir da escuta e
das trocas, da participação no dia a dia, estão mostrando o entendimento da atitude
responsiva ativa. Segundo Bakhtin (1997) é preciso levar em conta “a alternância
dos sujeitos falantes que se dá durante qualquer comunicação verbal real e viva.”
(p. 305-306). A alternância que dá ao locutor e ao ouvinte espaços de
interlocução, de troca de pontos de vista para o que está sendo dito, de uma atitude
responsiva ativa. Para o autor, a significação da palavra é entendida levando em
conta o seu uso:
A significação da palavra se refere à realidade efetiva nas condições reais da
comunicação verbal. É por essa razão que não só compreendemos a significação da
palavra enquanto palavra da língua, mas também adotamos para com ela uma
atitude responsiva ativa (simpatia, concordância, discordância, estímulo à ação).
(Bakhtin 1997, p. 310).

Os significados vão sendo construídos em relação, a partir das relações das
crianças e adultos entendidas como dialógicas, tendo as interações como eixo. O
respeito ao outro faz com que a atitude responsiva ativa adquira o entendimento
para os sujeitos da escola como contribuição, como trabalho coletivo, como
colaboração de uns para com os outros, e se mostre como um valor para os
sujeitos que participam desse processo. Segundo Bakhtin (2006) “Compreender a
enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu lugar
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adequado no contexto correspondente.” (p. 135). A confiança para com o outro
e para as contribuições que vem dele se tornam solidificadas e contribuem
para uma relação de parceria e de abertura. A sensibilidade para olhar as
questões que vem do outro e o seu reconhecimento mostrada nas atitudes e nas
falas dos sujeitos da escola. As múltiplas vozes aparecendo e interagindo no
cotidiano. A clareza de que o outro me completa e me traz acabamento fica
evidenciada. Além do observado, o encontro de vozes foi evidenciado em
propostas de troca da escola que serão abordadas a seguir, a partir do objetivo de
construção de uma escola de forma coletiva.

3.3 - A Construção De Uma Escola De Forma Coletiva
Esse item tem por objetivo apresentar atividades observadas na escola
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pesquisada sobre ação coletiva, envolvendo alunos e professores, e também a
gestão, os pais, a comunidade escolar. As propostas foram observadas pela
pesquisadora de forma presencial, quando possível (por exemplo, os encontros de
palestras em que a comunidade da escola é convidada, sendo também convidado
quem não faz parte da comunidade da escola, mas se interessa em compartilhar
das discussões propostas) e também conhecidas através de documentos que
circulam na escola de forma frequente (como o Informe Semanal distribuído na
secretaria e através das agendas das crianças), além de outras produções (site) e
conversas com sujeitos da escola. Essas propostas são maneiras da comunidade
estar em contato, compartilhando do cotidiano e abrindo espaços de circulação de
conhecimentos que fazem parte das orientações da escola para com os
profissionais, os pais, as crianças. As propostas analisadas, para fins de
apresentação, seguem a seguinte ordem no texto: O Ciclo de Palestras, o
Informativo Semanal, o site da escola.

3.3.1 - O Ciclo de Palestras
O Ciclo de Palestras, de acordo com a coordenadora Anita, teve início no
ano de 2009, com duas palestras abertas para os pais. Em 2010 não aconteceu,
mas no ano de 2011 foi colocado em prática. A coordenadora enfatiza que era um
desejo antigo da diretora que foi implementado de forma mais sistemática no ano

97

de 2011. O Ciclo de Palestras segue uma dinâmica em que um tema é escolhido
para trabalho com os participantes, em encontro de duas horas, à noite. O início e
a frequência das palestras no ano de 2011 se deu a partir do segundo semestre
(mês de agosto), sendo oferecidas de duas a três palestras por mês, até o mês de
novembro (inclusive) e aconteceram na sede do Ensino Fundamental, no salão da
escola. Os palestrantes, na maioria das vezes, incluíam estudiosos do tema,
pesquisadores, e estudiosos do tema que tinham vínculo com a escola (pai de
aluno, por exemplo). Os temas eram diversos, e a pesquisadora participou de três
encontros, cujos títulos eram: “Uma outra concepção de escola (que escola
tivemos e que escola queremos para as crianças hoje?)”; “Nós, as crianças e as
mídias (compartilhando impressões e apreensões)”; “Arte contemporânea e
educação”. As inscrições para os participantes das palestras eram realizadas na
secretaria da escola (podiam ser feitas por telefone) e deveriam ser agendadas a
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partir de duas semanas de antecedência do dia do encontro do tema escolhido.
A dinâmica das palestras seguiam uma ordem da seguinte forma: a diretora
apresentava os palestrantes, estes apresentavam o seu ponto de vista sobre o tema,
em forma de fala, de vídeo, de exemplos da prática, como preferissem,
interagindo um com o outro e com o público. Espaço para perguntas aconteciam, e
eram muitas colocações, dúvidas, contribuições, relações da teoria com a prática
vivenciada, da teoria com as interações das famílias com suas crianças, das
famílias com a escola. Foi sendo possível perceber como recorrente a ênfase dos
pais em estabelecer a parceria com a escola, e vice-versa. As colocações se
davam em tom de conversa, para o pensar junto sobre os desafios e as conquistas.
Esses encontros funcionavam também para a equipe como um espaço de
formação continuada dentro da escola e fornecido pela escola, sendo
observado que muitos profissionais participavam dos encontros e das
discussões.
Na primeira apresentação, cujo tema era “Uma outra concepção de escola
(que escola tivemos e que escola queremos para as crianças hoje?)”, a diretora
Leila, como dito anteriormente, definiu o Ciclo de Palestras como “momentos de
encontro”, para “refletir o que a gente acredita”. Apresentou os palestrantes e
definiu-os como parceiros da escola e com relação às discussões sobre educação.
O salão estava cheio, de pais, equipe pedagógica. A pesquisadora registrou no
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primeiro dia que as discussões e indagações da comunidade giraram em torno de
que conhecimentos priorizar na escola e como organizá-los para que todos sintamse contemplados nessa busca. A ética, os valores, sendo vistos como ação, dos
pais, da gestão, dos professores e funcionários. Os pais colocaram sua
preocupação de que o agir ético fosse foco na formação, das crianças, de jovens,
adultos, e a preocupação em ouvir as crianças. Verbalizaram a importância que
percebem dos encontros no Ciclo de Palestras para pensarem juntos, mostrando
afinidade com as práticas da escola, demonstrando satisfação e sentindo-se à
vontade de participar das discussões coletivas.
No que se refere ao encontro a partir do tema “Nós, as crianças e as mídias
(compartilhando impressões e apreensões)”, as indagações encaminharam-se para
trocas com relação ao papel da mediação dos adultos com relação à utilização das
mídias pelas crianças e o ponto central da palestra foram as trocas de experiências
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compartilhadas pelos sujeitos que participavam da discussão.
No encontro sobre o tema “Arte contemporânea e educação”, houve
conversa sobre o papel da Educação Infantil como possibilidade de construir
repertório com relação às artes, para que as crianças possam ter favorecido o
encontro com as artes e a produção a partir desse caminhar. O envolvimento das
crianças do Ensino Fundamental II apareceu como desafio para a escola, que
experimenta novas formas de interação, já que esse segmento está sendo ampliado
ano a ano na escola. Voltou-se à importância do envolvimento dos sujeitos da
comunidade escolar, para construções conjuntas, aproximação e parcerias, como
responsabilidade de todos e de que é assim que se constrói a escola dando sentido
a ela. Todos sendo incluídos no cotidiano.
Com relação às dinâmicas das palestras observadas pela pesquisadora, tanto
as discussões sobre os temas quanto o próprio espaço de encontro entre pais,
equipe e outros participantes proporcionaram reflexões acerca das construções
coletivas e dos sentimentos de parceria e de colaboração que foram sendo
entendidos como valorizados pela escola. Por trás desses sentimentos, ações de
escuta, de reconhecimento do outro, de aceitação de todos como pessoas que
podem e devem contribuir com o cotidiano com suas ideias, propostas,
experiências, narrativas. O conhecer pressupondo a troca e o reconhecimento de
cada um.
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A observação do Ciclo de Palestras permitiu aproximações a partir do
entendimento de diálogo em Bakhtin. O diálogo era entendido como essencial
nesse processo de trocas. Diálogo recheado de encontros, em que os sujeitos
falam, se escutam, falam novamente, trazendo uma postura de compreensão
responsiva ativa para com o outro. Segundo Bakhtin (1997):

É no diálogo real que esta alternância de sujeitos falantes é observada de modo
mais direto e evidente; os enunciados dos interlocutores (parceiros do diálogo), a
que chamamos de réplicas, alternam-se regularmente nele. O diálogo, por sua
clareza e simplicidade, é a forma clássica da comunicação verbal. Cada réplica, por
mais breve e fragmentária que seja, possui um acabamento específico que expressa
a posição do locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, com relação
a essa réplica, uma posição responsiva. (p. 294)

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011712/CA

3.3.2 - O Informe Semanal
Os informes semanais são folhetos informativos distribuídos na escola toda
semana, para as crianças nas agendas e também à disposição na secretaria da
escola. De forma geral, nos informes semanais há informações e orientações para
todos da escola, sendo esse o primeiro item, chamado de “Para Todos”. Nesse
item, foram observadas orientações de matrícula, notícias sobre eventos da escola,
orientações para consulta aos relatórios das turmas, entre outros assuntos que
envolvem toda a escola. Em outro espaço há trocas de experiências da Educação
Infantil, do Ensino Fundamental. Nesses espaços, as turmas contavam o que estão
fazendo e que queiram compartilhar com a escola. Uma seção “De Todos” por
vezes é incluída, e nessa seção observou-se convites para peças, algum brinquedo
perdido. Além disso, seção dos aniversariantes da semana.
A apresentação da proposta do Ciclo de Palestras para as crianças,
utilizando o informe semanal, foi observada na Turma B. Os informes semanais
foram distribuídos e lidos com as crianças. Quando a leitura no informe abordou o
Ciclo de Palestras, as crianças iluminaram para explicar para os pais qual era a
proposta, dessa forma sendo incluídas na dinâmica e na responsabilização também
com a divulgação das atividades na escola. Quem quisesse participar deveria se
inscrever na secretaria da escola. A chamada para as palestras era a primeira
informação do documento, os palestrantes eram “na maioria pais de alunos e ex-
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alunos, todos amigos da escola, para discutir temas relacionados à educação de
nossos filhos” (Informe Semanal, 5 de agosto de 2011, p. 1). A apresentação dos
palestrantes no documento, de maneira informal, propõe que a ideia central seja
aproximar e congregar os sujeitos em torno de uma escola de todos, que valoriza a
participação coletiva, de acesso à comunidade, para seus encaminhamentos, para
pensar a educação das crianças. Uma escola que valoriza a formação de vínculos e
a parceria.
Além desse convite, o informe do dia 05 de agosto continha também outro
item que se destacou na observação: um espaço em que duas profissionais da
gestão da escola (orientadora e coordenadora) escreveram sobre um tema para
trocar com a comunidade, demonstrando a valorização da equipe pela escola, o
estímulo à troca, ao estudo e à formação continuada e a participação da gestão no
cotidiano escolar. A chamada para essa proposta estava na primeira folha do
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informe, e dizia: “Informes: A partir desta edição passamos a publicar uma seção
com reflexões sobre o trabalho da escola e sobre a atividade educacional. A
primeira publicação é “A Escola que Combina com o Nosso Tempo” e em seguida
vinha o nome das autoras. O texto apresentado no informe do início do mês de
agosto foi escrito em maio de 2011 e inserido no informe da escola (também
disponível no site). Trago um trecho do texto em que a articulação das concepções
das profissionais que o escreveram com as concepções que a escola constrói
foram observadas. Segundo a orientadora Elaine e a coordenadora Cléo (umas das
coordenadoras do Ensino Fundamental):
A escola que se escuta, que se vê, que desenvolve um olhar sensível sobre o
percurso de cada aluno, que vive uma dinâmica permanente- que respira e se abre
para o novo, sem abandonar seus alicerces humanistas, o humor e o espírito lúdicoé a escola que contribui para que todos os sujeitos que passam por ali cresçam
como seres humanos independentes e criativos, buscando uma relação de
curiosidade e respeito pelo conhecimento e pelo ponto de vista do outro, sabendo
errar e acertar, sendo flexíveis e compromissados, compartilhando seus saberes e
construindo um estar no mundo amplo e interdependente. (Informe Semanal, 5 de
agosto de 2011, p. 3).

As reflexões das profissionais estavam registradas em um espaço em que o
compartilhar experiências e pontos de vista era foco e abrangia a comunidade da
escola, sendo dinamizado no cotidiano. A circulação de ideias e de
conhecimentos era estimulada e fortalecia espaços de discussão, de
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aprofundamento e de construções de concepções e caminhos compartilhados.
O informe era espaço de escrita e de narrativas de todos.
As participações dos pais também estavam registradas nos informes. No
informe de 10 de junho, foi registrada a participação do pai de um aluno da Turma
B na aula, chamada de “Uma Visita muito especial”. O comentário inseria a
contribuição para o projeto:

Quantas coisas nós aprendemos com quem experimenta a aventura de navegar!
Instrumentos náuticos, coordenadas geográficas, correntes marítimas, funções a
bordo, travessia do Drake, variações climáticas e muito mais! Ele trouxe um GPS e
até um antigo sextante. Foi um momento muito importante do nosso projeto porque
nos possibilitará uma leitura mais precisa e afetiva de Paratii. (Informe Semanal, 10
de junho de 2011, folha 03).

Esse documento era de toda a escola, e ter acesso a ele possibilitou observar,
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por mais um viés, propostas de interações dinamizadas pela comunidade escolar.

3.3.3 - O Site da escola
O Site da escola18 apresenta, dentre outros itens, informações sobre a escola,
a proposta pedagógica, projetos trabalhados e em desenvolvimento (estão
disponíveis os projetos a partir do ano 2001), os relatórios das turmas, leitura de
artigos, os informes semanais (a partir do ano de 2007), alguns trabalhos e
projetos de alunos compartilhados, informes sobre o Ciclo de Palestras, o Fórum
de Pais. O site está sendo atualizado constantemente, e funciona também como
canal de diálogo. A gestão participa ativamente desse diálogo. A própria escrita
pressupõe a valorização das trocas. Foi observado no site da escola, por exemplo,
o

seguinte

convite

referente

ao

Ciclo

de

Palestras

de

2012:

“(...)Estamos planejando os próximos encontros e aproveitamos para convidar e
consultar os pais sobre a disponibilidade para participar. A princípio gostaríamos
de discutir temas como avaliação e inclusão, dois aspectos que muito têm
mobilizado nossas discussões e estudo. Temos entre vocês especialistas ou
estudiosos sobre estes assuntos que possam compartilhar suas experiências?
Entrem em contato com a Leila (nome fictício da diretora)”.
18

O acesso ao site quando da escrita desse item se deu em dezembro/2011 e fevereiro/2012.
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Dentre os canais de circulação de ideias, propostas, impressões, sugestões, o
chamado “Fórum de Pais” chamou atenção. Ele aparece no site como espaço de
conversa, como mais um ponto de encontro entre a comunidade escolar
disponibilizado pela escola. No site, o Fórum é organizado por temas que geraram
as discussões e datados. Os pais se colocam, conversam, a gestão muitas vezes
participa.
A participação no Ciclo de Palestras, bem como a observação de outras
maneiras em que ideias, concepções, propostas circulam na escola, permitiu à
pesquisadora perceber a partir de mais um viés a importância dada pelos sujeitos
para as interações, que chegam para as crianças na sala de aula como uma postura
amadurecida, como uma linguagem comum dos adultos e das crianças, mas que,
para além das salas de aula, são construídas nos detalhes do cotidiano, na
comunicação entre os sujeitos, nas reuniões, na abertura para conversas, nos
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momentos de trocas, que fazem da postura de colaboração um eixo e um canal da
escola e um objetivo na educação das crianças e nas interações entre os sujeitos.
Jobim e Souza (2007), em consonância com a valorização da linguagem dialógica,
reflete que “Bakhtin dirá que do mesmo modo que a minha visão precisa do outro
para eu me ver e me completar, minha palavra precisa do outro para significar.”
(p. 84).
Em conversa com a coordenadora Anita, ela traz o enfoque das interações:
“você consegue a troca se valoriza esse espaço, esse espaço de interação. Se você
não valoriza o outro, nunca vai valorizar o espaço de interação e vice versa. (...) É
respeito, é escuta, tudo na escola é ser humano, não tem nada que não seja ser
humano”. Valorizar o espaço de interação na escola, em um viés de escuta e
colaboração, é, como observado ao longo da pesquisa, uma construção a várias
mãos.

4 - Considerações Finais

A pesquisa aqui desenvolvida permitiu reflexões que tinham como eixo os
sentidos construídos pelos sujeitos com relação às interações, e como pano de
fundo os entendimentos sobre a linguagem, a circulação de conhecimento, o
reconhecimento do outro, o diálogo, para relacionar e entender as práticas de
colaboração. As aproximações e sistematizações possibilitaram compreender esse
tema. As múltiplas vozes e movimentos de interação no cotidiano escolar foram se
mostrando e as práticas de colaboração foram sendo observadas. A seguir são
retomadas as práticas analisadas, que possibilitaram conclusões sobre as
interações. A partir do recorte da pesquisa, essas conclusões podem também ser
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tomadas como diretrizes (abertas, flexíveis e não entendidas como um manual)
para favorecer a colaboração nas escolas e como eixos de reflexão sobre o
cotidiano escolar construído entre/com os sujeitos- adultos e crianças. As análises
das categorias foram separadas para fins de estudo, mas, como dito no início da
pesquisa, se interrelacionam.
No que se refere às interações das crianças com o conhecimento, foi
observada ênfase nas relações dialógicas, trocas de pontos de vista para uma
dinâmica de circulação de conhecimento em que uns aprendem com os outros. Os
professores, permitindo-se e aos outros planejamentos dinâmicos, estão atentos às
demandas das crianças e dos adultos nas salas de aula. Os professores permitem
reencaminhamentos do planejamento se necessário. Estão dispostos a escutar o
raciocínio das crianças, aprendendo com elas. Hipóteses eram elaboradas e
discutidas em sala por adultos e crianças. Portanto, o medo de se colocar, expor
opiniões e concordar, discordar, de perguntar ou pedir ajuda não foi observado
como parte do cotidiano. As crianças sentem-se à vontade nos ambientes, com os
adultos e umas com as outras. E os adultos também. Uns aprendem com os outros
e os momentos de troca são constantes e intensos. Há nas salas de aula e na escola
abertura à escuta e valorização das narrativas trazidas pelas crianças e pelos
adultos. A experiência de cada um e de todos é valorizada e contribui para a
circulação de conhecimento e para o sentimento de pertencimento ao grupo. Suas
histórias e suas experiências são trazidas, atentando para a valorização da escuta
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de crianças e adultos que estão inseridos em um contexto e que podem falar sobre
ele na escola.
No que diz respeito às interações entre as crianças como processo de
inclusão, foi observada a articulação das ações. São constantes os elogios com as
conquistas do outro, o acolhimento e a expressão de que se acredita nas
possibilidades de todos e de cada um. Esse reconhecimento proporciona
construção de autoestima, de envolvimento com o cotidiano e de empolgação com
as interações que daí derivam, por parte das crianças e dos adultos. Os diversos
modos de circulação de conhecimento sugerem flexibilidade com a rotina,
aceitação de descontinuidades, para que juntos encontrem formas de todos
participarem com suas especificidades aceitas. A atenção para a inclusão faz com
que se acredite nela e se busque recursos para o envolvimento de todos, por
caminhos, atentos à parceria e à colaboração como um trabalho coletivo, onde
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tanto crianças como adultos têm papel ativo. A criação, sendo estimulada nas
salas de aula e na escola, propicia variadas formas de interações, seja com relação
à circulação de conhecimento, seja nas diversas formas de aprender e ensinar,
acolhidas em ambiente de colaboração e formação de laços de companheirismo e
amizade. As aprendizagens são compartilhadas e são introduzidas na rotina. As
crianças têm papel ativo no cotidiano estimulando e buscando entender as
especificidades de cada um para poder contribuir para a inclusão, para a
participação efetiva das crianças no cotidiano. As ações e as atitudes vão sendo
solidificadas entre as crianças e os adultos e constroem uma maneira de entender
as interações em que o outro faz parte.
Foram observadas aproximações a partir da cooperação/colaboração tal
como trabalhada em Vigotski (Vigotski, 2007; Prestes, 2010): as práticas
mostraram que a escola entende que as possibilidades de desenvolvimento em
uma ação colaborativa não determinam, mas criam possibilidades maiores para
que ele aconteça. Vigotski enfatiza a importância das interações, do outro, no
desenvolvimento da criança, que é dinâmico e que tem na colaboração um apoio
importante. São nas interações que o desenvolvimento potencial, iminente, é
estimulado, a partir da ação colaborativa dos pares, do professor, de outra pessoa.
Esse conceito acompanhou o trabalho e as ações que derivam dele puderam ser
aproximadas com muitas observadas na escola estudada.
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Nesse contexto, as amizades aparecem como eixo do trabalho
colaborativo: são entendidas a partir de interações em que as trocas são recíprocas
e não somente a partir da ideia de ajudar aquele que não consegue acompanhar,
aquele em que falta algo. No contexto da inclusão, a dificuldade da criança não
vem em primeiro lugar, a escola estimula que as crianças envolvam-se umas com
as outras e as especificidades são vistas como características de cada um, que
precisam ser conhecidas e não negadas, mas que a criança é muito mais do que
elas. Foi observado que as crianças não somente ajudam, mas criam laços de
parceria entre elas. Esse é o desafio que esta escola busca enfrentar. A ideia não é
somente estimular a aprendizagem dessas crianças, mas aprender com elas e
socializar-se com elas. O processo de socialização varia de criança para criança,
de turma para turma, mas pôde ser observado como prática estimulada na escola.
A questão de como as interações entre as crianças acontecem e se
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acontecem da mesma maneira fora da escola com as crianças de inclusão ficou em
aberto como uma sugestão para ampliação da pesquisa aqui desenvolvida.
Com relação às interações crianças/adultos e adultos/adultos, a
observação mostrou ações compartilhadas no que se refere às orientações para
com as crianças. Posturas comuns foram observadas como parte de uma proposta
pedagógica elaborada em conjunto. O incentivo à colaboração foi observado nas
interações dos adultos, que incentivavam as crianças, assim como interagiam entre
si e com elas dessa maneira também. Nas salas de aulas foram observadas
parcerias entre os adultos nas interações com as crianças. Os momentos de troca
entre os adultos faziam parte de preocupação da gestão, que acredita serem muito
importantes para a estrutura da equipe, tanto através de reuniões formais como
através de trocas informais no cotidiano. Os adultos também aprendiam com as
crianças. A sintonia e a continuidade das práticas na escola foram observadas. As
artes foram um exemplo disso.
As artes e a criação são incentivadas, pois são concebidas como formas
dos sujeitos se expressarem, acessíveis a todos, crianças e adultos. O trabalho com
as artes está presente na escola desde a sua fundação e começa na Educação
Infantil, podendo ser considerado parte da essência do contexto observado. As
crianças e os adultos circulam com segurança entre diversas manifestações
artísticas, o acesso de cada um às artes é construído com base na ampliação, no
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posicionamento e na sensibilização da relação com o mundo assim como com o
conhecimento que esse trabalho pode trazer. Entendidas como possibilidades de
expressão, as artes foram observadas também como recurso das crianças de
inclusão para participarem de aulas à sua maneira.
O trabalho por projetos, aliado na construção das práticas coletivas,
envolvia adultos e crianças e a forma como era encaminhado trazia a consciência
de um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto em que as discordâncias foram
observadas como espaço de crescimento do grupo. A participação das crianças
nos projetos, bem como dos pais, também era estimulada. A ênfase nas interações
era prática da escola.
Com relação aos desdobramentos da Proposta Pedagógica, foi
observado um encontro entre o que se propõe e o que acontece de fato. A pesquisa
identificou a concepção de uma criança que é ouvida, que participa, que produz
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cultura, que cria, questiona, transforma, colabora. A aprendizagem de todos, de
maneira colaborativa e inclusiva, é entendida como responsabilidade do grupo. O
desenvolvimento do potencial criativo foi outro item identificado, tendo as
crianças o direito de serem apreciadoras das artes e de relacionarem-se com elas.
E os adultos também. A construção dos valores de solidariedade e de
pertencimento construídas nos documentos, nas falas, nas práticas.
Os modos de gestão mostraram que tanto a coordenação quanto a direção
entendem o papel da escola: as interações, as práticas e as ações por elas
realizadas e por elas estimuladas seguem um caminho importante para se entender
a maneira como se constitui o contexto estudado. Os modos de gestão da escola
mereceram destaque na pesquisa por serem construtores e estimuladores de
interações em que parcerias, colaboração, escuta e reconhecimento não só façam
parte, mas sejam o eixo norteador do cotidiano entre as crianças e os adultos. Foi
observado que as ações nas salas de aula estavam interligadas com as ações fora
delas. Os modos de gestão coletivos e de colaboração dão a unidade e a
articulação construída entre a comunidade e contribuem no dia a dia para essa
construção nas ações entre si, com o corpo docente, com os pais, com as crianças.
As ações da gestão falam sobre a escola estudada. A equipe de gestão participa do
cotidiano e das interações, e mostra para a comunidade, através das práticas, a
valorização do papel da colaboração para a escola. O Projeto Institucional é
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construído em conjunto, valorizando o coletivo. A equipe de gestão participa das
reuniões e do projeto, desde a elaboração até o desenvolvimento ao longo do ano
letivo. A ênfase é mostrar que essa participação não é por controle e sim por
colaboração. A gestão funciona como mediadora de ideias, propostas, práticas. Na
medida em que há valorização e escuta, os profissionais na maioria das vezes
agem como parceiros e também valorizam os momentos de troca, não criando
resistências para propostas e novidades. Podem concordar, discordar, dar opiniões,
mas não são resistentes à escuta, pois se veem construtores das propostas também,
interlocutores do planejamento e das práticas, assim como a gestão (que estimula
as ações participativas), pais e as crianças. A valorização das trocas foi observada
também nas falas sobre as reuniões e na postura de responsividade no cotidiano. A
escola é de todos e todos podem sentir-se incluídos e participantes dela. Essa
postura, como já dito, faz parte do cotidiano dos sujeitos. Segundo a coordenadora
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Anita: “São as práticas que vão sendo incorporadas nos gestos, nas falas, nas
escolhas”. A gestão estimula a parceria com os pais. Entra nas salas de aula com
frequência, dinamizando propostas nas turmas e entre as turmas. Ajudam a
organizar atividades, participam como público.
A gestão e os professores vão além de estimular as interações entre as
crianças de mesmas turmas, mas turmas de anos diferentes trocam entre si,
apresentam trabalhos umas para as outras, brincam juntas. As crianças parecem
interiorizar a postura de troca nas interações. Nas trocas de conhecimento, não
pareceu haver hierarquização do conhecimento das crianças, em função da idade
ou do que havia sido acumulado. Elas se ouviam, contribuíam, participavam,
dialogavam, elogiavam, reconheciam o conhecimento do outro e o outro. Sentiamse responsáveis pela circulação de conhecimento entre as turmas e pela
participação nas interações, adquirindo atitude responsiva ativa (Bakhtin 1997).
As crianças faziam parte do grupo, como participantes ativos do cotidiano escolar,
coletivizando as rotinas das quais participavam. As parcerias e a colaboração eram
vistas no dia a dia, como uma forma de entender as interações entre os sujeitos.
Foi possível perceber que os saberes dos professores, dos alunos, dos pais,
da gestão, são reconhecidos na escola estudada. Nesse sentido, assim como com
as crianças, os espaços de interação são estimulados para a participação dos
adultos. O item A Construção de uma Escola de Forma Coletiva, que apresenta
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atividades propostas sobre ação coletiva, identifica que a escola se entende como
espaço de formação e isso contribui para uma discussão contínua entre os sujeitos
e colaboradores da escola sobre a mesma e sobre o que se busca no cotidiano. A
valorização dos conhecimentos, práticas e experiências da comunidade colaboram
para a formação dos profissionais e para a identidade da escola, permitindo que
ela seja construída de dentro, adquirindo sentindo para seus participantes. A
circulação de ideias e de conhecimentos fortalecia as discussões e o compartilhar
caminhos, nas palestras, nos informes, no site.
As formas de organização do espaço das salas de aula, artefatos e
materiais mostraram-se como um convite às interações entre as crianças. Na
sala, elas sentam-se juntas (a forma de organização das mesas e cadeiras, embora
variada de turma para turma, tem essa preocupação, as crianças não sentam-se
sozinhas), o material está ao alcance delas, aprendem a compartilhar e a
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responsabilizar-se pelo cuidado com o espaço coletivo. Foram observados
expostos na sala trabalhos que são convites à criação e trabalhos que enfatizam o
sentimento de pertencimento ao grupo. Os trabalhos são colocados nos murais e as
crianças referem-se a eles demonstrando relação com a autoria dos mesmos.
O espaço físico da escola permite encontros, nos campos de brincadeiras,
no espaço de recreio, na biblioteca. Foram contratadas bibliotecárias no meio do
ano letivo de 2011 e o espaço fica aberto no recreio para as crianças, que
costumam frequentar e fazer de lá mais um lugar de encontro.
Na escola observada há ênfase nas relações dialógicas, entre crianças,
crianças e adultos, entre adultos, seja na circulação de conhecimento, nos
processos de inclusão, nas conversas, nos planejamentos, nos modos de
gestão, na abertura às interações. A troca é contínua, dinâmica, mútua. A
colaboração intensa.
Além de aproximar e relacionar os conceitos de linguagem em Bakhtin e
Vigotski, do reconhecimento do outro em Bakhtin e do desenvolvimento iminente
em Vigotski para entender os sentidos da colaboração, a procura em dicionários19
sobre essa palavra trouxe análises afins com a pesquisa: Segundo Cunha (2001)
19

CUNHA, Geraldo Antônio da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa.
RJ: Editora Nova Fronteira, 2001, p. 194, 461.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Mini Aurélio- o dicionário da Língua Portuguesa. Curitiba:
Editora Positivo, 2010.p. 174.
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“colaborar vb. ‘cooperar’ ‘trabalhar na mesma obra’”.(p. 194) No mesmo
caminho, explica-se “labor/lavor s.m. Deverbal de labutar.// labutar//lavutar XVI./
O termo, que parece de criação vernácula, talvez se tenha originado do
cruzamento de lab(or) com l(lutar), dada a sua acepção ‘trabalhar penosamente e
com perseverança’.”(p. 461). No mesmo caminho, Holanda (2010) define
colaborar como “[do lat. Collaborare] vti. 1. Prestar colaboração; contribuir” e
colaboração como “[colaborar]. Sf1. Trabalho em comum com uma ou mais
pessoas. 2. Ajuda, auxilio”. (p. 174). Trabalhar junto, com perseverança, esse
sentido encontrado na escola, o trabalho coletivo dando sentido às ações, as
práticas caminhando para objetivos comuns, caminhos que se encontram, “na
mesma obra”. Retomando Bakhtin (2000, Stella, 2008), a palavra adquire sentido
na linguagem, sendo significada a partir das relações dialógicas, carregada de
ideologia. A pesquisa pôde observar os sentidos da palavra colaboração,
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colaborar, sendo exemplificados no cotidiano pelos discursos e pelas práticas.
Ter a oportunidade de observar e dialogar com experiência positiva aqui
apresentada permite ir ao encontro de práticas em que os sujeitos são o centro do
processo, atores, produtores de cultura e que nela estão inseridos. Práticas que nos
reafirmam a centralidade da voz e da escuta dos sujeitos da escola, de cada escola,
para um cotidiano coletivo e de significado.
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Apêndice 1 - Perfis das professoras das Turmas A e B,
coordenadora do Fundamental I e diretora.

Silvia (professora da Turma A): Exerce o magistério há 5 anos, sendo 2
anos na Educação Infantil e 3 anos no Ensino Fundamental I. Foi auxiliar de
turma durante 5 anos, na mesma escola. Fez graduação em Ciências Sociais
(licenciatura) e Projeto Crescer.

Lídia (professora da Turma B): É professora da escola no Ensino
Fundamental I, trabalha na escola há 13 anos. Foi professora de Ensino
Fundamental e professora de História de 6º e 7º anos. Fez graduação em História
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(licenciatura) e curso de habilitação ao magistério.

Anita (coordenadora do Fundamental I): Está no cargo de coordenação há 4
anos. Foi auxiliar de turma de Educação Infantil durante 6 anos e professora de
Educação Infantil durante 1 ano, na mesma escola. Fez graduação em Pedagogia.

Leila (diretora): Está no cargo de direção há aproximadamente 25 anos. Foi
professora de Educação Infantil, professora de Artes, professora de Música,
coordenadora dos dois segmentos, na mesma escola. Fez graduação em
musicoterapia, especialização em Educação Infantil e em Construtivismo Flacso e
mestrado em Educação.
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Apêndice 2 - Roteiros de observação

Os roteiros objetivam organizar o foco da observação. Foram divididos em
tópicos que fazem parte de três aproximações com o contexto analisado, a saber:
•

tópicos relacionados às interações entre os sujeitos, compreendendo
nessas interações as crianças entre si, com os adultos e os adultos entre
si.

•

tópicos relacionados ao espaço, artefatos e materiais, defendendo a
ideia de que eles falam sobre as interações estabelecidas no cotidiano.

•

tópicos relacionados com a cultura escolar, abrangendo nessa análise
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as construções e internalizações de práticas entre os sujeitos na escola.

Com relação às interações:
1.

Formas de linguagem (verbal, não verbal) entre as crianças,
adultos-crianças, adultos-adultos no cotidiano escolar (abertura ou
não a escuta, reconhecimento, parceria ou individualismo)

2. Se há trocas na rotina escolar
3. De que forma e a partir de que atividades as experiências das
crianças com relação ao conhecimento são valorizadas (ou não) no
dia-a-dia
4. De que forma aparecem as relações entre propostas do professor e
participação das crianças
5. Formas de relação do grupo com as diferenças na circulação de
conhecimento
6. Tipos de atividades propostas pelos adultos (individuais, em
duplas, em grupos, com toda a turma)
7. Relações entre os conhecimentos e os desdobramentos das
atividades na sala de aula
8. Se há ou não práticas que favorecem a circulação do conhecimento
na sala de aula
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Com relação ao espaço da sala de aula, artefatos e materiais:
1. Se são vistas (ou não) produções das crianças na sala de aula. Se
essas produções são espontâneas, se elas são convidadas a
produzir.
2. Se a autoria das crianças é valorizada (produções com nomes dos
alunos)
3. Como se dá a organização das cadeiras das crianças (juntasseparadas, em roda-em fileiras)
4. De que forma são organizados os lugares entre os alunos (fixosmóveis, determinados-livre escolha)
5. De que forma se dá a organização das aulas para os alunos (rotinas,
espaço para novidades). Se há espaço para que eles tragam
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contribuições (jornais, pesquisas, experiências).
6. Onde está localizada a mesa da professora e como é a circulação da
educadora pela sala de aula.
7. Se o mobiliário e os materiais são de acesso à criança. Sobre os
materiais (individuais-coletivos).

Com relação a cultura escolar:

1. Participação da comunidade escolar no cotidiano da escola e nas
interações com as crianças
2. Modos de Gestão na escola (coordenação, direção)
3. Formas de comunicação e de que maneira elas permeiam as
interações entre os sujeitos no cotidiano
4. Trocas entre as turmas e de que forma acontece a coletivização das
rotinas
5. Circulação de ideias e propostas na escola
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Apêndice 3 - Roteiros das entrevistas semi-estruturadas:

Com a Direção:
•

Gostaria de ouvir o relato de como nasceu a escola.

•

A escola desenvolve muitos projetos no cotidiano como eixo de um
trabalho pedagógico. Gostaria que você contasse sobre as orientações,
os objetivos e as propostas da escola com relação à Pedagogia de
Projetos.

•

Como o Projeto Institucional da escola é escolhido.

•

As artes, seu papel na escola e de que maneira ela contribui para a
formação dos alunos segundo a proposta pedagógica da escola.

•

Quais os maiores valores da educação para a escola e priorizados no
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cotidiano.
•

Percebo um esforço coletivo de envolvimento dos profissionais no
cotidiano da escola. Formas de interação e de troca entre os
profissionais no cotidiano. E entre os profissionais e a comunidade
escolar.

•

Como acontece o trabalho com a inclusão, a orientação e as buscas por
caminhos na escola.

•
•

Critérios e objetivos de avaliação na escola.
Reuniões de planejamento e de pais. Formas e orientações pela
direção.

•

Como os profissionais são selecionados para trabalhar na escola. E os
alunos. Processo de matrícula. Dado: número de professores.

•

Perfil da entrevistada.

•

Se há algum ponto que você considera importante e gostaria de
acrescentar.
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Com a Coordenação:
•

Gostaria de ouvir você sobre alguns pontos: Relação do segmento por
você coordenado com os outros segmentos da escola (com relação ao
pedagógico, às trocas e interações entre os profissionais e entre as
crianças,...) A relação com os pais.

•

Percebo aulas que acontecem em conjunto entre duas turmas de anos
diferentes, como a aula de Coral. Gostaria que você falasse sobre essa
proposta.

•
•

Como a escola orienta a formação continuada dos profissionais.
Projeto Institucional da escola reorientado entre os anos coordenados
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por você. Dinâmica em/nas reuniões de planejamento.
•

Reuniões de planejamento do setor e dinâmicas de reunião de pais.

•

A biblioteca da escola recebe muitas doações de alunos. Como essa
dinâmica foi sendo construída na escola com a comunidade escolar.

•

Se há algum ponto que você considera importante e gostaria de
acrescentar.

•

Perfil da entrevistada.

121

Apêndice 4 – Ficha- Perfil dos entrevistados da escola

1. Nome ______________________________________________________________
2. Data de Nascimento_____/_____/_______
3. Função: ____________________________________________________________
4. Tempo de exercício nessa função: _______________________________________
5. Experiência no magistério: _____________________________________________
6. Formação acadêmica:
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

