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RESUMO 

 

Nesta pesquisa investiga-se o significado do protagonismo infantil concebido por professores 

de educação infantil de escola da rede privada de ensino e sua importância no que se refere ao 

contexto educacional relativo ao conceito de participação infantil. Tem-se como base a 

perspectiva sócio-histórica, que privilegia o ambiente social no processo do desenvolvimento, 

baseado numa concepção de homem como um organismo ativo no ambiente mediante as 

interações sociais. O protagonismo neste estudo é entendido como participação infantil; como 

uma prática em que se estabelece a autonomia, onde a criança é vista com um ser pleno, com 

capacidade e competência para exprimir seus desejos, necessidades, idéias e opiniões. 

Resgata-se o desenvolvimento histórico da infância, o processo de educação juntamente com 

as noções de cidadania atribuídas a elas. Diante do exposto, teve-se como objetivo geral 

compreender o significado do protagonismo infantil para professores de educação infantil de 

uma escola da rede privada de ensino na cidade de Manaus, e os objetivos específicos foram: 

identificar o significado do protagonismo infantil construído por professores de educação 

infantil; levantar propostas direcionadas a estimular a participação ou o protagonismo na 

educação infantil e; analisar essas propostas identificando seus objetivos e estratégias e 

possíveis articulações com os conceitos de protagonismo/participação infantil. Como 

metodologia alocou-se uma abordagem qualitativa de caráter analítico empreendendo-se uma 

revisão bibliográfica relacionada ao tema, tendo como base para a leitura e fichamento, livros, 

artigos, capítulos de livros, relatórios de pesquisas e resumos de artigos, utilizando-se como 

ferramenta de busca pela internet o Scielo, e o Portal Periódicos da CAPES, para pesquisa de 

autores e artigos sobre as temáticas que envolvem a participação infantil no contexto escolar, 

familiar, social e político. Como procedimentos para coleta de dados, recorremos às 

entrevistas individuais semi-estruturadas, audiogravadas, observando-se os critérios da 

Resolução CNS/196/96 sobre pesquisa com seres humanos. Os participantes da pesquisa 

foram 14 professores do ensino infantil de uma escola da rede privada de ensino da cidade de 

Manaus no Estado do Amazonas. A partir da análise dos dados emergiram como resultado da 

pesquisa as categorias: o significado do protagonismo infantil; estratégias para estimular o 

protagonismo e; entraves para a efetivação do protagonismo na escola. Estes resultados 

sinalizaram para uma concepção de protagonismo para os professores de uma escola 

particular de ensino da cidade de Manas, em que convergiram para mesmo sentido, enfocando 

a escola como um espaço para a prática da autonomia e o desenvolvimento intelectual, social 

e político dos alunos. E através das praticas pedagógicas foi possível observar articulações 

como favorecimento do protagonismo por alguns professores nas salas de aula. Entretanto, 

apesar das vivências de participação dos alunos da educação infantil no contexto da escola, 

também foi observado que existem práticas que desfavorecem a autonomia e o protagonismo 

infantil a partir da “rigidez” das regras praticada na escola. 

 

PALAVRAS-CHAVE: participação infantil; educação e autonomia; cidadania. 



ABSTRACT 

 

This research investigates the significance of the role of child conceived by teachers of 

kindergarten private school education and its importance in relation to the educational context 

for the concept of child participation. It has been based on the socio-historical perspective, 

which emphasizes the social environment in the development process, based on a conception 

of man as an active organism in the environment through social interactions. The protagonist 

in this study is understood as child participation, as a practice which establishes the 

autonomy, where the child is seen to be a full, capacity and competence to express their 

wants, needs, ideas and opinions. Rescues the development history of childhood, the 

education process along with the notions of citizenship granted to them. Given the above, had 

as main objective to understand the meaning of the child role for teachers of early childhood 

education at a school in private schools in the city of Manaus, and the specific objectives were 

to identify the significance of the role children built by teachers early childhood education; up 

proposals aimed at stimulating the participation or leadership in education and child; examine 

these proposals identifying their goals and strategies, and possible connections with the 

concepts of role / child participation. The methodology allocated a qualitative approach is an 

analytical approach to undertaking a literature review related to the theme, taking as a basis 

for reading and Book Report, books, articles, book chapters, research reports and summaries 

of articles, using as Internet search tool Scielo, and the CAPES Journal Portal, to search for 

authors, and articles on issues involving children's participation in the school, family, social 

and political. As procedures for data collection, we use the individual semi-structured, audio 

recorded, observing the criteria of Resolution CNS/196/96 on research with humans. Research 

participants were 14 teachers in a child's school private schools in the city of Manaus in 

Amazonas state. From the analysis of data emerged as a result of the research categories: the 

significance of the role of children; strategies to encourage involvement and, barriers to 

effective leadership in the school. These results showed for the design of a role for teachers in 

a private school in the city of Manaus, which converged to the same direction, focusing on the 

school as a space for autonomy and the practice of intellectual, social and political students. 

And through the pedagogical practices we observed joints as favoring the protagonism by 

some teachers in classrooms. However, despite the experiences of students' participation in 

early childhood education within the school, was also observed that there are practices that 

disadvantage children's autonomy and leadership from the "rigidity" of the rules committed at 

school. 

 

KEYWORDS: child participation, education and autonomy; citizenship. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este projeto de pesquisa enfocou o significado do protagonismo infantil mais 

especificamente para professores de educação infantil de uma escola da rede privada de 

ensino da cidade Manaus no Estado do Amazonas. Para entender o protagonismo neste 

contexto, adotou-se como base as teorias do desenvolvimento humano, tomando como 

referência as perspectivas abertas pela abordagem sócio-histórica, que privilegia o ambiente 

social no processo do desenvolvimento humano, “percebendo os sujeitos como históricos, 

datados, concretos, marcados por uma cultura como criadores de idéias e consciência que, ao 

produzirem e reproduzirem a realidade social são ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos 

por ela” (FREITAS, 2003).  

 Na teoria sócio-histórica (ou histórico-cultural) a abordagem sociointeracionista 

proposta por Vygotsky, proclama uma visão de desenvolvimento humano baseada na idéia de 

um organismo ativo cujo pensamento é constituído em um ambiente histórico e cultural: a 

criança reconstrói internamente uma atividade externa, como resultado de processos 

interativos que se dão ao longo do tempo (MARTINS, 1997). Para Vygotsky o 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores resulta de um processo sócio-

histórico.  

 No processo de desenvolvimento Vygotsky não ignora definições biológicas da 

espécie humana, no entanto, privilegia a dimensão social como fornecedora de instrumentos e 

símbolos assim como todos os elementos presentes no ambiente humano impregnados de 

significado cultural que medeiam a relação do indivíduo com o mundo e que fornecem 

mecanismos psicológicos e formas de agir nesse mundo (REGO, 1995). Assim sendo, o 
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aprendizado de modo geral e o aprendizado escolar em particular, não so possibilitam, mas 

também orientam e estimulam processos de desenvolvimento.   

 Sob esta visão, concebemos o importante papel da escola na construção de estruturas 

que possibilitam o pleno exercício da cidadania e da participação infantil, quando reconhecem 

a capacidade da criança de responder de forma significativa às questões sociais que afetam 

suas vidas. Considerando-se que um dos principais objetivos da escola é a educação para a 

promoção da cidadania, da autonomia, da qualidade de vida e saúde mental, é necessário que 

os educadores concebam as crianças como seres plenos, com capacidade e competência para 

exprimir seus desejos, necessidades, suas idéias e opiniões, “o UNICEF continua sua 

campanha em favor de métodos de sala de aula que maximizem a participação da criança, que 

estimulem a aprendizagem ativa em lugar da apreensão passiva de fatos e de conhecimentos 

já elaborados” (UNICEF, 2003). 

 A temática do protagonismo infantil encontra diferentes conceitos e interpretações. 

Possui um caráter polissêmico que envolve autonomia intelectual e moral; efetiva participação 

infantil social, escolar e política; responsabilidade social; superação de adversidades - 

resiliência; cidadania; cooperação etc. Enfim, abarca o envolvimento ativo nos processos 

decisórios coletivos. Diante de atividades coletivas significativas, a criança é capaz de tomar 

decisões. Isso tem despertado para a inclusão e participação efetiva da criança na elaboração e 

implementação de projetos, e políticas públicas a elas direcionadas e que as afetam.  

 A visão construída historicamente da infância, em um período onde o indivíduo 

teoricamente apresenta-se destituído da capacidade de tomar suas próprias decisões, fazer 

escolhas e ter autonomia pode nos fornecer dados importantes para entender como esse 

fenômeno tem se apresentado no decorrer dos anos até a sua atual situação na 

contemporaneidade.  
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 Com os avanços sociais e as políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente, 

despertou-se na sociedade a consciência da importância da primeira infância, o que contribuiu 

para a ampliação das condições necessárias ao exercício de sua cidadania, autonomia e 

liberdade.  

 Atualmente, a Comissão dos Direitos da Criança, aprovada em 1990 assegura o livre 

direito da criança à liberdade de expressão; à liberdade de pensamento, de consciência e de 

crença; à liberdade de associação e de reunião pacíficas; e de ter acesso a informações e dados 

de diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente os voltados para a promoção do 

seu bem estar social, espiritual e moral e saúde física e mental. Este exercício de cidadania é 

garantido mesmo quando está em desacordo a opinião de adultos. Isso não significa dizer que 

participação infantil é um meio pelo qual as crianças têm o poder de mudar as coisas, mas que 

elas têm a oportunidade para desenvolverem sua autonomia, auto-estima, independência e 

habilidades sociais. 

 Este estudo é relevante tendo em vista que a participação de crianças e adolescentes 

tem figurado cada vez mais no discurso de organizações internacionais, governos, 

universidades e movimentos sociais de defesa das crianças, adolescentes e jovens. Há uma 

grande diversidade de propostas direcionadas a estimular a participação ou o protagonismo e 

um consenso de que no Brasil existem muitas dificuldades de implementação de propostas 

dessa natureza. 

O protagonismo infantil é um tema importante também para se refletir a escola como 

um espaço de promoção da saúde, onde se oferece melhores condições de vida, onde as 

relações são saudáveis, onde há um olhar para o indivíduo que está inserido nesse contexto 

sociocultural (olhar voltado para a subjetividade dentro desse coletivo) e onde há uma 
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preocupação com a construção do ser da criança em termos de autonomia, onde a mesma 

aprende gradativamente a indagar, questionar, resolver seus próprios problemas. 

Considerando-se a escola como um espaço relevante para o desenvolvimento de 

autonomia, ação social e cidadania, o significado do protagonismo infantil mostra-se um 

estudo relevante neste contexto, inclusive também por ser tido como um método de trabalho 

pedagógico, que visa à criação de condições e espaços que proporcionem à criança a 

construção do seu ser, tanto em termos sociais quanto em termos pessoais. 

O objetivo geral desta pesquisa foi compreender o significado do protagonismo 

infantil para professores de educação infantil de uma escola da rede privada de ensino da 

cidade de Manaus, e os objetivos específicos foram: identificar o protagonismo construído por 

professores de educação infantil; levantar propostas direcionadas a estimular a participação ou 

o protagonismo na educação infantil, e analisar essas propostas identificando seus objetivos e 

estratégias e possíveis articulações com o conceito de protagonismo.  

Como método para a pesquisa de campo, investiu-se em uma revisão bibliográfica em 

que se optou pela abordagem qualitativa de caráter analítico, utilizando-se como instrumento 

a entrevista semi-estruturada. A coleta de dados foi realizada em uma escola da rede privada 

de ensino da cidade de Manaus, com a participação de 14 (catorze) professores da educação 

infantil, com utilização de um audiogravador e posterior transcrição dos dados das entrevistas 

previamente autorizadas pelos participantes. Como estratégia para análise dos dados, utilizou-

se a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977), dividindo-se em três etapas: pré-

análise; exploração dos dados e interpretação dos dados.  

Por se tratar de pesquisa que envolveu seres humanos, observou-se o disposto na 

Resolução 196/ 96 CNS-MS que trata sobre danos à saúde do participante da pesquisa, como 

também a Resolução n°016/2000 CFP, que dispõe sobre a responsabilidade do pesquisador a 
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eventuais danos ao participante da pesquisa.  

 Para melhor compreensão, este trabalho foi dividido em tópicos destacando-se no 

primeiro a construção histórica da infância e o marco legal que subsidia os direitos da criança, 

com alusão à cidadania; no segundo tópico faz-se alusão à educação como favorecimento da 

autonomia; a participação infantil nos diversos contextos, compreendendo a criança na 

perspectiva da abordagem sócio-histórica, primando favorecer o entendimento do significado 

do protagonismo infantil para os participantes desta pesquisa; os procedimentos 

metodológicos são apresentados no terceiro tópico; no quarto tópico, os resultados e as 

discussões, finalizando com o quinto tópico as considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Historicamente, pode-se vislumbrar na gênese do conceito da palavra “infância”, a 

noção de indivíduos sem possibilidades de se posicionarem perante o mundo circundante. 

Quanto a isso, Freitas traz uma definição esclarecedora para o termo: 

   

As palavras infante, infância, recobrem um campo semântico estreitamente 

ligado à idéia de ausência da fala. Esta noção de infância como qualidade 

ou estado do infante, isto é, d’aquele que não fala, constrói-se a partir dos 

prefixos e radicais lingüísticos que compõem a palavra: in = prefixo que 

indica negação; fante = particípio presente do verbo latino fari, que 

significa falar, dizer (2003). 
 

 

 Portanto, essa visão construída historicamente da infância, em um período onde o 

indivíduo teoricamente apresenta-se destituído da capacidade de tomar suas próprias decisões, 

fazer escolhas e ter autonomia pode nos fornecer dados importantes para entender como esse 

fenômeno tem se apresentado no decorrer dos anos até a sua atual situação na 

contemporaneidade. Assim sendo, é necessário o conhecimento dos dados cronológicos do 

desenvolvimento histórico destes sujeitos. Entretanto, constata-se que há uma falta de 

registros históricos que abordem a temática “infância” com alguma profundidade, isso se deve 

ao fato de que “a falta de uma história da infância e seu registro historiográfico tardio são um 

indício da incapacidade por parte do adulto de ver a criança em sua perspectiva histórica” 

(NASCIMENTO et al., 2008). Como não priorizavam o discurso da criança, tudo o que se 

pode falar sobre períodos mais antigos é uma imagem construída a partir do discurso do outro. 
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2.1 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA INFÂNCIA 

2.1 A Criança na Idade Média 

 Neste período observa-se a visão da criança como sendo um ser desprovido de vontade 

própria e não possuindo autonomia para realizar atividades de seu interesse, o que de acordo 

com Rocha: 

 

 Seria vista como substituível, como ser produtivo que tinha uma 

função utilitária para a sociedade, pois a partir dos sete anos de idade era 

inserida na vida adulta e tornava-se útil na economia familiar, realizando 

tarefas, imitando seus pais e suas mães, acompanhado-os em seus ofícios, 

cumprindo, assim, seu papel perante a coletividade (2002). 
 

 Criavam-se, portanto, a imagem de que eles eram homens em miniatura. Entretanto, a 

grande diferença entre a criança e o adulto era que, conferiam a ela “modos de pensar e 

sentimentos anteriores à razão e aos bons costumes, cabendo aos adultos desenvolver nelas o 

caráter e a razão” (CALDEIRA, 2008). Dessa forma, era outorgado ao adulto o poder de 

escolher o que era melhor e o que deveria ser feito. 

 Nessa relação de proximidade ao mundo adulto ocorreu paulatinamente a submissão 

desses indivíduos a comportamentos e práticas que não foram pensadas por eles, nem 

caminhavam de acordo com seu bem-estar ou que favorecessem a sua emancipação. É o que 

declara Nascimento et al., (2008),  que em meados da “Idade Média, antes da escolarização 

das crianças, estas e os adultos compartilhavam os mesmos lugares e situações, fossem eles 

domésticos, de trabalho ou de festa”.  As crianças eram sujeitas à invisibilidade. Essa aparente 

invisibilidade a que as crianças eram sujeitas transpassavam o seio familiar e social, de forma 
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que, até mesmo na arte a infância foi ignorada. “Até por volta do século XII, a arte medieval 

desconhecia a infância ou não tentava representá-la” (CALDEIRA, 2008).  

 Em meados do século VXII a infância era desconhecida pela ciência por não encontrar 

lugar no referente contexto, e o próprio meio social existente não ter admitido a infância 

enquanto categoria específica com necessidades e questões inerentes a seu desenvolvimento 

biopsicossocial (NASCIMENTO et al., 2008). 

 

2.2 A Criança nos Séculos XIX e XX  

  

 Com o advento de ideais modernos, de higienização das cidades, surge um novo olhar 

sobre como as crianças eram tratadas, onde “o adulto passou, então, pouco a pouco a 

preocupar-se com a criança, enquanto ser dependente e fraco” (NASCIMENTO et al., 2008). 

Apesar dessa transformação, o silêncio, que permeou os sentidos e significados atribuídos ao 

termo infiltrou-se para essas concepções, juntamente com as transformações oriundas das 

formas de relações de poder instituídas entre eles e a sociedade, a qual continuou bastante 

assimétrica, de forma que: 

 

 Foi se difundindo a percepção de que a criança não estava madura 

para a vida e que era um ser do futuro. Conseqüentemente, surgiu a 

compreensão de que as crianças precisavam de um regime especial de 

preparação para o ingresso na vida adulta, o que auxiliou e agilizou o 

estabelecimento desse sistema de aprendizagem (PIRES, 2007). 

 

 Sobre esta realidade é importante ressaltar a contribuição dos estudos oriundos da 

Psicologia Histórico-Cultural, que tem em Vigotski, Leontiev, Luria e Elkonin entre os seus 

principais representantes, os quais “negam a possibilidade de se analisar o desenvolvimento 
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psicológico infantil como um processo meramente natural, caracterizado por fases ou estágios 

que se sucederiam em uma ordem fixa e universal” (PASQUALINI, 2009). Seus escritos 

causaram uma série de transformações na mentalidade das pessoas em relação às crianças, as 

quais repercutiram na forma a trazer reflexões sobre possibilidades de conhecer este ser que 

até então estava imerso em mistérios. 

 Outro ponto de interesse foi a transição da criança do aprendizado no ambiente 

familiar, onde aprendiam a realizar suas atividades em um contexto laboral juntos aos adultos, 

para freqüentarem as instituições escolares, tornando-se  um “novo local de aprendizagem, 

que logo se tornou, no mundo ocidental, um espaço para a imposição de disciplina” (PIRES, 

2007). Mais especificamente neste contexto, surge o interesse em mensurar suas formas de 

relações.  

 

2.3 A Criança no Contexto Contemporâneo  

 

  Atualmente, com os avanços sociais juntamente às políticas voltadas para o público 

infantil, trouxe para a sociedade a consciência da importância das experiências da primeira 

infância, de forma que essas visassem promover e ampliar as condições necessárias para o 

exercício de sua cidadania, autonomia e liberdade, que por sua vez, passaram a ocupar lugar 

de destaque na sociedade, sendo que “existe, portanto, uma inegável entrada das crianças e da 

infância na agenda da opinião pública e dos diversos sistemas produtores de conhecimento da 

sociedade” (MORUZZI, 2008). 

 Entende-se a importância da escola como propiciadora desta mudança, pois somente 

depois de ter sido instituída na sociedade “é que o conceito de infância começa lentamente a 

ser alterado, através da escolarização das crianças” (NASCIMENTO et al., 2008). Porém, 

ainda traz consigo inúmeras ideologias estigmatizantes, pois, mesmo que nesses locais exista 
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uma aproximação com adultos, esses são poucos e aí estão principalmente para delas cuidar, 

muitas vezes de forma restrita e restritiva, sendo caracterizada pela presença de papéis bem 

definidos. Esses cuidadores passam a representar seu papel com autoridade. E o que se pode 

enfatizar é que as relações de poder continuam sendo permeadas de concepções que têm 

causado a impossibilidade de sua autonomia e liberdade de escolhas (NASCIMENTO et al., 

2008). 

 Enfatiza-se o dever da sociedade, mais especificamente representado pela família e a 

escola, como agentes de desenvolvimento, olhar para a criança como um ser biopsicossocial, 

permitindo assim, que esta fase seja vivida em toda sua plenitude e possibilidades, tornando 

estes indivíduos não mais vistos como imperfeitos ou incompletos, mas, protagonistas de suas 

escolhas.   

 Quanto a isso, ressalta-se a importância de dar voz a criança, quer seja no seio familiar 

ou em qualquer ambiente aonde ela venha desempenhar atividades, contribuindo para que ela 

possa se desenvolver como autora de suas indagações e descobertas. Nessa relação dialógica, 

é, portanto, necessário que para que elas falem, necessariamente, tenha quem as escute. Freire 

(1996) relata uma conversa com um grupo de amigos, entre eles uma professora, que lhe disse 

que “em sua experiência pedagógica de professora de crianças e de adolescentes, mas também 

de professora de professoras, vinha observando quão importante e necessário é saber escutar”.  

Freire em relação a isso diz: 

 

  Se na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 

falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 

portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 

escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 

escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que em certas 

condições precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para 

poder falar com, é falar impositivamente. Até quando, necessariamente, fala 

contra posições ou concepções do outro, fala com ele como sujeito de escuta 

de sua fala crítica e não como objeto de seu discurso. O educador que escuta 



16 

 

aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao 

aluno, em fala com ele (1996-113). 

  

Portanto, assim como a fala da criança é propiciadora de autonomia, cidadania e 

independência, a escuta à essa fala é essencialmente necessária para que a relação dialógica se 

estabeleça favorecendo esse processo.  

  

2.4 Marco legal que subsidia os direitos da criança 

 

 

 No panorama da infância no Brasil, é perceptível que esta população possui relativa 

representatividade, o que se pode constatar através dos dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no censo realizado no ano de 2007 que “as crianças de até 

nove anos representam 16 % da população total, com 30,4 milhões de pessoas. Já os meninos 

e meninas entre 10 e 14 anos formam cerca de 9% dos brasileiros que, em números absolutos, 

somam 17,8 milhões”. Entretanto, apesar deste expressivo número as crianças são a parcela 

mais vulnerável desses milhões de brasileiros que sobrevivem em situações de iniquidade e de 

pobreza, com menos oportunidades em relação à efetiva proteção e à promoção de seus 

direitos.  

 Observa-se, entretanto que esse não é um dado novo, pois nos séculos XIX e XX a 

preocupação da sociedade com a infância ligou-se somente na imposição de disciplina e 

difusão da cultura, limitando todo e qualquer movimento infantil destinado ao seu 

desenvolvimento enquanto sujeito de direitos. 

 Somente a partir do século XX a criança passou a ter lugar nas leis e códigos no 

mundo e por extensão, no Brasil. Barroso apud Gomes et al. (2008), descreve este século 

como um século de descobertas, grandes invenções tecnológicas, devastadoras guerras civis e 
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mundiais, mas fundamentalmente foi o século da descoberta da criança como um sujeito de 

direitos. A importância de olhar a criança como um ser que existe e, diante da sua fragilidade 

e dependência, procurar meios para protegê-la, levou vários segmentos da sociedade e 

instituições a lutarem pela elaboração de leis em sua defesa (GOMES, CAETANO & JORGE, 

2008).  

 No Brasil existem diversas leis que asseguram o direito da criança. Apesar da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos abranger todos os seres humanos, houve 

necessidade de se criar outro documento que falasse especificamente da criança. Em 1959, no 

dia 20 de novembro, foi aprovada por unanimidade e proclamada na Assembléia Geral das 

Nações Unidas, a Declaração dos Direitos da Criança. Muitos dos direitos e liberdades 

contidos neste documento fazem parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(GOMES, et al, 2008) 

 Em 20 de novembro de 1989, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou a 

Convenção sobre os Direitos da Criança (CONANDA, 2004) – Carta Magna para as crianças 

de todo o mundo, e no ano seguinte o documento foi oficializado como lei internacional. A 

partir de então a Convenção sobre os Direitos da Criança passou a ser o instrumento de 

direitos mais aceito na história universal, sendo ratificado por 193 países. 

 A CDC assegura à criança o livre direito em expressar suas opiniões; à liberdade de 

pensamento, de consciência e de crença; à liberdade de associação e de reunião pacíficas; e de 

ter acesso a informações e dados de diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente 

os voltados para a promoção do seu bem estar social, espiritual e moral e saúde física e 

mental. Significando dizer que elas têm a oportunidade para desenvolverem sua autonomia, 

auto-estima, independência e habilidades sociais.  
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 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990, define que 

todas as crianças e adolescentes têm direito à proteção integral, e que são sujeitos com direitos 

especiais porque são pessoas em processo de desenvolvimento. O ECA determina que o 

atendimento das necessidades e dos direitos das crianças (até 12 anos) e adolescentes (de 12 a 

18 anos) seja prioridade absoluta das políticas públicas do país.  

 Em relação a estas questões Rizzini, Pereira e Thapliyal fazem a seguinte observação: 

 

Embora a conceituação legal sobre infância difira, a tendência é de 

que quanto mais as crianças sejam tratadas como cidadãs, mais elas passam 

participar ativamente da sociedade. Pesquisas demonstram que a 

compreensão das crianças sobre o seu status, os seus direitos e as suas 

responsabilidades podem vir a facilitar a sua inserção na sociedade, 

constituindo também um importante componente para o fortalecimento da 

democracia (2002).  

 

Mas, apesar das grandes conquistas no avanço desses direitos, estas leis não garantem 

o seu cumprimento que muitas vezes são violados, criando uma barreira entre o que está 

escrito e o que e vivido na realidade. “Como mostra o cotidiano, a violação desses direitos é 

um fato diário no Brasil, e somos testemunhas do quanto  crianças continuam sendo vítimas 

das piores violências e injustiças” (GOMES, et al, 2008), as quais são vivenciadas por elas 

diariamente no contexto familiar, escolar e  social. 

 

2.2 EDUCAÇÃO, AUTONOMIA E PROTAGONISMO 

 

 Abordar sobre uma educação voltada para o protagonismo infantil é um desafio, pois 

tanto em termos históricos como sociais “a instituição escolar sempre foi marcada por 

preocupações relativas à disciplina, ao controle, à exclusão, às influências do modo de 
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produção vigente” (SILVA, 2004). Ainda mais quando se trata em apontá-la como produtora 

de indivíduos autônomos, termo este que possui correlação com a palavra subjetividade, que é 

vista como um ciclo de construção e reconstrução, sendo esta capacidade o “que confere ao 

sujeito a possibilidade de autonomia” (MOTTA, 2009). Entretanto, ao vislumbrar o histórico 

de transmissão do conhecimento às crianças, observa-se que:  

 

 A educação da criança esteve sob a responsabilidade exclusiva da 

família durante séculos, porque era no convívio com os adultos e outras 

crianças que ela participava das tradições e aprendia as normas e regras da 

sua cultura. (PASCHOAL & MACHADO, 2009). 

 

 

 Pode-se destacar nesta relação entre a criança e o adulto o aparecimento das noções, 

mestre e aprendiz, onde sempre havia um adulto expressando autoridade e uma criança, 

apreendendo o mundo adulto como sendo seu, por necessidade de adaptação e sua própria 

sobrevivência as exigências da sociedade, mostrando-se como um ser usual, pode-se pontuar 

sobre este contexto que elas: 

 

  Eram jogadas fora e substituídas por outras sem sentimentos, na 

intenção de conseguir um espécime melhor, mais saudável, mais forte que 

correspondesse às expectativas dos pais e de uma sociedade que estava 

organizada em torno dessa perspectiva utilitária da infância (ROCHA, 2002). 

 

 Posteriormente, com a revolução industrial, um dos marcos da educação infantil foi 

expresso com o surgimento das primeiras instituições na Europa e Estados Unidos, voltadas 

para o acolhimento das crianças, que em decorrência da industrialização, estas instituições 

tornaram-se suas cuidadoras enquanto seus pais, operários, trabalhavam (PASCHOAL & 

MACHADO, 2009). A mulher assume uma nova postura na sociedade, passando do trabalho 

doméstico para o trabalho remunerado nas fábricas, deixando seus filhos em lugares 
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assistenciais. No final do século XVIII, as crianças eram atendidas nas casas das mulheres que 

não trabalhavam e que cuidavam dos filhos de mães que trabalhavam nas fábricas. Em 

seguida, surge a necessidade de criação de instituições voltadas para o ensino-aprendizagem 

em atendimento às demandas da nova sociedade burguesa que até então buscava seu status 

enquanto categoria dominante, a qual necessitava de indivíduos capacitados para atuar nas 

indústrias. Adiciona-se a isso, a valorização que as crianças passam a dispor, tornando-se 

imperativo a implementação de um novo sistema de ensino.  

 A educação mediada pelas instituições educacionais, se firma como o principal local 

onde a criança passa a coexistir, assim, “as crianças, que antes aprendiam a realizar as suas 

tarefas em um contexto laboral ao lado dos adultos, passaram a freqüentar a escola, esse novo 

local de aprendizagem” (PIRES, 2007). Contudo, esse sistema proporcionou no mundo 

ocidental, como um espaço de imposição de disciplina, isso é constatado com Prata ao afirmar 

que “na escola do século XIX os mestres começaram a submeter o aluno a um controle cada 

vez mais rígido” (2005).  

 No que confere a realidade Brasileira, em todos os seus espaços de atuação, entende-se 

que a escola, influenciada pelo ensino disciplinar, “aparece sempre integrada a uma estratégia 

de regularização, de normalização, de assistência, de habilitação e de vigilância das crianças” 

(PAULILO, 2004), privando dessa forma, as crianças de serem os principais atores nos 

processos decisórios de metodologias voltadas para o seu aprendizado. Outro fator que 

contribuiu para a manutenção desta relação assimétrica foi a formação de grupos de 

especialistas sobre a criança, tornando-se um ponto relevante na separação entre crianças e 

adultos. Ou seja, não seria interessante escutar as demandas das crianças já que, existiam 

pessoas que sabiam o suficiente sobre elas (PIRES & BRANCO, 2007). 
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  Ao instituir-se a relação professor/aluno baseada no princípio da transmissão 

unidimensional de conhecimento, onde se pressupõe uma determinada forma cuidar e educar 

baseadas em certos modelos de agir no mundo traz-se para o interior dessas relações a idéia 

de uma escola como transmissora de uma educação moral, a qual visa “definir, delimitar e 

refletir, com a criança, determinadas noções, capacidades, hábitos e valores” (DIAS, 2005). 

Esta escola enquanto regulamentadora de praticas e ações, em inúmeros trabalhos que 

abordam a temática, tem constatado que é em muitos contextos, um instrumento de controle, 

os quais: 

 

 Têm detalhado o funcionamento da maquinaria escolar na produção de 

um povo, indicando processos de subjetivação da escola que pressupõem a 

necessidade de sentar, calar e copiar para aprender; ou ainda, a valorização 

de determinado jeito de ser, brincar, falar e pensar (ABRAMOWICZ  et al., 

2009). 

 

 Dessa maneira pretensiosa de educar as crianças, como sem possibilidades de 

contribuir com seu aprendizado, configurando apenas como receptores passivos de 

conhecimentos moldados a partir da visão do adulto, evidência a importância em se conhecer 

“o grau de controle exercido pelos adultos e a pouca influência que as crianças possuem sob 

seus próprios ambientes” (PIRES, 2007), os quais podem fornecer dados importantes na 

compreensão dos possíveis impedimentos para a autonomia e participação infantil. 

  Em contraste ao atual estágio educacional direcionado para a infância, é relevante 

citar os estudos de Vygotsky, Leontiev e Elkonin, os quais “concebiam o desenvolvimento 

infantil como fenômeno histórico não determinado por leis naturais universais, mas 

intimamente ligado às condições objetivas da organização social” (PASQUALINI, 2009).  

Dessa forma, a influência histórico-cultural como propiciadora de espaços de construção de 

significados no decorrer do tempo, pressupõe um sujeito que assume a possibilidade e a 
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flexibilidade em conduzir e constituir os seus processos de internalização e externalização e 

de ação no mundo. Entende-se aqui, que a criança não pode ser rotulada nem simplificada a 

moldes. Anuindo com esse pensamento,  Petroni e Souza afirmam que: 

 

 O sujeito autônomo, então, seria aquele que se percebe no mundo, que se 

torna ator e autor de sua história, consciente de que não está sozinho, vendo-se 

como diferente e aprendendo com as diferenças; aquele que dispõe de recursos para 

expressar-se livremente e ser compreendido pelo outro, em um exercício 

permanente do diálogo e da reflexão, em que exerce sua liberdade (PRETONI & 

SOUZA, 2010). 

 

 Para contextualizar a criança autônoma no ambiente escolar deve-se focá-la enquanto 

ser que tem a capacidade para solucionar os problemas que surgem no decorrer do seu 

aprendizado, entendendo sua autonomia não como um “ato de criação vazio de saberes, mas 

baseado em uma experiência prática, em um saber-fazer adquirido, fruto de coordenação de 

outros saberes, estimulado por um contexto que problematiza e estimula a busca de soluções” 

(KISHIMOTO, 2007).  

 Entretanto, constata-se que para criar espaços onde as crianças possam se desenvolver 

e apreender o mundo a sua volta faz-se necessário o envolvimento de todos os sujeitos 

atuantes no processo de ensino-aprendizagem, para isso é fundamental que sejam revistas as 

ações pedagógicas que “assujeitam e subjetivam a criança pela uniformização de seus desejos, 

pela pasteurização de suas singularidades, pelo apassivamento de seus talentos e pela 

desautorização de seu discurso” (ABRAMOWICZ et al., 2009).  

 Entre os principais sujeitos que tem responsabilidade pela emancipação da criança no 

contexto escolar, sem duvida é a figura do educador, o qual é visto como aquele que tem a 

possibilidade de fazer a articulação entre seu mundo e o da criança, entretanto, por ser um 

sujeito concreto e estar inserido em uma cultura que expressa uma série de contradições, suas 

concepções, crenças e idéias de como educar podem e devem interferir na autonomia de seus 



23 

 

alunos, porém não se observa a importância atribuída ao professor em pesquisas, pois de 

acordo com Dias:  

 

 

 
 O grande ausente, nesse debate, portanto, é o próprio professor. Pouca 

atenção tem sido dispensada à concepção dos professores, por eles próprios, acerca 

dos processos educativos de promoção e construção de autonomia em suas crianças 

(2005). 

 

 Torna-se de grande relevância o foco de pesquisas voltadas para compreensão de 

como se articulam as relações de poder e transmissão de saber no ambiente escolar, sendo 

entendido que “as relações de autoridade, a responsabilidade e a participação nas tomadas de 

decisões podem ser fatores que contribuem para que o sujeito se desenvolva como autônomo 

ou não, em suas diversas formas de manifestação no contexto escolar” (PETRONI & SOUZA, 

2010).  

 Entende-se que no processo de aprendizagem sob a ótica da relação professor/aluno 

onde exista a efetiva participação e autonomia da criança, o surgimento da palavra 

experiencia neste contexto a qual transforma a idéia de infância como in-fante (não falante) à 

condição de falante, a língua torna-se discurso, fixar-se numa cultura e para a possibilidade de 

edificação de outras culturas e distintas linguagens.  

  Como estabelecer meios para o surgimento de uma educação emancipadora são 

algumas das indagações que norteiam a pesquisa em questão. Para isso, faz-se necessária a 

reflexão e construção de caminhos para o entendimento desta temática, embasada em uma 

abordagem sócio-histórica que vislumbra a historicidade das relações humanas, onde a cultura 

infantil passa a ser vista não mais como uma reprodução das culturas adultas, mas, frutos de 

co-construção para o qual as crianças estão mais do que preparadas para iniciar a sua 

caminhada ao lado dos adultos (PIRES & BRANCO, 2007). 
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 Protagonismo infantil 

 

 O sentido etimológico do termo remete à palavra protagonistés que, no idioma grego 

significa o ator principal de uma peça teatral, ou aquele que ocupava o lugar principal em um 

acontecimento (FERREIRA, 2004).    

 Ferretti, Zibas e Tartuci apud Pires (2008), registram que os termos protagonismo e 

participação sob o ponto de vista sociológico, são polissêmicos e significam o envolvimento 

ativo das pessoas nos processos decisórios coletivos. São conceitos passíveis de diferentes 

interpretações e estão imbricados com outros igualmente polissêmicos, como 

responsabilidade social, identidade, autonomia e cidadania (PIRES, 2009). 

  Para Rocha apud Cruz (2008), no Brasil ainda há poucos estudos que captem o ponto 

de vista da criança; ainda predomina a perspectiva do adulto sobre a criança. No entanto, nos 

últimos anos, tem crescido a consciência de que saber mais sobre a criança torna possível lhe 

oferecer atividades mais estimulantes e complexas (NONDIOLI e MANTOVANI apud 

CRUZ, 2008).  Nessa realidade também vem sendo construída a idéia da criança competente, 

com possibilidade de trocas interindividuais entre iguais, de levantar hipóteses explicativas, 

de estabelecer relações entre os fatos, de se comunicar etc. (GANDINI et al., apud CRUZ, 

2008).   Nesse sentido, Cruz (2008), diz que para que deixem de ser simplesmente objetos de 

investigação é necessário compreendê-las como atores sociais implicados nas mudanças e 

sendo mudados nos mundos sociais e culturais em que vivem, e como protagonistas e 

repórteres competentes das suas próprias experiências, e entendimentos – elas são, portanto, 

as melhores informantes do seu aqui e agora.  
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 A forma como são definidos o protagonismo e a participação infantil nos leva a pensar 

a criança como ser autônomo e capaz de incentivar ações e decisões importantes no contexto 

de atividades relevantes. Mas será que as práticas sociais atuais cooperam para que as crianças 

se afirmem como seres participativos no contexto social? (PIRES & BRANCO, 2007) 

 Considerando-se as práticas sociais associadas à infância, sua institucionalização, a 

separação entre crianças e o “mundo adulto”, será possível promover a participação real das 

crianças? Que nível de participação é possível? A partir dessas questões serão apresentadas 

reflexões e análises dos resultados obtidos baseadas no referencial sociocultural construtivista. 

(PIRES, 2009). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia é a mediação feita pelo pesquisador entre o embasamento teórico da 

abordagem escolhida para a pesquisa e os métodos e técnicas que posteriormente serão 

aplicados durante a realização da pesquisa. Com o objetivo maior de esclarecer os 

procedimentos metodológicos do presente estudo optou-se por apresentá-los em seis 

categorias: 1) tipo de pesquisa, 2) descrição do local da pesquisa e procedimentos adotados 

para realizar o trabalho de campo, 3) sujeitos envolvidos na pesquisa e método para escolha 

dos sujeitos, 4) procedimento e técnicas para coleta de dados, 5) estratégia para análise de 

dados e 6) cuidados éticos adotados.    

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O objeto a ser analisado que define o melhor método a ser empregado. Minayo e 

Sanches (1993) trazem que: 

Um bom método será sempre aquele, que permitindo uma construção 

correta dos dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria. Portanto, além 

de apropriado ao objeto da investigação e de oferecer elementos teóricos 

para a análise, o método tem que ser operacionalmente exeqüível. 

 

 Diante do fenômeno do protagonismo infantil estudado, alocou-se uma abordagem 

qualitativa de caráter analítico. O método qualitativo com instrumento de entrevista semi-

estruturada visa compreender o significado do protagonismo infantil para os professores de 

educação infantil da rede privada de ensino da cidade de Manaus.  
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Fez-se uma revisão bibliográfica juntamente com uma pesquisa de campo. Para efetuar 

esta revisão, tomou-se como base para a leitura e o fichamento: livros, artigos, capítulos de 

livro, relatórios de pesquisas e resumos de artigos. 

Definiu-se o período a partir de 1990 por constatar-se que o estudo da temática 

intensificou-se e assumiu novas perspectivas a partir da aprovação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente em 1989 e da Convenção dos Direitos da Criança da ONU em 1990. 

Analisou-se o tema da participação de crianças, adolescentes e jovens no contexto de 

discussão das políticas de juventude na América Latina e em especial no Brasil.  

Foram utilizados como ferramenta de busca pela internet, para pesquisa de autores e 

de artigos, o Scielo e o Portal Periódicos da CAPES, para pesquisa mais específica da 

produção na área de ciências da saúde e ciências sociais aplicadas. Buscou-se ainda identificar 

bases de dados de temáticas sobre infância, adolescência e juventude disponíveis na internet. 

Quanto à pesquisa de campo, ela se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas, que 

foram gravadas, depois transcritas e analisadas a partir da análise do conteúdo. 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A coleta de dados foi realizada em uma escola da rede privada de ensino de Manaus, 

situada na área central da cidade, com a participação de 14 professores/as da educação 

infantil. 

 

 Identificação da escola 

                                                                                                                                          

 A escola está situada na zona central de Manaus, Estado do Amazonas. Fundada no 
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ano de 1921, passou a ter personalidade jurídica a partir do ano de 1926. Uma escola 

tradicional e tem como clientela a classe média e média alta.  

Cursos 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases número 9.394/96 o colégio mantém a 

Educação Básica nos seguintes moldes: 

 Educação Infantil, modalidade Pré-Escola, para crianças de quatro a cinco anos de 

idade, distribuídas em Infantil I, II e III; 

 Ensino Fundamental, com duração de nove anos, divididos em séries anuais, 

destinados a atender alunos a partir de seis anos de idade; 

 Ensino Médio, com duração de três anos, divididos em séries anuais, destinados a 

atender alunos que tenham concluído o Ensino Fundamental; 

A escola não oferece educação especial. 

 

 Jornada escolar 

 

 A escola funciona em benefício da Comunidade Escolar no horário matutino e 

vespertino, em particular: 

 Turno matutino: 07:00h - 11:00h 

Educação Infantil: Infantil I ,  II e III 

Ensino Fundamental: 1º, 8º e 9º anos; 

Ensino Médio: 1ª - 3ª séries 

 Turno vespertino: 13:00h - 17:00h 

Educação Infantil: I, II e III 

Ensino Fundamental: 1º a 8º anos 
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 Matrícula / Valor da mensalidade / valor do material didático (2011) 

 

 Os candidatos interessados em ingressar no colégio devem preencher um formulário 

de inscrição na secretaria ou através do site da escola. No ato da inscrição será informado 

sobre a data da avaliação diagnóstica a qual será submetido, recebendo o conteúdo que 

também é disponibilizado no site. O próximo passo é agendar a entrevista com a orientadora 

educacional.  

 Os valores das mensalidades variam de acordo com o curso. O curso que possui a 

mensalidade com menor valor é o Ensino Fundamental de 1ª a 5ª séries, enquanto o curso com 

valor mais elevado é o 3º ano do ensino médio, conforme discriminadas no quadro 1: 

 

Educação Infantil (infantil I) 

 

R$ 5.864,88 (12 X 488,77) 

Educação Infantil (Infantil II e II) 

 

R$ 5.421,24 (12 x 436,77) 

Ensino Fundamental (1ª a 5ª série) 

 

R$ 5.286,84 (12 x 440,57) 

Ensino Fundamental (6º a 9º ano) 

 

R$ 5.440,80 (12 x 453,34) 

Ensino Médio (1º e 2º ano) 

 

R$ 5.899,92 (12 x 491,66) 

Ensino Médio (3º ano) 

 

R$ 6.313,92 (12 x 526,16) 

Quadro 1: valor da mensalidade 

Fonte: secretaria da escola* 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* O site da escola esta preservado para manter a identidade da escola por motivos éticos. Idem para os quadros 

2 e 3. 
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 Valor do Material Didático 

 

 O material didático a ser adquirido pelos pais ou responsáveis pelos alunos pode ser 

comprado na escola e os valores variam de acordo com o curso, que tem opção de compra à 

vista e parcelada. Na compra à vista são oferecidos descontos de 5%. A escola também 

oferece duas opções de parcelamento: na opção 1 a 1ª parcela é paga no ato da matrícula com 

60 % de entrada e 2ª parcela com 40% no dia 05 do mês de março.  Na opção 2, 1ª parcela 

paga no ato da matrícula e mais duas parcelas de 20% nos dias 05 de março e abril, 

respectivamente. O menor custo do material didático é o  do curso de Educação infantil I e o 

custo mais alto é o do 3º ano do ensino médio.  podem ser consultados pelo site da escola.   

NÍVEL DE 

ENSINO 

VALOR DO 

MATERIAL 

PARCELA 

ÚNICA C/ 

DESCONTO 

5% 

OPÇÃO 01 OPÇÃO 02 

1ª Parcela 

no ato da 

matrícula 

60% 

2ª 

Parcela 

40% no 

5º dia 

útil de 

março 

2011 

1ª Parcela 

no ato da 

matrícula 

60% 

2ª 

Parcela 

20% 

para o 5º 

dia útil 

de março 

2011 

3ª 

Parcela 

20% 

para o 5º 

dia útil 

de abril 

2011 

Educação Infantil I 380,00 361,00 228,00 152,00 228,00 76,00 76,00 

Educação Infantil II 531,90 505,30 319,14 212,76 319,14 106,38 106,38 

Educação Infantil III 542,90 515,75 325,74 217,16 325,74 108,58 108,58 

1ª Série (Ens.Fund) 653,79 621,10 392,27 261,52 392,27 130,76 130,76 

2ª Série (Ens.Fund) 494,51 469,78 296,71 197,80 296,71 98,90 98,90 

3ª Série (Ens.Fund) 528,25 501,84 316,95 211,30 316,95 105,65 105,65 

4ª Série (Ens.Fund) 565,94 537,64 339,56 226,38 339,56 113,19 113,19 

5ª Série (Ens.Fund) 601,32 571,25 360,79 240,53 360,79 120,26 120,27 

6ª Série (Ens.Fund) 599,75 569,76 359,85 239,90 359,85 119,95 119,95 

7ª Série (Ens.Fund) 625,65 594,37 375,39 250,26 375,39 125,13 125,13 

8ª Série (Ens.Fund) 629,93 598,43 377,96 251,97 377,96 125,98 125,99 

9ª Série (Ens.Fund) 674,43 640,71 404,66 269,77 404,66 134,88 134,89 

1ª Série (Ens. Médio) 862,50 819,37 517,50 345,00 517,50 172,50 172,50 

2ª Série (Ens.Médio) 735,41 698,64 441,25 294,16 441,25 147,08 147,08 

3ª Série (Ens.Médio) 826,50 785,18 495,90 330,60 495,90 165,30 165,30  

Quadro 2: valor do material didático 

Fonte: site da escola 
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 Corpo docente 

 

 A escola dispõe de 14 professores para a Educação Infantil, sendo 1 de informática, 1 

de educação física, 4 assistentes e 8 nas turmas I, II e III. No ensino fundamental 1 são 14 

professoras distribuídas nas turmas de 1º a 5º ano, sendo duas do primeiro ano; duas do 

segundo; duas do terceiro; três do quarto e duas do quinto. Dispõe de duas professoras para as 

disciplinas de artes e inglês e uma professora assistente. Para o ensino fundamental II a escola 

dispõe de nove professores para o 6ª ano; nove para o 7º ano; oito para o 8º ano e oito para o 

9º ano. Para o ensino médio, são onze professores para o 1º ano; doze para o 2º ano e dez para 

o terceiro ano. A escola dispõe de nove professores para educação física e um professor para o 

departamento de música. No total o corpo docente da escola dispõe de 104 professores. 

 Funcionários  

 A escola possui 63 funcionários, sendo 20 funcionários da limpeza; 1 funcionário da 

administração; 1 funcionário das artes; 1 da enfermaria; 3 do laboratório; 1 da mecanografia; 

1 da pastoral; 1 animador; 5 da  secretaria; 5 da segurança; 1 da sonorização; 2 da telefonia; 3 

da  biblioteca; 1 do processamento de dados; 5 contabilidade; 3 do departamento pessoal; 5 da 

manutenção; 2 do núcleo de informática; 2 do sítio.  

 

 Organograma 

 O organograma da escola está representado no quadro 3. 
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Quadro 3: organograma 

Fonte: site da escola† 

 

 

 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 
 

A amostra escolhida foi a de 14 professores da educação infantil que trabalham em 

uma escola da rede privada de ensino da cidade de Manaus. Sendo apenas este o critério de 

inclusão dos participantes da pesquisa. 

  

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente foi solicitada a autorização da referida instituição de ensino para que se 

pudessem realizar as entrevistas. Após este procedimento, os professores envolvidos 

receberam uma explanação a respeito do projeto e de seus objetivos. Com a pesquisa já 

apresentada, aqueles que se dispuseram a participar receberam o Termo de Consentimento 

                                                           
† O site da escola está preservado evitando por motivos éticos a identificação da escola 
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Livre e Esclarecido (TCLE) e o assinaram comprovando estarem cientes da pesquisa e do que 

a mesma propunha.  

 A entrevista foi do tipo individual semi-estruturada que englobou um roteiro 

previamente elaborado, sem precisar possuir de antemão todas as perguntas já formuladas, e 

sim apenas as questões norteadoras que deram margem às perguntas que emergiram no 

decorrer da conversação. Acredita-se que tal método contribuiu na coleta de dados no sentido 

de fornecer subsídios das vivências e história de vida dos sujeitos que subsidiarão a 

construção de sentido. Durante as entrevistas foi utilizado como instrumento de auxílio à 

pesquisa um gravador de áudio, observando os critérios da Resolução CNS 196/96 sobre 

pesquisa com seres humanos.     

 

3.5 ESTRATÉGIA PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

A estratégia para análise de dados foi o método de Análise de Conteúdo. As 

entrevistas gravadas foram transcritas e a partir das transcrições na íntegra, os dados foram 

analisados. A Análise do Conteúdo trabalha com a sistematização dos conteúdos frente a um 

texto complexo. Faz-se a análise a partir do texto concreto, relacionando com o contexto 

social.  

Esta proposta de análise permite o estabelecimento de unidades textuais manejáveis, 

permitindo alcançar uma representação simbólica (BARDIN, 1977). Segundo ela, a análise de 

conteúdo se divide em três etapas:  

a) Pré-análise: consiste na leitura exaustiva dos dados para verificação dos conteúdos 

que emergem; 
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b) Exploração dos dados: momento em que se dá uma visibilidade inteligível para os 

dados dispondo-os em categorias criadas segundo o que for verificado como conteúdo 

emergente; 

      c) Interpretação dos dados: etapa em que o pesquisador vai dar significação aos dados 

a partir de sua escolha teórica. 

 

3.6 CUIDADOS ÉTICOS 

 

As pesquisas que envolvem seres humanos podem representar danos e riscos 

imediatos ou posteriores aos sujeitos pesquisados, como cita a Resolução 196/ 96 CNS-MS. 

 Estando os pesquisadores cientes disso, comprometeram-se em agir segundo as 

exigências éticas concernentes a coleta, análise e publicação dos dados alcançados. 

Caso a pesquisa resultasse em algum dano ao(s) pesquisado(s) envolvido(s), o 

pesquisador estava ciente de que garantiria ao mesmo a assistência necessária, segundo o Art. 

4° da Resolução n°016/2000 CFP:  

Art. 4º - Os psicólogos pesquisadores, em respeito à autonomia, 

liberdade e privacidade dos indivíduos, deverão garantir, em suas 

pesquisas: 

I. Que a participação é voluntária; 

II. Que os participantes estão informados sobre os objetivos da 

pesquisa e o uso que será feito das informações coletadas;  

III. Que os participantes foram informados e entendem com clareza os 

procedimentos aos quais serão submetidos, bem como suas possíveis 

consequências. 

 

Não houve coerção quanto à participação nesta pesquisa. Todos os envolvidos optaram 

por participar livremente depois da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido (TCLE). Apesar de a pesquisa não possuir caráter lucrativo e não apresentar 

benefícios diretos aos pesquisados, os resultados finais podem contribuir para a reflexão da 

ação social e cidadania construídas dentro do espaço da escola. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa é um fenômeno de aproximações sucessivas da realidade fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados (MINAYO, 1993). Uma vez manipulados os dados 

e obtidos os resultados o passo seguinte é a análise e interpretação dos mesmos, constituindo-

se ambas no núcleo central da pesquisa (MARCONI e LAKATUS, 1990). A partir destas 

concepções, serão apresentados os resultados da pesquisa que serão discutidos à luz da 

Análise do Conteúdo, tendo por base a perspectiva sócio-histórica, como proposta no objetivo 

inicial desta pesquisa. 

  

4.1. CATEGORIAS  

 

  As categorias emergiram a partir do eixo central: o protagonismo; subdividindo-se em 

subcategorias. Assim sendo, no que se propôs esta pesquisa a compreender o significado do 

protagonismo infantil no discurso de professores de educação infantil de escola da rede 

privada de ensino, destacaram-se as seguintes categorias: 

 

4.1.1 O significado do protagonismo infantil  

 

 Dentro da diversidade de conceitos e interpretações em que o termo se apresenta, 

abordamos, neste estudo, o protagonismo infantil nos aspectos que envolvem a autonomia e a 

participação efetiva das crianças nos processos decisórios a respeito de si mesmas, no âmbito 

coletivo. No entanto, indagamos sobre os critérios que envolvem a autonomia infantil nessa 

participação, quando Branco (2003, 2006); Valsiner (1989, 2007),  apud Pires diz que:  
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 O destaque para a análise da institucionalização do cuidado com a criança e 

os pontos de vista dos diversos autores sobre os graus de autonomia e a conquista de 

uma efetiva participação infantil, em especial no ambiente escolar, indicam a 

necessidade de uma análise minuciosa e sistêmica dos processos envolvidos (2008).   

  

 Nesta categoria foram identificadas as concepções dos professores acerca do 

protagonismo infantil, destacando-se os conceitos apresentados abrangendo o protagonismo 

nos diversos contextos. Indagados sobre o significado do protagonismo surgiram as seguintes 

definições: 

 “O protagonismo infantil, veio pra quebrar um paradigma daquele aluno que ele era 

um mero ouvinte na sala de aula. Hoje nós já falamos de um aluno ativo, participativo. Que 

desde a educação infantil ele é esse ator principal. Ele não é aquela pessoa passiva no 

contexto escolar” (P 10).  

 “Olha, nós aqui, como eu trabalho o protagonismo na minha sala, eu acho que desde 

quando eles chegam agente incentiva muito as crianças a serem muito autônomas aqui na 

escola” (P2)) 

  Nesse sentido, o protagonismo emerge nos contextos da participação efetiva e da 

autonomia. O aluno deixa de ser mero ouvinte e passa a fazer parte do processo no ambiente 

escolar.    

 “Ele é protagonista dentro da sala de aula, ele tem que se sentir não simplesmente 

como um recipiente vazio em que o professor chega e fala e ele simplesmente é alguém à 

parte do processo” (P 10).  

 Rego (1995), descrevendo a teoria vygotskyana, sintetiza nessa abordagem o sujeito 

produtor de conhecimento não como um mero receptáculo que absorve e contempla o real 

nem o portador de verdades oriundas de um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que 

em sua relação com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu pensamento) este 

mundo.  



38 

 

 Freire (1996), ao referir-se à autonomia diz que “o respeito à autonomia e à dignidade 

de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos 

outros”. E, “precisamente porque éticos, podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e 

resvalar para a sua negação, por isso é imprescindível deixar claro que a possibilidade do 

desvio ético não pode receber outra designação senão transgressão”.   Para Freire:  

 
  O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, 

a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; 

o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha no 

seu lugar”, ao mais tênue sinal de rebeldia legítima, tanto quanto o professor que 

exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se 

furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora 

do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência 

(1996).  

 

 

Desta forma entende-se que “não é possível analisar a questão do protagonismo (ou 

participação) infantil sem considerar as relações de poder em que adultos e crianças estão 

envolvidos, assim como, sua historicidade, formas de relações na família, escola e sociedade, 

compreendendo ambos como propiciadores ou não de autonomia, cidadania e independência 

da criança.  

 

 Concepção de infância  

 

  “Na minha visão, esse sentido da infância apesar de ela ter esse significado literário, 

ela já passou por diversas mudanças que hoje a gente não considera a infância como esse ser 

sem fala”. (P 8) 

 Para Pires & Branco, uma abordagem sociocultural construtivista nos permite, assim, 

compreender o próprio desenvolvimento do conceito de infância no contexto das sociedades e 

valorizar a capacidade das crianças em participar dos processos decisórios e ainda, que: 
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 É necessário, pois, refletir de forma mais profunda em como a adoção dos 

critérios de infância poderá promover maior aproximação entre crianças e adultos e 

suas formas de compartilhar projetos, responsabilidades e compromissos. Superar a 

concepção da incapacidade e da incompletude será fundamental aspecto para que a 

participação infantil se torne uma realidade social (2007). 

 

 Isso consiste na criança assumir um nível de participação efetiva nas decisões, sendo 

envolvidas de forma mais significativa no planejamento e implementação de projetos que 

dizem respeito a elas próprias, assegurando o equilíbrio e a qualidade da participação e 

viabilizando o exercício do seu potencial criativo e inovador, seja no contexto familiar, na 

escola ou na sociedade.  

 Os princípios que sustentam a participação infantil indicam que é necessário investir 

na autonomia infantil, o que não significa incentivar o surgimento de pequenos tiranos, nem a 

submissão dos adultos à vontade das crianças. Pensar desta forma seria inverter a situação que 

hoje se verifica sem nenhum ganho desenvolvimental ou social. A verdadeira autonomia é 

regulada por um compromisso recíproco entre os sujeitos (ROGOFF, apud PIRES, 2009). 

 Pires (2009), ao referenciar sobre a participação infantil destaca que reforçando a 

capacidade de participação infantil, argumenta que a par das intensas mudanças por que passa 

o mundo, as representações, idéias e conceitos sobre as crianças também vem se modificando 

rapidamente. Ainda nesse sentido, Montandon apud Pires (2009), aponta que a valorização da 

criança na condição de agente ativo na construção cultural passa a ocorrer de forma mais 

intensa, o que é indicado pela quantidade de trabalhos que concluem sobre a grande influência 

que as crianças têm nas vidas de seus pais ou familiares; os efeitos que as instituições 

escolares têm na vida infantil; e a luta implícita e velada entre educadores e alunos pelo poder 

e pelo direito de expressão, respectivamente. 

 No entanto, ainda que as práticas sociais relacionadas à infância promovam a 

invisibilidade e afonia, as crianças seguem participando ativamente da construção cultural. 
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Expressam-se de formas diferenciadas a interpretação, simbolização e comunicação das suas 

percepções do mundo. “Ao interagirem com seus pares e com adultos, se envolvem nas mais 

variadas ações nos espaços público e privado” (PIRES 2009). 

 

 O protagonismo na prática pedagógica /o professor como mediador 

  

 O professor como mediador na sala de aula, busca estimular a criatividade do aluno no 

sentido de permitir a ele o desenvolvimento da autonomia. Não se atém somente aos 

conteúdos, mas busca desenvolver suas capacidades intelectuais, ensina o aluno a pensar, 

ensina o aluno acessar o conhecimento apropriando-se de forma a praticá-lo no decurso da sua 

vida. 

 “Primeiro a gente conta uma história e deixa sempre um final aberto, pra que ela não 

seja simplesmente uma mera ouvinte, ou aquela pessoa que não tenha fala”. (P 10)  

 Nesse sentido o professor possibilita ao aluno o desenvolvimento de um final para a 

história, estimulando a criança a criar hipóteses, imaginar, raciocinar, interagir, e expressar 

suas concepções e idéias diante de circunstâncias que ele mesmo cria, na tentativa de 

solucionar problemas emergentes. 

 “O professor ele passa a não ser mais a autoridade da sala. Ele passa a ser o 

mediador da sala que vai buscar as diversas maneiras na educação infantil de maneira 

bastante lúdica, né, fazer com que esse aluno ele seja ativo” (P 10). 

 

 “O professor que conduz tudo. Não. Ele está dentro do processo, ele fala, ele 

pergunta, ele pesquisa junto com o professor e o professor vai simplesmente mediar esse 

conhecimento na sala de aula” (P 10) 

 “Em aulas, por exemplo. Uma vez eu quis dar pra eles... eu ofereci.. olha nós temos 

dois conteúdos pra trabalhar na próxima aula, nós vamos trabalhar  a higiene no nosso 

corpo e vamos trabalhar algo de língua portuguesa, não lembro se na época, faz uns dois 
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anos... aí, nós vamos trabalhar, (era um joguinho), eu mostrei pra eles os dois materiais  e 

eles disseram não. A gente não quer o de leitura não (que era o de formação de palavras) a 

gente quer o da higiene, e sabe o que a senhora pode fazer? A senhora pode chamar um 

médico aqui pra conversar com a gente. O meu pai é médico, chama o meu pai. Então essas 

coisas são muito legais. Muito bem, então na próxima aula eu  vou convidar o pai do fulano e 

ele vem aqui.... Foi uma aula muito legal. Eles ficaram assim, maravilhados” (P12) 

 

4.1.2 Estratégias para estimular o protagonismo  

 “Eu acredito que o primeiro passo para acontecer o protagonismo é você passar a 

olhar cada aluno com suas especificidades, vendo o contexto deles, a família”. (P8) 

  A roda da conversa 

 A roda da conversa é uma estratégia utilizada por todos os professores da Educação 

Infantil na escola. Consiste em reunir os alunos sentados em círculo e iniciar um dialogo com 

o grupo sobre as atividades a serem realizadas no dia, o professor apresenta a proposta 

pedagógica e a partir disso discutem a realização ou não da atividade. Discutem sobre 

qualquer outro tema que o professor ou mesmo os alunos sintam necessidade de abordar. Esta 

atividade é realizada de forma descontraída e possibilita ao professor identificar as 

necessidades individuais e/ou coletivas dos alunos. O objetivo da roda da conversa é 

promover a autonomia, a interação, a expressão, e a democracia.  

 “A roda ela é muito importante. Ela é o momento em que o professor vai observar um 

a um. O professor instiga aquele que tá mais caladinho. O professor respeita aquele que não 

tá legal naquele dia. É quando o professor vai ver quem ta com dificuldade. Quem não ta 

bem. Porque que você não ta bem?” (P12) 

 “Aconteceu muitas vezes aqui na rodinha. A gente vê crianças alegres e tá cabisbaixa, 

ai depois a gente... vem cá meu filho... Ah, meu amor porque você não ta bem hoje, você ta 

triste? - Sabe, é que meu pai bateu na minha mãe é que aconteceu isso, é que aconteceu 
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aquilo - eles falam. Então a roda, ninguém pode dar uma aula sem ter a roda. É lei aqui”. 

(P12)   

  “O simplesmente falar, eles ouvem, algumas coisas eles vão assimilar. Mas, grande 

parte vai sair. Vai ficar no... um dia eles vão fazer de novo, entendeu?. Então o que eu fiz... 

eu peguei o que eu percebi que tava acontecendo, eu fiz uma roda de conversa, eu pedi que as 

crianças falassem como você se sente quando um coleguinha diz pra você: sai daqui eu não 

quero que você brinque comigo. E eles começaram a falar. E foi saindo o nome da criança 

varias vezes. Fulano faz isso comigo. Não nos não vamos falar o nome do coleguinha, nos só 

vamos dizer como nos estamos nos sentindo. Ai eu fui intervindo” (P12) 

 

 Para Vygotsky, a fala é uma das formas de linguagem através da qual os significados 

sociais são compreendidos e acordados, encontra-se permeada por expressões afetivas que se 

tornam igualmente alvo das interações: preferências, antagonismos, concordâncias, simpatias 

e antipatias. A ação e a fala unem-se na coordenação de várias habilidades, entre elas o 

pensamento discursivo. (MARTINS, 1997) 

 Brincar e representar 

 Cotta (2005), comentando Vygotsky assinalou que uma das funções básicas do brincar 

é permitir que a criança aprenda a resolver situações conflitantes que vivencia no seu dia a 

dia, ainda que, nesse caso, com a intervenção do adulto.  

 Nesta categoria identificamos a existência de projetos na educação infantil que 

envolvem as crianças em brincadeiras, favorecendo e estimulando a oralidade, a interação, a 

afetividade e a comunicação. O Projeto Chapeuzinho Vermelho, consiste em apresentar as 

imagens da menina Chapeuzinho e levantar questionamentos sobre o personagem, como por 

exemplo, por que o nome dela era chapeuzinho vermelho? Levando as crianças a refletirem, e 

estimulando à imaginação. “O professor não dá respostas prontas” (P11), mas estimula à 

reflexão.  Outra atividade lúdica que é trabalhada são as “cantigas de roda”, onde as crianças 
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cantam, girando em círculo de mãos dadas, e tem como objetivo trabalhar a oralidade, a 

afetividade, a comunicação, e principalmente a interação.   

 A importância da interação na construção do ser humano é defendida por Vygotsky, 

quando diz que “é através da relação interpessoal concreta com outros homens que o 

indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de funcionamento 

psicológico” (OLIVEIRA, 2008).  Vygotsky salienta que as possibilidades que o ambiente 

proporciona ao indivíduo são fundamentais para que este se constitua como sujeito lúcido e 

consciente, capaz, por sua vez, de alterar as circunstâncias em que vive (MARTINS, 1997) 

 “Tudo o que nós vamos trabalhar é com o lúdico. Porque aí nós estamos atraindo os 

nossos alunos, entendeu? Pra eles é uma brincadeira, ma pra nós é um objetivo. Eu acredito 

que é isso o que ta faltando em muitas escolas, esse brincar com objetivo” (P 11).  

 A escola pode ser considerada um espaço privilegiado para as brincadeiras, uma vez 

que as crianças podem interagir, favorecendo o seu desenvolvimento integral. As relações 

sociais das crianças emergem formas de conduta e concepções que, embora possuam estreita 

relação com o exterior apresentam uma especificidade que afeta a construção e a apropriação 

dos signos. No brincar concebido como prática cultural, as crianças interpretam e modificam 

regras do seu cotidiano e revivem suas histórias e as histórias alheias (COTTA, 2005). 

 “E outro ponto, assim, que eu acho importante de colocar sobre o protagonismo, é 

envolvê-los sempre nos projetos de encenação, fazendo que haja sempre um rodízio” (P10).  

 A encenação é um projeto desenvolvido na escola e tem como objetivo desenvolver na 

criança a expressividade, principalmente àquelas que apresentam alguma dificuldade na 

comunicação devido à timidez.  

 “Então todos os dias um é ajudante, exatamente pra que eles se sintam co-

responsáveis pelo outro, e o cuidado com o outro” (P10).  
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 O “ajudante do dia” é uma estratégia utilizada pela professora que consiste em eleger 

todos os dias um aluno da turma para ser seu “ajudante” e tem como objetivo desenvolver a 

autonomia, a responsabilidade, e o respeito da criança ao cuidar do outro.  

 Outra brincadeira que envolve as crianças e que possibilita e estimula a criatividade, a 

imaginação, a expressão e a autonomia, é a brincadeira com fantoche. Um dia a professora 

assume o papel do fantoche, no outro dia a criança faz esse papel. É uma oportunidade que é 

criada para observar o desenvolvimento da criança em todos os aspectos.  

 

4.1.3 Obstáculos que dificultam o protagonismo na escola 

 

 Ressalta-se a importância da visão dos professores relativa às suas práticas 

pedagógicas, pois se entende que “pouca atenção tem sido dispensada à concepção dos 

professores, por eles próprios, acerca dos processos educativos de promoção e construção de 

autonomia em suas crianças” (DIAS, 2005). 

  Ao abordar sobre os possíveis obstáculos que dificultam o protagonismo infantil na 

escola, foi possível identificar nos discursos dos professores alguns entraves que se tornam 

grandes desafios a serem enfrentados por eles, para garantir a participação efetiva da criança 

nas tomadas de decisões nos projetos e políticas direcionadas a elas próprias. Dentre os quais, 

surgiram: 

 

 O Professor e/ou a instituição como entrave 

 

 Nas entrevistas as professoras enfatizam que um dos principais problemas ou entraves 

está na instituição ou no próprio professor que muitas vezes não está preparado para lidar com 
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esse “novo tipo de criança”; ou mesmo como sendo o professor o catalisador deste 

protagonismo na escola, condicionando um resultado positivou ou não, como observamos nas 

falas: 

  “Às vezes a dificuldade é o próprio professor se preparar para esse novo tipo de 

criança.... é a nossa própria falta de preparação para essa nova criança” (P1). 

 

 Dependendo das atitudes do professor, de seu comportamento em 

classe, de suas expectativas com relação aos alunos, ele tanto poderá 

favorecer a aprendizagem, o entusiasmo pela busca de novos conhecimentos 

e aspectos diversos do desenvolvimento social, cognitivo e afetivo do aluno, 

como, pelo contrário, criar barreiras para este desenvolvimento, contribuindo 

para tornar a aprendizagem um processo aversivo e doloroso (ALENCAR, 

1993) 

 

 . “Eu acredito que vai depender muito do professor trabalhar essa questão... que ele 

entenda o quê que ele vai fazer; entenda o objetivo que ele vai alcançar né, então a escola, o 

professor tem que dar link a isso, a esse desenvolvimento” (P4). 

 O professor aparece mais uma vez como um dos obstáculos para o favorecimento do 

protagonismo na escola no discurso da professora, quando diz: “A gente muitas vezes vai 

tolher a criança ou então, duvida da capacidade dele” (P8). 

 A influência de uma escola tradicional, a qual no curso de sua história “sempre foi 

marcada por preocupações relativas à disciplina, ao controle, à exclusão, às influências do 

modo de produção vigente” (SILVA, 2004), é algo presente em suas falas. 

 “É um desafio pra nós professores deixar que as crianças sejam protagonistas porque 

nós viemos de uma escola extremamente tradicional, onde só o professor falava e o aluno só 

ouvia...E isso é um grande empecilho para que aconteça o protagonismo” (P10).  

 A professora (P11) também corrobora com esse pensamento, ao afirmar que: “devido 

você ter vindo de uma educação bancária, muitas das vezes, nós professores nos fechamos”.  
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 Somam-se a essa educação tradicionalista recebido pelos professores outros fatores, 

entre os quais, o medo de experimentar outros focos de aprendizado: “eu acredito que muitas 

das vezes é isso, o medo do novo, entendeu? (P11). Quanto a essas falas, constata-se que a 

escola ainda e fortemente marcada por lutas e resistências, “indicando processos de 

subjetivação da escola que pressupõem a necessidade de sentar, calar e copiar para aprender; 

ou ainda, a valorização de determinado jeito de ser, brincar, falar e pensar (ABRAMOWICZ 

et al, 2009). Ela aparece aqui como um lugar social onde a criança parece como objeto a ser 

manipulado de acordo com o que o adulto deseja internalizar nela. 

  A (P5) evidencia como educadora que, “as vezes agente pensa que está fazendo a 

coisa certa, e está indo pelo caminho errado”, ou mesmo como fala (P6): “às vezes a até 

mesmo por falta de atenção da própria professora”, observa-se em suas falas a 

superestimação do papel do professor como se somente a ele fosse dado o poder de dar voz a 

criança, posto que o “protagonismo exige uma disposição cooperativa e de colaboração entre 

adultos e crianças, tendo em vista a transformação ou mudança criativa de aspectos da 

sociocultural que se deseja superar” (PIRES; BRANCO, 2008).  

 O professor pode tornar-se o principal obstáculo ao desenvolvimento de uma criança 

autônoma e participativa. Isso pode ocorrer quando o nível de “controle exercido pelos 

adultos e a pouca influência que as crianças possuem sob seus próprios ambientes se tornaram 

impedimentos para a participação infantil” (PIRES; BRANCO, 2007). 

  Outro fator, segundo a professora (P8) é a falta de compromisso com a promoção de 

emancipação infantil: “então eu acredito que ainda faltam muitos educadores 

comprometidos. Precisam ser comprometidos, a área da educação não é brincadeira não”. 

Também falado por P11: “ela não vai em busca de querer realmente educar. Mas, sim de 

conseguir uma... digamos assim... um status dentro da sociedade”. 
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 A administração da escola foi outro fator considerado responsável pelo entrave no 

desenvolvimento de projetos que possibilitem o protagonismo infantil: “muitas vezes quando 

o professor chega com essa liberdade de expressão, de ter que desenvolver o seu trabalho, o 

que acontece, muitas vezes o gestor da escola não aceita, então isso dificulta muito” (P9), 

isso pode ser explicado pelo fato de que pensamentos e culturas institucionais autoritárias 

dificultam inovações assim como as gestões burocráticas “que pouco compartilham questões 

pedagógicas e padronizam ambientes, criando equívocos, como a concepção de que a 

educação da criança requer igualdade de condições e não equidade” (KISHIMOTO et 

al,2007) 

 A família  

 

  A família é importante no processo de aprendizagem e amadurecimento físico e 

mental da criança. Entretanto, observou-se uma crítica ao (deficiente) papel social da família 

no sentido da (não) transmissão de valores e regras à criança, refletindo no contexto da escola. 

Isso pode ser verificada na fala da professora ao ser indagada sobre as dificuldades para a 

efetivação da autonomia da criança, respondendo que: 

  “A dificuldade mesmo assim são com os pais.... então tudo é um reflexo, eu sou um 

reflexo do que eu sou em casa, na escola...em casa eu pinto e bordo, na escola eu também 

quero, mas na escola tem a professora que impõe limites, em casa eu não tenho” (P3).  

 Para outra professora uma das principais barreiras é “a falta de limites, né, essa falta 

de respeito, que ela vem do berço, da família” (p5). Dessa forma, observa-se a posição de 

embate do professor no que se refere às relações instituídas entre a escola e a família, que 

Bhering apud Oliveira e Marinho-Araújo, enfatiza: 
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 Quanto à função de cada um (pais e professores), embora apresentem 

preocupações comuns, como o bom desempenho escolar das crianças, pais e 

professores acreditam ter tarefas diferentes e mostram-se relutantes em fazer aquilo 

que consideram ser tarefa do outro. Para os pais, os professores deveriam manter a 

educação escolar como sua responsabildiade, enquanto aos pais caberia assegurar 

que as crianças estivessem prontas para a educação escolar (2010). 

 

   “A falta de acompanhamento dos pais” (P6) suscitou como um dos obstáculos na 

relação escola-família.  “Atualmente, há uma ferrenha discussão entre educadores e vários 

segmentos da sociedade no que diz respeito à participação e o envolvimento da família no 

cotidiano escolar de seus filhos” (SILVA et al, 2004). Entretanto, estudos mostram que 

construir essa relação de proximidade com a família é:  

 
 função inicial dos professores, pois transferir essa função à família somente 

reforça sentimentos de ansiedade, vergonha e incapacidade aos pais, uma vez que 

não são eles os especialistas em educação, não entendem de psicologia, 

desconhecem a didática, a sociologia, enfim, os resultados desta postura já se 

conhece muito bem: o afastamento da família. (CAETANO, 2004) 

 

 Na fala da entrevistada (P7) “agente tenta fazer, que eles sejam autônomos, eles 

tenham sua própria independência, tenham sua própria opinião, sejam críticos, mas chegam 

lá é barrada, as vezes pela avó, pela mãe, pelo pai”, é possível observar que o principal 

entrave ao protagonismo neste contexto relaciona-se aos adultos. “Critérios utilizados 

atualmente para separar o mundo entre crianças e adultos não facilitam este tipo de 

configuração e compartilhamento de responsabilidade e compromissos” (PIRES e BRANCO, 

2007). 

 A professora (P12) indagada sobre os entraves para que o protagonismo não se 

estabeleça na escola, afirmou: “De todas... é a parceria dos pais. A escola ela é um pedacinho 

da formação do aluno. Grande parte da educação depende da família. Eles so passam quatro 

horas com a gente. As outras vinte horas do dia são com a família, então nós não somos 
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...não podemos fazer nada sozinhos. Nos fazemos o que nos podemos e o que está ao nosso 

alcance”. Dessa forma, destaca-se o conflito existente na relação família-escola no processo 

de educação infantil, onde percebe-se o subversão de papeis e funções sociais da escola e da 

família, na qual  essa desarmonia pode ser entendida partindo do principio de que:  

 A divergência entre escola e família está na tarefa de ensinar, sendo que a 

primeira tem a função de favorecer a aprendizagem dos conhecimentos construídos 

socialmente em determinado momento histórico, de ampliar as possibilidades de 

convivência social e, ainda, de legitimar uma ordem social, enquanto a segunda tem 

a tarefa de promover a socialização das crianças, incluindo o aprendizado de 

padrões comportamentais, atitudes e valores aceitos pela sociedade 

(OLIVEIRA,MARINHO-ARAUJO, 2010). 

 

 Está tudo bem, sem barreiras! 

 

 Para Brayner (2001), “a escola "moderna" continua um projeto inacabado”.  Portanto, 

compreende-se a necessidade de todos os atores envolvidos em suas teias de relações a 

importância de assumirem seus espaços e responsabilidades. Há, portanto, a necessidade da 

consciência crítica por parte dos professores no que se refere a esse entendimento de que a 

escola é um espaço em construção, e, portanto inacabado.  Entretanto quando a entrevistada 

foi indagada sobre alguma barreira ou dificuldade para que a autonomia se estabelecesse no 

contexto escolar, enfatizou: 

  “Não, não vejo, pelo contrário, nossa coordenadora nos apóia muito, assim se agente 

chega com uma idéia, olha ta difícil na minha sala, ela sempre fala, vai acontecer, todo ano 

vão ter problemas diferentes, só que agente não pode sentar e ficar, eu to com esse problema, 

e meus alunos são muito bagunceiros, meus alunos batem muito..., todo dia ficar reclamando 

e não procurar.....uma estratégia para resolver...assim eu não vejo grande problemas aqui 

não, na escola em relação a isso não” (P2). 

 Vê-se nesse discurso a isenção de obstáculos para o protagonismo na escola. 

Entretanto, observa-se que este foi um discurso isolado. O que se busca saber é se na visão da 

professora esta isenção de dificuldades está associada ao seu método de ensino ou se “está 
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tudo bem” porque na sua concepção não há mais o que mudar. Quanto a isso Polônia e Senna 

dizem que: a escola não existe como algo fixo, parado, imutável (2005). Na tentativa de 

buscar uma transformação mais profunda das práticas educativas baseadas em pesquisas e 

experiências vividas e analisadas, “em uma relação mais autentica entre professor e aluno 

dentro do desenvolvimento da autonomia e da criatividade, surgem ao longo do tempo, 

propostas pedagógicas que refletem tais transformações” (POLONIA e SENNA, 2005) 

 

 A própria criança como entrave  

 

 Quantos aos fatores que podem influenciar no desenvolvimento de uma criança 

protagonista, para (P6) é: “a questão da timidez mesmo da própria criança”. Sobre essa 

afirmação pode-se enfatizar que “O sujeito autônomo, enquanto protagonista de condutas 

morais, não se constitui de forma isolada, independentemente das condições sociais, 

históricas, políticas, econômicas e culturais” (DIAS, 2005). Dessa maneira, não se pode 

atribuir a uma criança a total e absoluta responsabilidade por se tornar protagonista sem levar 

em consideração ao contexto a qual esta se insere.  

 Rego (2002), descrevendo a teoria vygotskyana, sintetiza nessa abordagem o sujeito 

produtor de conhecimento não como um mero receptáculo que absorve e contempla o real 

nem o portador de verdades oriundas de um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que 

em sua relação com o mundo, com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu pensamento) este 

mundo.  

 As interações sociais na perspectiva sócio-histórica permitem pensar um ser humano 

em constante construção e transformação que, mediante as interações sociais, conquista e 

confere novos significados e olhares para a vida em sociedade e os acordos grupais. Assim, a 

interação de membros mais experientes com menos experientes de uma dada cultura é parte 
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essencial da abordagem vygotskiana, especialmente quando vinculada ao conceito de 

internalização: é ao longo do processo interativo que as crianças aprendem como abordar e 

resolver problemas variados. É por meio do processo de internalização que as crianças 

começam a desempenhar suas atividades sob orientação e guia de outros e, paulatinamente, 

aprendem a resolvê-las de forma independente (MARTINS, 1997). 

 A inserção da criança em mais de um ambiente, além da família, permite que ela 

estabeleça uma rede de relações diferenciadas, forme vínculos e amplie os seus papéis.  A 

escola constitui um dos ambientes que possibilita uma contínua troca com os outros sistemas 

imediatos que contem a pessoa. “Família e escola não estão, portanto, dissociadas e as 

relações estabelecidas entre esses dois microssistemas constituem o que Bronfenbrenner 

chama de mesossistema” (POLÔNIA E SENNA, 2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possibilitou responder ao objetivo proposto inicialmente que era entender 

o significado do protagonismo para professores de educação infantil de escola da rede privada 

de ensino da cidade de Manaus. A análise e interpretação dos dados coletados possibilitaram 

reflexões sobre os diversos contextos do protagonismo infantil na visão dos professores. 

Percebemos a articulação do protagonismo às vivências de todos os atores envolvidos no 

contexto escolar, no qual de maneira geral é visto como algo presente e tem forte relação com 

a visão de uma criança participativa e envolvida nos processos decisórios coletivos. 

 Ao final foi possível entender a concepção dos professores apesar das conceituações 

apresentarem sentido abstrato, no entanto, as respostas convergiram num mesmo sentido, 

enfocando a escola como um espaço para a prática da autonomia e o desenvolvimento 

intelectual, social e político dos alunos. Foi possível observar em algumas situações, dentro 

das propostas e da aplicação prática das atividades (lúdicas) direcionadas as crianças e através 

das práticas pedagógicas nas salas de aula a articulação como favorecimento do protagonismo 

por alguns professores.  

 O método da pesquisa utilizado foi a entrevista semi estruturada e foi de fundamental 

importância uma vez que viabilizou resultado além da expectativa da proposta inicial: a 

reflexão por parte das participantes quanto as suas práticas pedagógicas naquela escola.  Esse 

fato chamou a atenção durante as entrevistas, pois, quando encerrávamos a gravação, 

continuávamos conversando com as professoras e algumas vezes elas falavam do quanto 

havia sido importante a pesquisa na escola pelo fato de terem sido estimuladas (ao falarem 

sobre suas práticas pedagógicas) a fortalecer a proposta do protagonismo no contexto da sala 
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de aula. Isso demonstra que ao falarem sobre o protagonismo percebiam a importância desta 

prática no sentido de favorecer o desenvolvimento da criança no contexto escolar. 

Quanto ao trajeto realizado durante o período de pesquisa, observa-se que devido à 

percalços ocorridos no transcorrência deste estudo, o mesmo assumiu outra característica, não 

significando com isso que ocorreram mudanças estruturais na pesquisa, apenas no que se 

refere à postura dos pesquisadores frente ao ambiente pesquisado e a do próprio contexto 

onde a pesquisa se desenvolveu, isso porque ambos são singulares e estão em constante 

construção e transformação. 

A metodologia utilizada foi seguida de forma plena, buscando articular as falas dos 

participantes à conteúdos teóricos científicos oriundos dos meios acadêmicos, resultantes de 

pesquisas anteriores ou outros recursos que abordassem os assuntos suscitados no decorrer da 

pesquisa, de forma a dar embasamento aos conteúdos apresentados. As etapas do processo de 

coleta, análise e discussões foram respeitadas e os objetivos propostos foram satisfatoriamente 

alcançados. 

Entre os resultados deste estudo tivemos a possibilidade de compreender melhor o 

caráter polissêmico que gira em torno do termo protagonismo e todas as suas facetas no 

âmbito escolar. Suas falas trouxeram significações do protagonismo infantil relacionada à 

criança enquanto um ator principal, criança participativa, aluno ativo, autonomia e cidadania. 

  Também, constatou-se que para se criar um ambiente favorável para o 

desenvolvimento de crianças protagonistas na escola é fundamental superar as metodologias 

de ensino da escola tradicional que pressupõem a criança como um ser que não pode se 

posicionar perante a sociedade, sendo vista como um ser in-fante (sem fala). Dessa forma, 

torna-se necessário a conscientização de que os educadores devem ser mediadores dos 

conteúdos suscitados em sala, de modo a superar esse entrave ao protagonismo. 
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Compreende-se que essa pesquisa teve fundamental importância para estimular o 

pensamento crítico, tanto no âmbito escolar como acadêmico, bem como o surgimento de 

novas indagações sobre as possibilidades e construções a partir do que foi coletado.  

 Nos discursos dos professores emergirem propostas de que precisaríamos conhecer a 

realidade sobre o protagonismo em escola da rede pública de Manaus. Uma sugestão para 

ulteriores pesquisas que envolvem o protagonismo, seria a alteração da metodologia do 

contexto da pesquisa com o docente para o discente, como também do âmbito da escola 

privada para escola pública, tendo em vista que no discurso dos professores que atuam em 

escola pública e privada, é evidente a discrepância entre estas duas realidades.  Visto que 

estudamos sobre como os professores pensam o protagonismo é, portanto, imprescindível 

conhecer também a concepção de crianças e adolescentes sobre o a temática da participação 

em escola pública da cidade de Manaus. 

 Assim sendo, a partir desta pesquisa, sugerimos aos órgãos responsáveis, que na 

implementação de políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes, haja o 

envolvimento e a participação efetiva na elaboração de projetos direcionados a eles próprios. 

Entretanto, o presente estudo enquanto pesquisa reconhece os seus limites e entende 

que ainda há muito a ser investigado e muitas lacunas inacabadas, isso porque não se têm a 

pretensão de esgotar os resultados sobre o protagonismo infantil, mas criar a possibilidade de 

novas indagações e reflexões sobre a temática. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

R - realizado 

P - previsto 

 

Nº Descrição Ago 

2010 

Set Out Nov Dez Jan 

2011 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Levantamento 

Bibliográfico 

R R R R R R R R R R   

2 Coleta de dados        R R    

3 Transcrição e 

Análise de dados 1 

       R R    

4 Avaliação Oral 

Parcial 

   P         

5 Relatório Parcial      R       

6 Análise dos dados 

2 -  

         R R  

7 Elaboração do 

Resumo e 

Relatório Final  

          R R 

8 Preparação para a 

apresentação final 

para o Congresso 

          R R 
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ORÇAMENTO 

 

*OBSERVAÇÃO: Vale ressaltar que todos as despesas atinentes a essa pesquisa foram de total 

responsabilidade dos pesquisadores, não representando encargos financeiros à instituição e ao 

Comitê de Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material a ser utilizado REF 

(unidade) 

Quantidade Valor 

unitário 

Valor total 

Cartucho (tinta preta) para 

impressora 

Un 01 70,00 70,00 

Resma de papel A4 Un 01 18,00 18,00 

Canetas esferográficas (azul) Un 05 0,80 4,00 

Pastas plásticas Un 01 3,00 3,00 

Gravador de voz Olympus Un 01 289,00 289,00 

Pilhas alcalinas AAA Un  05 4,00 20,00 

Notebook “Acer 15,4” Un 01 1.490,00 1.490,00 

Total      *1.894,00 



57 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRAMOWICZ, Anete; LEVCOVITZ, Diana; RODRIGUES, Tatiane Cosentino. Infâncias 

em Educação Infantil. Pro-Posições,  Campinas,  v. 20,  n. 3, Dec.  2009 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0=iso>. access on  28  Jan.  2011.   

 

ALENCAR, E. Criatividade. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1993. 

 

BARDIN, L.. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 1977.  

BRAYNER, Flávio. Da criança-cidadã ao fim da infância. Educ. Soc., Campinas, v. 22,  n. 

76, Oct.  2001.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttextiso>. 

access on  11  July  2011.  

CAETANO, L. M.. Relação escola e família: uma proposta de parceria. Dialógica, 1 (1), 

51-60, 2004.  

CALDEIRA, Laura Bianca; O conceito de infância no decorrer da história; 2008; 

disponível em 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/Pe

dagogia/o_conceito_de_infancia_no_decorrer_da_historia.pdf; acessado dia: 25/01/2011. 

 

CONANDA. Presidência da República/ Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 

Convenção sobre os Direitos da Criança. Brasília, 2004 

 

COTTA, Maria Amélia de C. O brincar de meninas órfãs institucionalizadas. Dissertação 

de Mestrado da Universidade Metodista de Piracicaba, 2005. 

 

CRUZ. Silvia Helena Vieira. Ouvindo crianças na consulta sobre qualidade na Educação 

Infantil. In: CRUZ, S. H. V. (Org.) A criança fala. A escuta de crianças em pesquisas. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

DIAS, Adelaide Alves. Educação moral e autonomia na educação infantil: o que pensam 

os professores. Psicol. Reflex. Crit.,  Porto Alegre,  v. 18,  n. 3, dez.  2005 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S=iso>. Acesso em  11  jan.  2011.   

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 3 ed.  

Ed Positivo, 2004. 

   

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática educativa. São Paulo :  

Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura). 

 

FREITAS, M. C. História Social da Infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/Pe

dagogia/o_conceito_de_infancia_no_decorrer_da_historia.pdf; acessado dia: 25/01/2011. 

 

GOMES, Ilvana Lima Verde; CAETANO, Rosângela; JORGE, Maria Salete Bessa. A 

criança e seus direitos na família e na sociedade: uma cartografia das leis e resoluções. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/Pedagogia/o_conceito_de_infancia_no_decorrer_da_historia.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/Pedagogia/o_conceito_de_infancia_no_decorrer_da_historia.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/Pedagogia/o_conceito_de_infancia_no_decorrer_da_historia.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/conteudo/artigos_teses/Pedagogia/o_conceito_de_infancia_no_decorrer_da_historia.pdf


58 

 

Rev. bras. enferm.,  Brasília,  v. 61,  n. 1, fev.  2008 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S=iso>. acessos em  06  fev.  2011.   

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Base de Dados e 

Metodologia: microdados do PNAD 2004. Disponível em: h t t p : / / w w w. i b g e . g o v. 

b r / h o m e / e s t a t i s t i c a / p o - p u l a c a o / t r a b a l h /sintesepnad200.pdf 

 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida; SANTOS, Maria Letícia Ribeiro dos; BASILIO, Dorli 

Ribeiro. Narrativas infantis: um estudo de caso em uma instituição infantil. Educ. 

Pesqui.,  São Paulo,  v. 33,  n. 3, Dec.  2007 .   Available 

from<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&p=iso>. access on  03  Feb.  2011.   

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. 2ª ed. São Paulo : Editora 

Atrlas S.A,  1990, 231 p. 

 

MARTINS, João Carlos. Vygotsky e o papel das interações sociais na sala de aula: 

reconhecer e desvendar o mundo. Série Idéias n. 28, São Paulo: FDE, 1997. p. 111-122. 

Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_28_p111-122_c.pdf 

 

MYNAIO, M.C.; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 

complementaridade? Cadernos de Saúde Pública. n. 9, n. 3, p. 239-248, jul./set., 1993. 

MORUZZI, Andrea Braga; Cultura da infância: entre textos, desenhos e outras 

linguagens – intervenções infantis nas formas de subjetividade. 2008; Disponível 

em:http://www.rc.unesp.br/ib/educacao/geplinguagens/textos.pdf; acessado em: 27/01/2011. 

 

MOTTA, Maria Alice Alves da; URT, Sônia da Cunha. Pensando o sujeito: um diálogo 

entre Castoriadis e González Rey. Psicol. estud.,  Maringá,  v. 14,  n. 4, Dec.  2009 .   

Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?s-73722=iso>. access on  07  Feb.  2011 

 

NASCIMENTO, Cláudia Terra do; BRANCHER, Vantoir Roberto; OLIVEIRA, Valeska 

Fortes de; A construção social do conceito de infância: algumas interlocuções históricas e 

sociológicas; 2008; disponível em: http://www1.unjui.edu.br/Portal/Modulos/r/OWS7iibOvo. 

Acessado dia 24/01/2011. 

OLIVEIRA, Cynthia Bisinoto Evangelista de; MARINHO-ARAUJO, Claisy Maria. A 

relação família-escola: intersecções e desafios. Estud. psicol. (Campinas),  Campinas,  v. 

27, n. 1, Mar.  2010 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=012&lng=o>. 

access on  10  July  2011.   

OLIVEIRA, M. (2008). Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-

histórico (4ª ed.). São Paulo: Scipione. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo 

sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1997. (Série Pensamento e Ação no Magistério) 

 

PASCHOAL, Jaqueline Delgado; MACHADO, Maria Cristina Gomes. A história da 

educação infantil no Brasil: avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_28_p111-122_c.pdf
http://www1.unijui.edu.br/Portal/Modulos/revistas/OWS7iibOvowr1k8qzKaiDvPy6yBvMdwNnjvTSE7MlcQvMu/Nd4Z6g.%20Acessado%20dia%2024/01/2011
http://www1.unijui.edu.br/Portal/Modulos/revistas/OWS7iibOvowr1k8qzKaiDvPy6yBvMdwNnjvTSE7MlcQvMu/Nd4Z6g.%20Acessado%20dia%2024/01/2011


59 

 

educacional; Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.33, p.78-95,mar.2009. Disponível 

em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/33/art05_33.pdf>. Acessado dia: 

02/02/2011. 

 

PASQUALINI, Juliana Campregher. A perspectiva histórico-dialética da periodização do 

desenvolvimento infantil. Psicol. estud.,  Maringá,  v. 14,  n. 1, Mar.  2009 .   Available 

from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ >. access on  28  Jan.  2011.  doi: 

10.1590/S1413-73722009000100005. 

 

PAULILO, André Luiz. História da educação brasileira: leituras. Rev. Bras. Educ.,  Rio 

de Janeiro,  n. 26, Aug.  2004 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php? >. access 

on  03  Feb.  2011.  

 

PETRONI, Ana Paula; SOUZA, Vera Lucia Trevisan de. As relações na escola e a 

construção da autonomia: um estudo da perspectiva da psicologia. Psicol. 

Soc., Florianópolis,  v. 22,  n. 2, Aug.  2010 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci>. access on  03  Feb.  2011.  

 

PIRES, Sergio Fernandes Senna; BRANCO, Angela Uchoa. Protagonismo infantil: co-

construindo significados em meio às práticas sociais. Paidéia (Ribeirão Preto),  Ribeirão 

Preto,  v. 17,  n. 38, dez.  2007 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 

>. acessos em  27  jan.  2011.   

 

PIRES, Sergio Fernandes Senna; BRANCO, Angela Uchoa. Cultura, self e autonomia: 

bases para o protagonismo infantil. Psic.: Teor. e Pesq.,  Brasília,  v. 24,  n. 4, dez.  2008 . 

  Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

37722008000400004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  27  jan.  2011.  

PIRES, Sergio Fernandes Senna. Protagonismo infantil no processo político. As crianças e 

a elaboração legislativa na virada dos anos 80. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2202, 12 

jul. 2009. Disponível em: <http: //jus.uol.com.br/revista/texto/13140>. Acesso em: 7 fev. 

2011.  

 

POLONIA. Ana da Costa; SENNA, Sylvia Regina Carmo Magalhães. A Ciencia do 

Desenvolvimento Humano e suas Interfaces com a Educação. In: Dessen, M. A., & Costa Jr., 

Á. L. (2005). (orgs.). A ciência do desenvolvimento humano. Tendências atuais e 

perspectivas futuras. Porto Alegre, RS: Armed. 278p 

 

PRATA, Maria Regina dos Santos. A produção da subjetividade e as relações de poder na 

escola: uma reflexão sobre a sociedade disciplinar na configuração social da atualidade. 

Rev. Bras. Educ.,  Rio de Janeiro,  n. 28, Apr.  2005.   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- >. access on  07  Feb.  

2011.  doi: 10.1590/S1413-24782005000100009. 

 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/13140/protagonismo-infantil-no-processo-politico


60 

 

PROMUNDO. Práticas familiares e participação infantil a partir da visão de crianças e 

adultos: um estudo exploratório na América Latina e no Caribe. Brasília: 2008. 

Disponível em: <>. Acessado em 23 de dezembro de 2010. 

 

REGO, Tereza Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 

Petrópolis, RJ - Vozes, 1995 (Educação e Conhecimento). 

 

RIBEIRO, Marlene. Educação para a cidadania: questão colocada pelos movimentos  

sociais. Educação e Pesquisa. jul. a dez.  ano/vol. 28. n. 002. p. 123-128. Universidade de  

São Paulo. 

 

RIZZINI, Irene; PEREIRA, Luciléia; THAPLIYAL, Nisha. Percepções e experiências de 

participação cidadã de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Rev. katálysis,  

Florianópolis,  v. 10,  n. 2, dez.  2007 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php? 

iso>. acessos em  06  fev.  2011.  doi: 10.1590/S1414-49802007000200004. 

 

ROCHA, Rita de Cássia Luiz da; História da infância: reflexões acerca de algumas 

concepções correntes; UNICENTRO, Guarapuava-Paraná; 2002; disponível 

em:http://www.unicentro.br/editora/revistas/analecta/v3n2/artigo%204%20hist%F3ria%20da

%20inf%E2ncia.pdf; acessado dia: 26/01/2011. 

 

SILVA, Iolete Ribeiro da; Concepções da atuação profissional do psicólogo escolar na 

rede municipal de ensino de Manaus; Universidade de Brasília- instituto de psicologia; 

Brasília – DF, outubro de 2004, 131 p. 

 

SILVA, Márcia Onísia da; FONTES, Maria José de Oliveira; NEVES, Naíse Valéria 

Guimarães, Educação Infantil: Formação de Professores e Inclusão da Família na 

Escola; Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária Belo Horizonte – 12 a 15 

de setembro de 2004. Disponível em:http://www.ufmg.br/congrext/Educa/Educa71.pdf, 

acessado dia 09/07/2011 

UNICEF. Situação mundial da infância - 2003. Brasília (DF): Escritório da Representação 

do UNICEF no Brasil; 2003.  

 

 

http://www.unicentro.br/editora/revistas/analecta/v3n2/artigo%204%20hist%F3ria%20da%20inf%E2ncia.pdf
http://www.unicentro.br/editora/revistas/analecta/v3n2/artigo%204%20hist%F3ria%20da%20inf%E2ncia.pdf
http://www.ufmg.br/congrext/Educa/Educa71.pdf


61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

     DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos o (a) Sr(a). a participar do Projeto de Pesquisa “O significado do 

protagonismo infantil para professores de educação infantil de uma escola da rede 

privada de ensino da cidade de Manaus”, que tem como objetivo compreender o 

significado deste protagonismo para os professores da educação infantil de uma escola 

privada. O benefício da pesquisa está em se criar um espaço de reflexão crítica a cerca da 

escola como ambiente de desenvolvimento e incentivo à autonomia, cidadania e ação social. 

As pesquisadoras Profª Drª Iolete Ribeiro da Silva e a acadêmica de Psicologia Nedir Santana 

de Melo, responsáveis pelo projeto, pedem autorização para realizar uma entrevista semi-

estruturada com o (a) Sr(a). O (a) Sr(a). foi escolhido por ser professor(a) da educação infantil 

da escola privada de ensino onde se realizará a pesquisa. Se o (a) Sr(a) autorizar a realização 

desta entrevista semi-estruturada, a mesma será audiogravada e depois transcrita pela 

acadêmica pesquisadora.  

Se depois de autorizar a realização da entrevista, o (a) Sr(a) não quiser mais continuar, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

independente do motivo. O (a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e sua participação será 

importante para contribuir com a compreensão do significado do protagonismo infantil, assim 

como beneficiará a escola no tangente a reflexão crítica enquanto espaço de desenvolvimento 

da participação social infantil.   

 As informações registradas serão usadas somente para a pesquisa, não haverá 

identificação das pessoas que participarem. Estarão disponíveis aos participantes os telefones 

de contato das pesquisadoras, caso seja necessário: Acadêmica Nedir Santana de Melo: (92) 

9613 2186 e e-mail nedirsantana@ibest.com.br Pesquisadora Profª Drª Iolete Ribeiro da 

Silva: Rua General Rodrigo Otávio, UFAM, Japiim, Manaus – AM, telefone (92) 3305-4550 

e e-mail: ioletesilva@hotmail.com. 

Fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, concordo em participar do projeto, sabendo que 

não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Estou recebendo uma cópia deste 

documento, assinada, que vou guardar. 

 

__________________________________ ou               ____/____/____ 

  Assinatura do participante                                                            Data 

                                                                                  

 

___________________________________                                             ____/____/____ 

              Assinatura do pesquisador                                                           Data 

 

 

 

 

Impressão dactiloscópica no                                                                                         

caso de não saber escrever 

 

mailto:ioletesilva@hotmail.com
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE PESQUISA: ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA 

 
Nome completo: ________________________________________________________ 
Idade: ___________________________________________ Sexo: (  ) Masc.  (  ) Femin. 
Estado civil: _____________________________________________________________ 
Tempo de trabalho como professor: _________________________________________ 
Formação: ______________________________________________________________  
Série em que leciona: _____________________________________________________ 
Carga horária semanal: ___________________________________________________  
 
 
Questões norteadoras: O que você entende por protagonismo infantil? As crianças desta 
escola são incentivadas a terem uma participação social, escolar e política, ou seja, a terem 
um envolvimento nos processos decisórios coletivos? Por quê? Como isso ocorre? 
 
Tópicos a serem abordados: 
- Concepção de infância e de criança 
- Significado de protagonismo infantil 
- Estratégias de promoção do protagonismo infantil 
- Dificuldades/entraves para a promoção do protagonismo infantil 
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APÊNDICE C - DECLARAÇÃO SOBRE O USO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 

E/OU DADOS COLETADOS 

 

 

 

Declaro para os efeitos que se fizerem necessários, que a destinação dos dados 

coletados por meio do projeto: “O significado do protagonismo infantil para professores 

de educação infantil de uma escola da rede privada de ensino da cidade de Manaus.” 

serão utilizados exclusivamente para este estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, 04 de Maio de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedir Santana de Melo 

Acadêmica de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas 
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APÊNDICE D - DECLARAÇÃO DE QUE OS RESULTADOS DA PESQUISA SERÃO 

TORNADOS PÚBLICOS, SEJAM FAVORÁVEIS OU NÃO 

 

 

 

Declaro para os efeitos que se fizerem necessários que os resultados da investigação a 

ser desenvolvida por meio do projeto: “O significado do protagonismo infantil para 

professores de educação infantil de uma escola da rede privada de ensino da cidade de 

Manaus.” serão tornados públicos, sejam favoráveis ou não, através de relatório ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal do Amazonas e em 

revistas científicas por meio de artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, 04 de Maio de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedir Santana de Melo 

Acadêmica de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas 
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APÊNDICE E - CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETO CIENTÍFICO AO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFAM 

 

Ao 

Prof. Msc. Plínio José Cavalcante Monteiro 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFAM 

 

Senhor Coordenador, 

Encaminhamos para a apreciação deste Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), o Projeto de 

Pesquisa, envolvendo seres humanos, intitulado “O significado do protagonismo infantil 

para professores de educação infantil de uma escola da rede privada de ensino da cidade 

de Manaus”, tendo como pesquisadores responsáveis o docente do curso de Psicologia da 

Universidade Federal do Amazonas, Profª. Drª. Iolete Ribeiro da Silva, e Marcélia Aparecida 

Gomes de Lima, aluna do 7º Período do curso de Psicologia da mesma instituição.  

Em anexo estão todos os documentos exigidos pela Resolução No. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Na expectativa de desfecho favorável, apresento votos de consideração e total 

reconhecimento de vosso trabalho e deste Comitê. 

 

Manaus, 04 de Maio de 2010. 

 

 

 

 

Profª. Drª. Iolete Ribeiro da Silva  

Faculdade de Psicologia/UFAM 

    Contato: 9602-4557 
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APÊNDICE F - TERMO DE COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL PELO 

PROJETO EM CUMPRIR OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 196/96 do CNS 

 

Pesquisa: O significado do protagonismo infantil para professores de educação infantil 

de uma escola da rede privada de ensino da cidade de Manaus. 

 

Eu, Iolete Ribeiro da Silva, professora do curso de Psicologia da Universidade Federal 

do Amazonas, comprometo-me em cumprir integralmente os itens da Resolução 196/96 do 

CNS, que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos. 

Estou ciente das penalidades que poderei sofrer caso infrinja qualquer um dos itens da 

referida resolução. 

Por ser verdade, assino o presente compromisso. 

 

 

_______________________________________ 

Iolete Ribeiro da Silva 

 

 

Manaus, 04 de Maio de 2010. 

  

 

 

 



68 

 

     UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

     DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

APÊNDICE G - TERMO DE ANUÊNCIA PARA DIREÇÃO ESCOLAR 

 

 

Declaramos para os devidos fins que estamos de acordo com a realização da pesquisa 

“O significado do protagonismo infantil para professores de educação infantil de uma 

escola da rede privada de ensino da cidade de Manaus”, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Marcélia Aparecida Gomes de Lima, aluna do 7º período de graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. 

Autorizamos a realização dessa pesquisa no âmbito desta unidade escolar, no que se refere 

a entrevistas audiogravadas com os professores do ensino infantil. 

 

 

 

Manaus, 04 de Maio de 2010. 

 

 

 

 

                               ______________________________________________________ 

Assinatura do diretor (gestor) escolar. 
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ANEXO A – CURRICULUM LATTES DO PROFESSOR ORIENTADOR: IOLETE 

RIBEIRO DA SILVA 
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ANEXO B – CURRICULUM LATTES DO ACADÊMICO PESQUISADOR: 

MARCÉLIA APARECIDA GOMES DE LIMA 

 

 

 

 


