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RESUMO 

 

LEMOS, Adriane Guimarães de Siqueira. Tramas da relação psicologia-educação: 

a proposta da Rede Municipal de Goiânia para a educação infantil (2013-2016). 

2016. 150 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação) – Faculdade 

de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

Esta pesquisa, inscrita na linha de Fundamentos dos Processos Educativos, investiga 

a vinculação psicologia-educação no documento Infâncias e Crianças em Cena: por 

uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014). 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, bibliográfica e documental, 

desenvolvida mediante o procedimento de análise do conteúdo realizado a partir da 

leitura rigorosa do documento, da apreensão da sua estrutura e lógica interna, dos 

conceitos-chave, e dos significados e sentidos dos termos e conceitos utilizados, 

tendo por base o cotejamento com o referencial teórico apropriado na revisão 

bibliográfica. Tendo por referência estudos sobre a vinculação psicologia-educação a 

partir de uma abordagem crítica, com base na análise histórica dessa relação, 

verificou-se que ela pode se dar de forma a ocultar e justificar as relações sociais 

desiguais e antagônicas e, concomitantemente, fundamentar a formação voltada para 

as demandas do processo produtivo. Verificou-se que os princípios identificados no 

documento, que elegem a criança como centralidade, bem como a ênfase na 

aprendizagem, para a organização e efetivação dos processos educativos, 

corroboram o movimento que aqui se denominou tramas da relação psicologia-

educação. A centralidade da criança no documento é expressa pela adesão à 

Pedagogia da Infância, pela definição da criança como sujeito de direitos e pelo lugar 

de destaque dado às vivências e experiências para a efetivação da proposta 

pedagógica. A ênfase na aprendizagem é apreendida no documento a partir do lugar 

circunstancial do ensino, da compreensão de que a aprendizagem é um processo 

constitutivo da e para a criança e da subordinação desse processo aos interesses e 

necessidades da criança. Trata-se de princípios que historicamente ligam-se à ideias 

do campo da psicologia-educação que tendem à naturalização da criança e da sua 

formação.  

 

 

Palavras-chaves: Psicologia-educação; educação infantil; Rede Municipal de 

Goiânia. 
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ABSTRACT 

 

LEMOS, Adriane Guimarães de Siqueira. Webs of psychology-education 

relationship: the proposal of the Municipal Goiania for early Infantile education 

(2013-2016). 2016. 150 p. Dissertation (Post Graduation Programa in Education) – 

College of Education, Federal University of Goiás, Goiânia, 2016. 

 

That research, entered in the line Fundamentals of Processes Educational, 

investigates the vinculation psicology-education in the document Childhoods and 

Children in Scene: for one Politic of Infantile Education for the Rede Municipal de 

Goiânia (GOIÂNIA 2014). This is the qualitative research, bibliographic and 

documental, developed by content analysis procedure conducted from the strict 

document reading, the seizure of its structure and internal logic, the key concepts, and 

meanings and meanings of the terms and concepts used, based on the comparison 

with the appropriate theoretical framework in the literature review. By having for 

reference studies about the vinculation psychology-education from on one approach 

criticizes, based on historical analysis this relationship, it was found that it can take in 

order to hide and justify the unequal social relations and antagonistic and, 

concomitantly, support the training focused on the demands of the production process. 

It has been found that the principles identified in the document, the child who elected 

as centrality, and the emphasis on learning, for the organization and execution of 

educational processes, corroborates the movement here called webs of psychology-

education relationship. The centrality of the child in the document is expressed by 

joining the Pedagogy of Childhood, the definition of the child as a subject of rights and 

the prominent place given to life experiences and experiences for the realization of the 

pedagogical proposal. The emphasis on learning is perceived in the document from 

the circumstantial teaching place, understanding that learning is a constitutive process 

and to the child and the subordination of this process to the interests and needs of the 

child. These are principles that historically are linked to the field of ideas psychology-

education that tend to naturalization of the child and his formation. 

 

 

Keywords: Psychology-Education; infantile education; Rede Municipal de Goiânia. 
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INTRODUÇÃO 

 

São muitos os fatores que intervêm no desenvolvimento do processo educativo 

na escola. Determinantes externos e internos demandam, cerceiam, formam e 

conformam a prática do professor. O professor não é totalmente livre para escolher 

conteúdos, metodologias, formas de avaliação e outras demandas necessárias para 

a efetivação da aula. Nesse sentido, vale destacar a força da cultura pedagógica1 e 

da legislação educacional no cotidiano do professor. Ou melhor, da teoria pedagógica 

que fundamenta a legislação educacional que regulamenta o trabalho escolar. 

Este trabalho teve por objetivo contribuir na discussão do que se poderia 

chamar de cultura pedagógica, na forma como essa se apresenta na política 

educacional contemporânea. Trata-se de compreender a vinculação psicologia-

educação, a partir da sua histórica constituição imbricada aos determinantes político-

econômico-social-cultural, em um documento específico: a proposta político-

pedagógica da Rede Municipal de Goiânia para a educação infantil2 (GOIÂNIA, 2014). 

Reporta-se, assim, à natureza do fenômeno educativo enquanto processo cultural 

marcado pela organização social. 

Nesse sentido, Bernard Charlot na obra A mistificação pedagógica (2013), 

analisa a inclinação da pedagogia para o aspecto cultural do processo educativo, 

camuflando fatores político-econômico-sociais inerentes à natureza da atividade 

pedagógica. Ao focar exclusivamente a questão cultural do fenômeno educativo, 

suprimindo relações de classe e justificando a forma de organização da sociedade, a 

pedagogia torna-se ideológica, agindo em função da mistificação do real processo 

educativo: “as ideias assim destacadas de sua relação com a realidade servem, de 

fato, para construir um sistema teórico que camufla e justifica a dominação de classe” 

                                                           
1 Saviani (2013) se utiliza do termo ‘ideias educacionais’ para referir-se a análise e explicação do campo 
educativo realizado pelas disciplinas científicas e pelo campo filosófico. E ‘ideias pedagógicas’ para 
referir-se às ideias educacionais ao se consubstanciarem na prática educativa. Charlot (2013) destaca 
a ‘pedagogia’ como o campo da teoria da educação, conformando uma determinada forma de 
compreender e efetivar o ato educativo. A expressão ‘cultura pedagógica’ aproxima-se dos termos 
empregado por esses autores, envolvendo aqui o conjunto de ideias e práticas historicamente 
constituídas pelo campo educativo na intrínseca relação com as demais áreas do conhecimento 
científico e pensamento filosófico, bem como o processo de disseminação e efetivação do processo 
educativo, tudo isso imbricado às determinações mais amplas do modo de produção da vida. 
2 A proposta político-pedagógica aqui investigada foi aprovada com a Resolução CME n. 154, de 04 de 
novembro de 2013, e publicada no diário oficial na edição n. 5781, de 20 de fevereiro de 2014, com 
vigência de primeiro de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. 
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(CHARLOT, 2013, p. 80). Esse autor ainda destaca elementos que sobressaem no 

movimento de dissimulação dos aspectos sociais pela pedagogia por meio de ideias 

que se apresentam desvinculadas da realidade, sendo eles: 

 

Um corte entre a teoria da educação e a realidade social; uma transformação 
dos problemas da educação em problemas autônomos, teorizados em um 
sistema ideal; uma justificação por parte desse sistema ideal do papel efetivo 
desempenhado pela educação na realidade social. Esse sistema deve 
mascarar, em última análise, as desigualdades sociais, tais como as 
encontradas na divisão do trabalho e na luta de classes. (CHARLOT, 2013, 
p. 81). 

 

Trata-se, portanto, de discursos constituídos historicamente que ocultam e até 

justificam a realidade social, o que requer o questionamento dos fundamentos dessas 

teorias. Interrogar as bases que sustentam o processo educativo é contribuir para o 

movimento de desmistificação do campo, um passo importante na direção em busca 

de outra formação, de processos formativos contra-hegemônicos, “que em lugar de 

servir aos interesses dominantes se articulassem com os interesses dominados” 

(SAVIANI, 2013, p. 402). 

Miranda (2015, p. 169), ao abordar “os sentidos de estudar psicologia 

contemporaneamente”, destaca que, por investigar os processos subjetivos humanos, 

essa ciência se encontra circunscrita às possibilidades e limites de seu objeto. Isso 

significa que as contradições da forma de organização social atravessam os estudos 

psicológicos, fato que não invalida o campo, pelo contrário, evidencia a importância 

do estudo crítico da psicologia e a dimensão formativa da área na medida em que 

contribui para “a compreensão, sistematização e crítica das implicações subjetivas 

que operam na racionalidade constitutiva do homem e de sua realidade social” 

(MIRANDA, 2015, p. 174-175). 

É nesse sentido que se propôs aqui entender a vinculação psicologia-educação 

no documento Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil 

para a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014) a partir de uma abordagem 

histórica e crítica da constituição da relação psicologia-educação, reconhecendo a 

importância e a influência da psicologia na composição da cultura pedagógica na sua 

atual forma de manifestação, e a necessidade da crítica e do questionamento desse 

fundamento na relação com os processos de submissão, seja pelo ocultamento ou 

conformação, à racionalidade dessa sociedade. 
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Isso significa que o objetivo da pesquisa não é simplesmente constatar a 

existência da adesão à determinada abordagem do campo da psicologia. Apenas 

constatar referências ao Vigotski, ao Piaget, ao Wallon, ao Freud, ou qualquer outro 

teórico que fundamenta a vinculação psicologia-educação, seria negar a proposta da 

pesquisa: investigar as tramas da relação psicologia-educação no documento, isto é, 

analisar o complexo entrelaçamento de condições, ideias e concepções concatenados 

aos princípios psicológicos que permeiam e interferem de forma manifesta ou 

veladamente nessa proposta educativa para crianças menores de cinco anos.  

O que se pressupõe é que há princípios da vinculação psicologia-educação que 

estão entranhados às contradições da sociedade e se tornaram hegemônicos3 ao 

longo do processo histórico, permeando a prática pedagógica e cujo foco está no 

indivíduo, nos processos de aprendizagem, nas aptidões ou desempenho da própria 

criança, tendendo à justificação da realidade social por meio de um discurso que 

naturaliza processos que são históricos mediante a responsabilização e culpabilização 

do próprio indivíduo pela sua formação. Junto a isso, esses princípios também 

aproximam-se das demandas de formação, desde a educação infantil, do trabalhador 

e do cidadão para o mundo globalizado. A análise histórica dessa vinculação contribui 

para a elucidação desse pressuposto.  

O imbricamento entre psicologia e educação no Brasil remonta ao período 

colonial, com os primeiros estudos sobre crianças e educação. Na verdade, como 

explica Antunes (2005), o que se apresentava nessa relação era uma preocupação 

com o fenômeno psicológico, visto que, o estatuto de ciência psicológica ainda estava 

em processo de constituição. 

E foi deste âmbito que, já no século XX, atreladas ao projeto de industrialização 

e urbanização brasileira, Psicologia e Educação aproximam-se de tal forma que “a 

Pedagogia tornou-se o espaço privilegiado para que a Psicologia se desenvolvesse 

e, mais que isso, propiciou condições para que cada vez mais ficasse explícita sua 

condição de ciência autônoma” (ANTUNES, 2005, p. 109). Nesse desenvolvimento 

histórico, a relação psicologia-educação torna-se marcada por um forte praticismo e 

                                                           
3 Conforme Frigotto (2010, p. 27), a educação “apresenta-se historicamente como um campo da disputa 
hegemônica. Esta disputa dá-se na perspectiva de articular as concepções, a organização dos 
processos e dos conteúdos educativos na escola e, mais amplamente, nas diferentes esferas da vida 
social, aos interesses de classe”. Assim, entende-se que também na vinculação psicologia-educação 
há concepções que justificam e naturalizam a organização social que servem aos interesses de 
determinada classe social. 
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instrumentalização e, quase sempre, regida por determinações maiores da própria 

ordem estabelecida pelo capital. Isso não significa, alerta Antunes (2005, p. 85), que 

não “havia iniciativas de natureza diversa”; mas que, em um olhar ampliado, a 

articulação da psicologia com a educação se dá em favor da formação de um 

determinado tipo de homem para uma sociedade específica: a sociedade capitalista.  

Tal proposição é exemplificada por Nagle (1976), referindo-se ao contexto 

subsequente às reformas educacionais efetivadas na década de 1920. A posição 

central da psicologia no movimento da Escola Nova foi fundamental no deslocamento 

da discussão política para a dimensão técnica. Segundo esse autor, “o escolanovismo 

se apresenta como um novo baluarte da pregação liberal” (NAGLE, 1976, p. 259), 

tecnificando um campo que é, antes de tudo, marcado por relações político-

econômico-sociais. O panorama atual se desdobra dessa constituição histórica com o 

predomínio das pedagogias psicológicas4. Como bem alerta Miranda (2003), as 

pedagogias psicológicas têm orientado não somente as reformas educacionais, como 

também têm se estabelecido no ideário pedagógico como o modelo apropriado para 

a resolução dos problemas educacionais. Inserida no contexto e em meio às 

demandas sociais, a relação psicologia-educação, conforme revela a história, pode se 

tornar importante instrumento para formação e conformação do indivíduo para 

determinadas condições de sociabilidade. 

Nesse sentido, a sustentação de proposta educativa validada por alguns 

aportes psicológicos é recorrente nas políticas educacionais (MIRANDA, 1995; 1997; 

1998; 2003; 2005). No projeto político-pedagógico que regulamenta a proposta de 

ensino da Rede Municipal de Goiânia não é diferente: a psicologia é apresentada 

como importante subsídio para a explicação, compreensão e realização do processo 

educativo. Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para 

a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014) indica a Teoria Histórico-Cultural como 

um de seus fundamentos epistemológicos. E, para além disso, conforme constatado 

por esta pesquisa, há conceitos, princípios e ideias do campo da psicologia advindos 

de um processo histórico que permeiam o documento. Assim, a pesquisa buscou 

alcançar os seguintes objetivos: a) compreender o percurso histórico da vinculação 

psicologia-educação na relação com as demandas político-econômico-sociais; b) 

entender como essa vinculação tem se apresentado nas políticas educacionais e no 

                                                           
4 O termo “pedagogia psicológica” refere-se aqui às abordagens pedagógicas que priorizam em seus 
fundamentos o referencial psicológico (MIRANDA, 2003). 
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campo de estudo da educação infantil; c) investigar a fundamentação teórico-

psicológica do documento buscando o genérico e o específico, o exposto e o velado, 

o dito e o não dito na apropriação da vinculação psicologia-educação apresentada por 

essa proposta educativa. 

A escolha por investigar a relação psicologia-educação pela via documental 

apoia-se na perspectiva de que, como produto humano, documentos são reveladores 

do modo de ser, viver e compreender de indivíduos e/ou instituições e manifestam, de 

forma latente, o jogo de forças e contradições existentes na sociedade. Trazem, 

assim, riqueza de informações que possibilitam ampliar a compreensão da relação 

psicologia-educação dentro de um contexto histórico-econômico-social-cultural. 

Nessa perspectiva entende-se que o documento não é imparcial, neutro, objetivo, e, 

consequentemente, não responde à totalidade da compreensão da relação psicologia-

educação de uma rede de ensino. Trata-se, antes, de produto humano que materializa 

as mais variadas disputas do campo educativo e que, portanto, pode revelar 

elementos fundamentais para a compreensão do vínculo estabelecido entre aporte 

psicológico e proposições pedagógicas. Portanto, é uma fonte expressiva cuja análise 

tem sua contribuição para a compreensão de uma determinada realidade (GIL et al, 

2005; SILVA et al, 2009; BELTRÃO et al, 2011). 

Mas por que investigar o documento da educação infantil de uma rede 

municipal de ensino? A proposta político-pedagógica aqui analisada direciona o 

trabalho pedagógico dos 138 Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs, 47 

instituições conveniadas e mais as classes de educação infantil inseridas nas escolas 

de ensino fundamental, implicando no processo educativo das crianças atendidas 

nessas instituições. Trata-se de um documento que tem força normativa na medida 

em que se torna referência para a organização curricular dessas instituições.  

Também se acredita que os princípios que dizem da vinculação psicologia-

educação encontrados no documento no processo de pesquisa, sejam 

representativos de um amplo movimento que perpassa toda a educação básica dessa 

rede, o campo teórico, as políticas educacionais e a implementação da educação 

infantil no Brasil. Isso significa que, ao mesmo tempo em que há uma forma particular 

e específica da rede municipal de Goiânia realizar a organização do processo 

educativo, há também conhecimentos do campo psicológico que advém de um 

movimento histórico-econômico-político-social que marcam tanto as diversas 

instâncias formativas dentro da própria rede, estendendo-se para a educação básica, 
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como fora dela, expressão de um direcionamento mais amplo para os processos 

educativos na atualidade. 

A investigação seguiu uma abordagem qualitativa, realizando-se pesquisa 

bibliográfica e documental. Os dados para a análise foram provenientes de fonte 

primária, buscando no documento elencado a forma como se manifesta a relação 

psicologia-educação.  

Considerando que o documento tem uma história, resultado de um processo 

de reescrita de uma proposta anterior e que está inserido no movimento amplo das 

orientações internacionais para a educação infantil, nas políticas nacionais para a 

criança, no debate acadêmico da área e na histórica constituição da relação 

psicologia-educação dentro do contexto político-econômico-social-cultural, foi 

necessário trilhar um percurso que viabilizasse a execução desta proposta. Diante 

disso, no processo de pesquisa fez-se necessário entender os princípios, 

pressupostos, possibilidades e contradições da relação psicologia-educação no 

processo histórico de sua constituição; caracterizar a articulação dos fundamentos 

psicológicos nas políticas educacionais e na discussão específica da educação 

infantil; e, por fim, investigar a forma de manifestação da relação psicologia-educação 

no documento que norteia a educação de crianças de 0 a 5 anos na rede municipal 

de Goiânia. Este trabalho é, portanto, o resultado desse percurso. 

O ponto de partida, e a sustentação para a análise aqui apresentada, foram os 

vários estudos sobre a vinculação psicologia-educação a partir de uma abordagem 

crítica (ANTUNES, 2005; DUARTE, 2005, 2006, 2007, 2008; FACCI, 2011; 

HAMILTON, 2002; MIRANDA, 1995, 1997, 1998, 2003, 2005, 2006, 2008, 2015; 

PATTO, 1993; SAVIANI, 2009). Com base nesses autores e na análise histórica da 

relação psicologia-educação foi possível depreender elementos que puderam 

subsidiar a pesquisa. Nessa fase inicial, percebeu-se que a vinculação psicologia-

educação pode se dar em função de um papel ideológico, justificando as relações 

sociais e, concomitantemente, fundamentando a formação voltada para as demandas 

do processo produtivo. Destaca-se a importância das políticas educacionais para 

legitimar esse processo. Nesse sentido, Miranda (1997; 2006) discute o delineamento 

de propostas para políticas educacionais no âmbito internacional-nacional em que 

explicações psicológicas emergem como parte de seus fundamentos, tendo em vista 

às demandas do mundo contemporâneo.  
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No que concerne à educação infantil, os trabalhos de Arce (2002, 2004, 2010), 

Arce e Jacomeli (2012), Campos (2008, 2013), Campos (2012) e Drewinski (2006), 

propiciaram as bases críticas para compreender o movimento no campo de estudo da 

educação infantil e nas políticas educacionais para a criança pequena. 

Realizou-se, ainda, um levantamento das teses e dissertações que 

investigaram a rede municipal de educação de Goiânia, verificando a existência de 

vários estudos. A partir da leitura dos resumos dessas produções, buscou-se análises 

cujo objeto fosse as concepções teóricas que fundamentam as propostas político-

pedagógicas dessa rede. Destes, destacaram-se dezesseis pesquisas (APÊNDICE I), 

entre teses e dissertações, que analisam diferentes aspectos da proposta educativa 

dessa rede mediante o exame de documentos que expressam a político-pedagógica 

da RME-Goiânia. Nesse levantamento não se constatou a existência de investigação 

cuja preocupação fosse particularmente o aporte psicológico nas políticas, mas foi 

possível depreender, em dez trabalhos, a referência às questões do campo da 

psicologia nos documentos. Desses, cinco estudos sinalizam para uma crítica à 

fundamentação da proposta político-pedagógica da RME-Goiânia, apontando para a 

ênfase na aprendizagem, na socialização e no desenvolvimento do aluno, indicando 

nessa abordagem a conciliação com os ditames internacionais e nacionais para a 

educação atrelados às demandas do processo produtivo. Nesses trabalhos5, já se 

indica a estreita relação das demandas do plano econômico-político-social e uma 

determinada concepção psicologia-educação. 

Junto a esse processo, foi realizada a leitura rigorosa do documento, buscando 

a estrutura e lógica interna, os conceitos-chave, os significados e sentidos de termos 

e conceitos tendo por fundamento o estudo bibliográfico realizado. Segundo Sa-Silva, 

Almeida e Guindani (2009), nesse processo “a mensagem pode ser apreendida, 

decompondo-se o conteúdo do documento em fragmentos mais simples, que revelam 

sutilezas contidas em um texto” (SÁ-SILVA et al, 2009, p. 11). O procedimento 

metodológico, portanto, traduz uma análise do conteúdo, indagando a mensagem 

                                                           
5 Os trabalhos citados são: Uma análise da nova modalidade de organização escolar em ciclos de 
formação implementada pelo Projeto Escola para o Século XXI na Rede Municipal de Ensino de Goiânia 
(1997-2000) e Políticas de regulação na Educação: uma análise da organização da escola em ciclos 
em Goiânia no período de 1998-2008, ambos de Mundim (2002; 2009), O fracasso na SME de Goiânia, 
1997 a 2000: (des)encontros com a Agenda Internacional para a educação (REIS, 2002), Coordenação 
pedagógica na educação infantil: trabalho e identidade de profissional na rede municipal de ensino de 
Goiânia (LIMA, 2007) e Aceleração da aprendizagem: uma análise do subprojeto da Secretaria 
Municipal de Educação de Goiânia (SILVA, 2000). 
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expressa no documento a partir das condições históricas da vinculação psicologia-

educação, entendendo que “toda análise de conteúdo implica comparações 

contextuais” (FRANCO, 2012, p.16). 

Durante o procedimento de análise documental evidenciou-se não somente a 

recorrência, mas a ênfase na criança e no processo de aprendizagem. Prosseguindo 

na pesquisa, além de outros aspectos que se identificam como decorrentes desses 

fundamentos, certificou-se que a proposta político-pedagógica da rede foi elaborada 

tendo em vista a centralidade da criança e a ênfase na aprendizagem. A partir desses 

princípios é que se organiza o trabalho pedagógico requerido pelo documento. Tendo 

por base a pesquisa bibliográfica realizada, verificou-se que esses princípios se 

inserem no movimento do que aqui foi denominado tramas da relação psicologia-

educação e traduzem a discussão mais ampla tanto no campo de estudo da educação 

infantil quanto nas políticas educacionais para a criança pequena.  

O trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, Infâncias e 

crianças em cena: constituição, composição e políticas educacionais para a educação 

infantil, o contexto do qual o documento emerge é apresentado. Assim, detalha-se 

nesse capítulo a história da rede municipal de educação de Goiânia, a história da 

educação infantil em Goiânia, e a história do documento voltando-se, principalmente, 

para a proposta político-pedagógica anterior, Saberes sobre a infância - A construção 

de uma Política de Educação Infantil (GOIÂNIA, 2004), mostrando que a centralidade 

da criança e a ênfase na aprendizagem já estavam indicadas no processo histórico 

dessa rede. E isso não é inovação da rede. A discussão do campo, as orientações 

internacionais e as políticas nacionais para a educação infantil direcionam para esses 

fundamentos. No fim do primeiro capítulo um breve panorama dessas políticas para a 

educação infantil é apresentado. O primeiro capítulo contém ainda a descrição do 

movimento realizado pela Secretaria Municipal de Goiânia – SME para a construção 

do documento Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil 

para a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014).   

O segundo capítulo, intitulado Tramas da relação psicologia-educação: a 

centralidade dada à criança no documento Infâncias e Crianças em Cena, discute o 

lugar da criança no documento e a análise desse princípio da centralidade da criança 

no processo educativo na intrincada constituição histórica da relação psicologia-

educação. A proposta político-pedagógica da SME-Goiânia para a educação infantil é 

organizada a partir da centralidade da criança, subordinando o currículo, a ação 
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pedagógica, a gestão, a avaliação e todos os outros elementos do processo educativo 

a esse fundamento. Isso se torna evidente mediante à adesão aos pressupostos da 

Pedagogia da Infância, à definição da criança como sujeito de direitos e ao lugar de 

destaque dado às vivências e experiências da criança para a efetivação da proposta 

pedagógica. Nesse capítulo, portanto, se examina a centralidade da criança enquanto 

um princípio que organiza a proposta educativa para educação infantil na rede pública 

de Goiânia, que se liga à vinculação psicologia-educação e que explicita o debate do 

campo e das políticas educacionais para a educação infantil. 

O último capítulo, Tramas da relação psicologia-educação: a ênfase na 

aprendizagem no documento Infâncias e Crianças em Cena, ocupa-se do outro 

fundamento encontrado na análise: a ênfase na aprendizagem. Discute-se a 

compreensão da aprendizagem, a questão dos interesses e necessidades da criança, 

o lugar dado ao conhecimento e o papel do professor apresentados pelo documento. 

Buscou-se analisar de que modo a ênfase na aprendizagem também está atrelada à 

vinculação psicologia-educação e às demandas do contexto histórico-político-

econômico-social. 

Por fim, vale destacar que, especificamente sobre as bases psicológicas, a 

história revela o quanto a educação no Brasil foi marcada por adesões acríticas, 

modismos e instrumentalização da teoria que se constituem para e na legitimação de 

uma sociedade excludente (ANTUNES, 2005; PATTO, 1993). Em se tratando de 

formação humana, a vigilância é constante, porque “a educação possui sempre uma 

dimensão política, independentemente de se ter ou não consciência disso” (SAVIANI, 

2009, p. 81). Na sociedade de classes, os embates e tensões permeiam o projeto de 

sociabilidade. Tomar como objeto de estudo e analisar essa realidade compõem a luta 

em favor de processos de humanização plenos. 
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CAPÍTULO I 

 

INFÂNCIAS E CRIANÇAS EM CENA: CONSTITUIÇÃO, COMPOSIÇÃO E POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL   

 

Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a 

Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014) é o projeto político-pedagógico da Rede 

Municipal de Goiânia para instituições que atendem crianças de zero a cinco anos. 

Não pode ser caracterizado como lei, por estar vinculado ao âmbito municipal, mas 

contém caráter normativo dentro da possibilidade de definição de normas 

complementares e procedimentos pedagógicos do município para seus sistemas de 

ensino, conforme a Constituição Federal brasileira de 1988 (artigo 30, VI) e artigos 11 

e 18 da LDBEN/96. 

  Trata-se de um documento que compõe a organização e gestão da educação 

municipal, cuja função é possibilitar “a articulação das ações políticas e pedagógicas 

nas instituições”, orientando a concepção, o funcionamento, a execução, as intenções 

e as pretensões das instituições de educação infantil (GOIÂNIA, 2014, p. 3). Na 

exposição de motivos, o documento destaca fundamentos que indicam finalidades 

para o projeto político-pedagógico da rede: 

 

Tendo por base os princípios de uma Gestão Democrático-Popular para a 
cidade de Goiânia (2009 – 2012), este novo documento traz em si um 
fundamento importante: colocar em cena as infâncias e as crianças a 
partir daquilo que constitui suas histórias, suas culturas, seus modos 
de ser e estar no mundo e seus processos educativos. Reafirma também 
o direito social de as crianças terem acesso à cultura, ao desenvolvimento 
integral, às aprendizagens significativas que ampliam, diversificam e 
complexificam os seus conhecimentos e, ainda, afirmarem-se humanas na 
relação com os outros e com elas mesmas. (GOIÂNIA, 2014, p. 7, grifos do 
original).  

 

Assim, entende-se aqui que, por seu valor normativo, o documento Infâncias e 

Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de 

Goiânia (GOIÂNIA, 2014) instaura determinado mecanismo de funcionamento para 

esses espaços educativos ao instituir objetivos, procedimentos e concepções para os 

projetos político-pedagógicos das instituições. Nesse sentido, há o aspecto formativo 
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na implementação do projeto político-pedagógico, afetando direta ou indiretamente 

administração, professores, profissionais da educação, pais e crianças. 

 

1.1. História do documento 

 

A criação da Secretaria Municipal de Educação em Goiânia, “sucessora do 

Departamento de Educação criado em 1959”, está imbricada ao processo de 

separação de competências entre estado e município, ocorrido em 1961 (CLÍMACO, 

1991, p. 62). O funcionamento precário é demonstrado a partir da desqualificação do 

professorado, com “um grande número de leigos” (CLÍMACO, 1991, p. 63), do 

atrelamento de verbas para as instituições mediante práticas clientelistas, do baixo 

salário dos professores, da criação de escolas que não saíam do papel e da 

insuficiência de vagas para atender a demanda da população por matrículas. Outro 

aspecto importante destacado por Clímaco (1991), era a dependência financeira da 

prefeitura em relação ao Estado tendo em vista o processo recente de construção, 

expansão e desenvolvimento da cidade. Além disso, até o ano de 1969, a prefeitura 

foi dirigida por forças partidárias que faziam oposição ao Governo do Estado, 

dificultando o acesso a recursos financeiros. 

Quanto ao projeto pedagógico, Clímaco (1991, p. 106) destaca que, no período 

investigado (1961-1973), “aparentemente não existia uma política educacional”. O que 

orientava os esforços da SME nesse momento era a obtenção de recursos. Sobre o 

trabalho na escola, a pesquisadora revela que professores “encontravam-se 

entregues à própria sorte, sujeitos aos mandos e desmandos do vereador do bairro, 

via diretor da escola. E os alunos [...] com dificuldades de aprendizagem e a evasão” 

(CLÍMACO, 1991, p. 108). 

No contexto da ditadura militar, com exceção da implantação de uma 

administração mais “racionalizada”, muito pouco foi alterado nas práticas clientelistas 

e na disposição de se efetivar um projeto político-pedagógico para as instituições 

escolares. Conforme Clímaco; Loureiro (2012, p. 65), a “SME e suas unidades tinham 

seu cotidiano delineado pela força cada vez maior dos vereadores”, enquanto o 

projeto pedagógico sujeitava-se as determinações do MEC. 

Nessas orientações, a ênfase está na perspectiva tecnicista, na qual 

“produtividade e eficiência presidirão as medidas no campo da educação” 

(LOUREIRO, 2008, p. 44). A preocupação com aspectos técnicos passa a orientar a 
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prática educativa. Na SME-Goiânia, isso será traduzido na hierarquização e 

diferenciação das funções, com a presença do especialista na escola (GUIMARÃES, 

2004). 

No processo de redemocratização, na década de 1980, nova configuração 

política se estabelece: o candidato da oposição assume o governo do estado e 

convida a professora da Universidade Federal de Goiás (UFG)  – Dalísia Doles –, para 

assumir a SME-Goiânia. A renovação política, a movimentação dos professores, o 

envolvimento da academia, a efervescência no debate e a posição política crítica da 

nova gestão significou um avanço para a rede e constituiu o pano de fundo para as 

seguintes ações: luta contra o clientelismo na SME-Goiânia, debate das questões 

pedagógicas, valorização docente6, reestruturação administrativa e reposicionamento 

dos profissionais retirando a função de especialista na rede. 

Especificamente sobre os aspectos pedagógicos, foi elaborado em 1984 a 

primeira proposta político-pedagógica da SME-Goiânia, cuja principal defesa era de 

uma escola que viesse “não só possibilitar o conhecimento sistematizado, mas 

também promover um outro saber junto às classes populares, voltado para as 

questões que as identificassem como classe social” (GUIMARÃES, 2004, p. 47). 

Assim, se propunha a valorização do ato de ensinar, da atuação do professor e da 

especificidade do conhecimento elaborado para se pensar a realidade social. A 

abordagem da pedagogia histórico-crítica era o que sustentava essa proposta 

educativa. 

Por questões políticas, nova gestão assume a SME-Goiânia em 1986 com 

trocas sucessivas em 1987, 1988, 1989. O embate em torno da presença dos 

especialistas na escola, a perda do caráter crítico da proposta voltando o foco para a 

eficiência, técnica e disciplina, a intervenção político-partidárias, entre outros 

problemas, marcam os equívocos e retrocessos nesse momento da rede 

(GUIMARÃES, 2004). Conforme Jesus (2004, p. 109), trata-se de “rupturas e 

descontinuidades de propostas; o que, no limite, representa ênfase a concepções 

diferentes de gestão e de educação tecendo a trajetória desta Secretaria”. 

Em 1992, o PT assume a prefeitura de Goiânia e a professora da UFG – Mindé 

Babauy de Menezes – assume a SME-Goiânia. Tendo por eixos a qualidade do 

ensino, a democratização do acesso e da permanência do aluno na escola, a 

                                                           
6 Destaca-se na luta pela valorização docente a aprovação do Estatuto do Magistério Público Municipal 
em 1983 (GUIMARÃES, 2004). 
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democratização da gestão da escola e a valorização do professor, a SME irá propor a 

criação dos núcleos regionais, atualmente chamadas de unidades regionais, a fim de 

“constituir um elo entre as escolas e a SME para aproximação entre essas duas 

instâncias” (CLÍMACO; LOUREIRO, 2012), buscando romper com a lógica autoritária 

e centralizadora. 

Duas outras gestões se seguiram (Athos Magno em 1994 e Vera Regina Barêa 

em 1995), mantendo a tensão entre concentração/descentralização do poder. É nesse 

período, especificamente em 1995, que a SME iniciou o trabalho com a educação 

infantil, mediante “turmas de pré-escola em Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (Emefs), atendendo crianças a partir de quatro anos e seis meses” 

(FERREIRA, 2013, p. 62). Antes disso, o atendimento às crianças pequenas era 

realizado pela iniciativa privada, sendo muitas delas instituições filantrópicas, e pelo 

governo estadual mediante órgãos de assistência social. Conforme Pimentel (2014), 

esse atendimento dava-se no formato de creche, cujas características ligavam-se à 

ideia do assistencialismo e da moralização das crianças pobres. “As instituições 

criadas e financiadas pelo Estado de Goiás, tinham como proposta central de trabalho 

atender as crianças em suas necessidades nutricionais e desenvolver atividades 

recreativas” (PIMENTEL, 2014, p. 71). O trabalho realizado pela Legião Brasileira de 

Assistência (LBA) ilustra o modelo de educação infantil implementado pelas 

instituições filantrópicas: 

  

O Projeto Casulo foi implementado em 1977, pela Legião Brasileira de 
Assistência (LBA) e rapidamente se expandiu, ultrapassando a meta 
prefixada de atender a 70 mil crianças no primeiro ano de implantação, 
tornando-se, a partir de 1981, o principal programa da LBA. A perspectiva 
política materializada nesse Projeto era de ampliar o atendimento de crianças 
de zero a seis anos por meio de investimentos de baixo custo, o que ocorreria 
com a construção de prédios simples, utilizando espaços ociosos ou cedidos, 
e contando com a participação do trabalho voluntário da comunidade e de 
funcionários com baixos salários. O objetivo do projeto era de proporcionar 
às mães tempo livre para poder ingressar no mercado de trabalho e, assim, 

elevar a renda família. (PIMENTEL, 2014, p. 71). 
 

O clientelismo também marcava a forma de organização dessas instituições: 

no jogo dos interesses político-eleitoreiros, eram os vereadores e deputados que 

indicavam diretores e funcionários para as creches públicas. Com a promulgação da 

Constituição de 1988 e início dos debates para a implementação da LDB, vários 

grupos voltaram-se para a discussão específica da educação infantil, incluindo grupos 
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de Goiânia, defendendo diretrizes e ações para essa etapa da educação básica 

(PIMENTEL, 2014). 

É nesse contexto, portanto, que em 1995 a prefeitura cria as primeiras turmas 

de pré-escola. Todo esse movimento, de acordo com Jesus (2004), estava imbricado 

ao contexto mais amplo de reorganização capitalista e de projeto nacional 

internacionalizado: 

 

No que tange à gestão dos sistemas educacionais, evidencia-se cada vez 
mais o aumento de atribuições decorrente de um processo de 
desconcentração que se inicia em nível federal e que vem redesenhando as 
Secretarias de Educação. Por sua vez, no interior destas, as novas 
atribuições vão sendo apropriadas, muitas vezes, como novas possibilidades 
de exercício de poder por grupos que nestes espaços coexistem. (JESUS, 
2004, p. 122). 

 

Com a promulgação da LDB em 1996 e a mudança político-partidária7 na 

administração da prefeitura, as determinações para a constituição do projeto 

educativo para a cidade se complexificam. O programa Escola Para o Século XXI 

norteou as ações da rede até o ano 2000. Destacam-se nesse programa as seguintes 

ações: implantação do ciclo na rede municipal de ensino, criação das salas de 

aceleração, reorganização administrativa, reconfigurando o Departamento 

Pedagógico para atender a organização em níveis e modalidades previstos na 

LDB/96, implementação do Centro de Formação dos Profissionais da Educação – 

CEFEPE, parceria com a UFG para a graduação de professores que tinham apenas 

a formação de ensino médio, e mudanças no Estatuto do Magistério e Plano de 

Cargos e Salários do município. Permanecem o autoritarismo e centralismo das 

decisões, o alinhamento com os ditames nacionais e internacionais para a educação, 

o controle via burocracia da administração das instituições, a lógica administrativa no 

trato com o pedagógico e o distanciamento entre concepção e execução (MUNDIM, 

2004; SILVA, 2004; REIS, 2004; VIANA, 2004). 

É nessa gestão de 1997-2000 que se inicia o processo de municipalização da 

educação infantil. Conforme abordado neste capítulo, o assistencialismo no 

atendimento às crianças menores de seis anos é o que predominava em Goiânia. As 

instituições de educação infantil pertenciam em sua maioria ao governo estadual, ou 

à Fundação Municipal de Desenvolvimento Comunitário (Fumdec), à Companhia 

                                                           
7 Nion Albernaz é eleito prefeito de Goiânia pelo PSDB, assumindo em 1997. 
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Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) ou à rede privada, muitas 

filantrópicas. 

Com a promulgação da LDB/1996 e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA/1990) houve a demanda de transição das instituições de educação infantil para 

a SME-Goiânia. Em 1998, SME e Fumdec iniciaram os acordos para a 

municipalização, ao mesmo tempo em que 64 instituições filantrópicas passaram a 

receber, mediante convênio com a prefeitura, cooperação técnico-financeira. Nesse 

processo, cria-se a Divisão de Educação Infantil – DEI, no Departamento Pedagógico, 

já coordenando a formação continuada dos profissionais para atuarem na etapa e 

elaborando as primeiras orientações para as instituições de educação infantil 

(PIMENTEL, 2014). 

Em 1999, iniciou-se a transferência das instituições ligadas à Fumdec, 

realizada de forma parcial: grande parte dos funcionários dos Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEIs) eram da Fumdec. O mesmo procedimento se deu com as 

instituições dirigidas pela Comurg, com poucos profissionais da SME atuando nos 

CMEIs. Quanto à rede estadual, a municipalização se resumiu à presença de um 

coordenador pedagógico em um turno da creche (FERREIRA, 2013). Ainda em 1999, 

várias resoluções são aprovadas no Conselho Municipal de Educação, organizando e 

normatizando as instituições públicas e privadas de educação infantil do município: 

Resolução CME N° 002/1999, definindo a organização da Educação Básica; 

Resolução CME nº 014/1999, estabelecendo as primeiras normas para a Educação 

Infantil; Resolução CME nº 003/1999 definindo, entre outras questões, a avaliação e 

a duração do ano letivo na Educação Básica; Resolução CME N° 072/1999, fixando 

normas para reconhecimento e renovação de reconhecimento das instituições de 

educação infantil. 

Apesar das normativas, conforme Ferreira (2013), a precariedade e o 

assistencialismo caracterizavam essas instituições: falta de equipamentos e de 

mobiliário, prédios decadentes, funcionários sem formação no campo da educação e 

a inexistência de um projeto pedagógico. 

Em 2001, quando o PT assume a prefeitura de Goiânia, Walderês Nunes 

Loureiro, professora da Faculdade de Educação da UFG, assume a secretaria 

propondo desenvolver a gestão democrática mediante ampla participação nas 

decisões da SME. Na educação infantil, essa gestão assumiu “sua responsabilidade 

como administração pública” e inseriu “definitivamente o atendimento da criança 
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pequena no capítulo da educação municipal” (FERREIRA, 2013, p. 57). Nessa 

orientação, destacam-se as seguintes ações: implementação da proposta político-

pedagógica para a educação infantil (2000), troca dos funcionários da Fumdec e da 

Comurg pelos funcionários da SME, formação continuada para os profissionais dos 

CMEIs, realização de concurso público para provimento de vagas, parceria mediante 

Termo de Ajustamento de Conduta com o governo estadual para implementar a 

municipalização das creches estaduais e construção de novos CMEIs (FERREIRA, 

2013). 

Especificamente sobre a proposta pedagógica, é na gestão 2001-2004 que se 

inicia a discussão em torno de um projeto político-pedagógico para a educação infantil, 

com demandas próprias e diferenciadas do ensino fundamental. “Para isso, era 

preciso romper com a lógica de uma educação infantil que, pautada na escolarização 

tradicional, tivesse os conteúdos, métodos e procedimentos de ensino como 

centralidade” (FERREIRA, 2013, p. 63). Inicia-se, nesse contexto, o movimento em 

direção à valorização da criança, da sua aprendizagem, da sua vivência e da sua 

infância: 

 

Precisava implementar uma política municipal de educação infantil que 
conseguisse atender aos preceitos legais e garantisse à criança o direito de 
viver a infância brincando, aprendendo e se desenvolvendo a partir de 
experiências culturalmente significativas vivenciadas num ambiente 
educacional que lhe oferecesse respeito, segurança e bem-estar. 
(FERREIRA, 2013, p. 66). 

 

Nesse período, o Conselho Municipal de Educação aprovou as seguintes 

resoluções: Resolução CME nº 88/2003, estabelecendo normas para cadastro e 

autorização de funcionamento de instituições públicas e privadas de educação infantil, 

substituindo a Resolução CME nº 14/1999 e Resolução CME nº 108/2004, 

estabelecendo o Regime dos Centros Municipais de Educação Infantil. Na 

configuração da proposta político-pedagógica para a educação infantil, a Resolução 

CME nº 108/2004 institui elementos fundamentais: além de caracterizar essas 

instituições, definindo a forma de funcionamento, atendimento, organização 

administrativa e pedagógica, essa resolução estabelece finalidades, princípios e 

objetivos norteadores para as propostas político-pedagógicas para as instituições de 

educação infantil, resultando na construção do documento de orientação político-

pedagógico da rede para a educação infantil: Saberes sobre a Infância – A construção 
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de uma Política de Educação Infantil (GOIÂNIA, 2004). Assim, a Resolução CME nº 

108/2004 estabelece os seguintes objetivos para os Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEI): 

 

Art.5º - São objetivos do CMEI: I - promover a inclusão social da criança 
propiciando o acesso e a participação da mesma a diferentes manifestações 
culturais, respeitando e convivendo na diversidade, no intuito de favorecer a 
constituição de sujeitos criativos, pensantes, críticos e autônomos; II - 
proporcionar à criança um espaço de convívio coletivo em que as 
experiências educativas e o processo de construção do conhecimento se 
deem vinculados aos processos gerais de seu desenvolvimento, envolvendo 
a afetividade, sexualidade, socialização, ludicidade, linguagem, expressão, 
movimento e fantasia; III - promover práticas de educação e cuidados, que 
assegurem experiências e interações positivas para a criança 
proporcionando seu desenvolvimento integral, nos aspectos: físico, 
emocional, cognitivo, afetivo, linguístico, cultural e social, entendendo-a como 
um sujeito sócio-histórico-cultural; IV - proporcionar condições para 
compreensão dos direitos e dos deveres da criança enquanto pessoa 
humana, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade; V - 
promover o desenvolvimento pessoal e social da criança de zero a cinco anos 
de idade, complementando a ação da família e da comunidade. 

 

Assim, em 2004, foi aprovada a proposta político-pedagógica para a educação 

infantil Saberes sobre a Infância - A construção de uma Política de Educação Infantil 

(GOIÂNIA, 2004), com validade para os quatro anos seguintes. Essa proposta foi 

reestruturada, reescrita e atualizada no período de 2011-2012, dando origem ao 

documento Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para 

a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014). Diante disso, faz-se necessário melhor 

detalhamento do documento Saberes sobre a Infância - A construção de uma Política 

de Educação Infantil. 

 

1.1.1. Saberes sobre a Infância: constituição e interface com a proposta 

atual 

 

O documento Saberes sobre a Infância: a construção de uma Política de 

Educação Infantil (GOIÂNIA, 2004) foi elaborado na gestão da professora Walderês 

Nunes Loureiro (2001-2004) e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação via 

Resolução CME nº 168/2004. O processo de elaboração, de acordo com o 

documento, deu-se conforme os princípios de gestão democrático-popular assumidos 

pela SME, viabilizando a participação e envolvimento dos seguintes segmentos: 
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as crianças, os profissionais administrativos e pedagógicos, os dirigentes dos 
CMEIs e das EMs que têm turmas de pré-escola, os apoios pedagógicos e 
diretores das Unidades Regionais de Educação (UREs), a Divisão de 
Educação Infantil (DEI), o Centro de Formação dos Profissionais da 
Educação (CEFPE), Assessorias e os demais setores da SME. (GOIÂNIA, 
2004, p. 9). 

 

O documento está organizado nas seguintes partes: apresentação, introdução, 

quatro capítulos, conclusão, referências e sugestões para pesquisa. A secretária 

municipal da educação ressalta, na apresentação do documento, a situação de 

expansão do atendimento à educação infantil determinada pela municipalização e 

pela demanda da população por essa etapa, destacando, nesse movimento, o custo 

financeiro e a busca de qualidade na implantação da educação infantil na SME-

Goiânia (GOIÂNIA, 2004). 

Na introdução o foco é situar a educação infantil na RME naquele momento 

histórico, explicitar o processo de elaboração e apresentar sumariamente a estrutura 

dessa proposta político-pedagógica. Assim, caracteriza-se o momento histórico “por 

um movimento mundial de proteção à infância e de luta pela garantia dos direitos da 

criança”. Junto a isso, surge uma demanda social que se evidencia pela busca de 

vagas na educação infantil pelas famílias, pelo interesse crescente dos 

pesquisadores, demonstrando “a importância da educação na primeira infância para 

o desenvolvimento da criança”, e pelo reconhecimento social “da criança como sujeito 

de direitos”. Diante desse contexto, a proposta da SME é: “constituir uma nova 

identidade para a educação infantil no município de Goiânia, baseada na premissa de 

que esse é o momento de a criança viver a infância produzindo, nas múltiplas relações 

sociais de que participa, conhecimentos e cultura” (GOIÂNIA, 2004, p. 09).  

Ainda na introdução, é indicada a postura não prescritiva do documento em 

relação à ação pedagógica: 

  

Assim, entende-se não ser necessário apresentar uma metodologia 
específica de trabalho com a criança, pois cada instituição de educação 
infantil, a partir de sua especificidade e das concepções aqui apresentadas, 
tem autonomia para definir coletivamente a forma de estruturação do trabalho 
pedagógico. (GOIÂNIA, 2004, p. 11). 

 

Saberes sobre a infância: a construção de uma política de educação infantil 

(2004) pode ser entendido, então, na perspectiva de se colocar em xeque as 

concepções, que se materializam em práticas, que permeavam o universo da creche 

– de assistencialismo e medicalização da infância –, ao mesmo tempo em que indica 
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o caminho para que o atendimento municipalizado à infância se expresse na forma de 

instituição educativa. Também marca a preocupação em desenvolver um trabalho 

educativo não escolarizante, evidenciando a centralidade e os direitos da criança. 

Nesse ponto já se indica a defesa da Pedagogia da Infância. 

No capítulo 1, Educação Infantil: que história é essa?, realiza-se um breve 

percurso histórico dessa etapa do atendimento educacional, enfatizando as diferentes 

perspectivas dadas a esse atendimento: o assistencialismo, a medicalização, o 

higienismo, o reconhecimento e a luta pelo atendimento à infância pela força da lei e 

pela mobilização dos movimentos sociais e acadêmicos. Também é apresentado o 

histórico da educação infantil em Goiás e no município de Goiânia, situando a trajetória 

da rede na oferta e na regulamentação pedagógico-legal dessa etapa e indicando os 

desafios colocados naquele momento histórico para o atendimento à criança pequena: 

financiamento, qualidade das estruturas físicas e materiais, expansão da oferta, 

formação e valorização docente, políticas intersetoriais que garantam os direitos das 

crianças e “superação de preconceitos sociais que envolvem o atendimento à criança 

pequena” (GOIÂNIA, 2004, p. 17). 

O segundo capítulo Concepções de infância: o direito de ser criança expõe os 

fundamentos nos quais se apoia a proposta político-pedagógica Saberes sobre a 

infância (GOIÂNIA, 2004). O texto marca a distinção entre teorias pedagógicas e 

psicológicas que tratam a criança e sua infância como fato natural, daquelas que as 

entendem como socialmente construídas e, portanto, articulando a proposta educativa 

à condição infantil. Para essa discussão, o documento recorre às contribuições de 

Charlot e Ariès, e discrimina atitudes no processo educativo atreladas às concepções 

naturalizantes da criança e da infância.  

Saberes sobre a infância tem por referência para a proposta educativa “a 

concepção da criança como sujeito de direitos” (GOIÂNIA, 2004, p. 22). Isso se 

expressa no reconhecimento da especificidade da criança e da infância e na afirmação 

de uma cultura intrínseca produzida por ela: 

 

Conceber a criança como cidadã, reconhecendo o que lhe é característico, 
seu poder de imaginação, fantasia e criação, por exemplo, é o que 
fundamenta a concepção de infância deste Documento da SME, cuja 
finalidade é defender a garantia dos seus direitos, civis, políticos, sociais e 
culturais, relativos à sua proteção, participação, provisão por parte da família 
e da sociedade. (GOIÂNIA, 2004, p. 22). 
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O documento alerta que tal posição não implica desoneração ou indiferença do 

adulto na sua responsabilidade educativa. Pelo contrário. Os direitos de contato com 

a natureza, de brincar, de movimentar-se, de proteção, afeto e amizade, de atenção 

individualizada, de proteção e aconchego no ambiente, de desenvolvimento da 

curiosidade, da imaginação, da identidade e de expressão, de garantia da saúde, 

alimentação e higienização devem ser assegurados nas propostas político-

pedagógicas das instituições de educação infantil: 

 

Para a concretização desses direitos é necessária a construção, pela 
instituição de educação infantil, por meio do trabalho coletivo, de uma 
proposta político-pedagógica, respaldada na realidade das crianças e de suas 
famílias, dos profissionais que ali atuam, da comunidade na qual a instituição 
se insere, e na busca dos conhecimentos produzidos sobre e pela infância. 
(GOIÂNIA, 2004, p. 25). 

 

A questão do direito da criança se destaca, portanto, nos fundamentos para o 

desenvolvimento da proposta político-pedagógica da RME. Em oposição às 

concepções naturalizantes da criança e da infância, a garantia dos direitos pela via 

documental parece despontar como forma de assegurar que os aspectos sociais e a 

condição infantil estão sendo considerados nessa proposta. 

Caminhos do desenvolvimento é o título atribuído ao terceiro capítulo do 

documento. O objetivo nesse ponto é expor os fundamentos psicopedagógicos que 

sustentam essa proposta educativa. Entre várias concepções apresentadas, a 

concepção sócio-histórica é indicada por superar a ideia de desenvolvimento infantil 

naturalizada, a-histórica e atemporal, modificando a compreensão do trabalho 

educativo: 

 

Nessa perspectiva, o ser humano é entendido como um sujeito que se 
estabelece historicamente num espaço sociocultural e seu desenvolvimento 
concretiza-se a partir de um conjunto de elementos, que envolve aspectos 
biológicos, sociais e psicológicos, influenciando-o de forma interligada e 
indissociável. O papel do outro é de fundamental importância, pois é nas 
relações sociais que a criança vai-se desenvolvendo, apropriando-se da 
cultura, bem como produzindo-a. O profissional da educação, nessa relação, 
configura-se como esse outro capaz de mediar o processo de consciência e 
estruturação da realidade pela criança. (GOIÂNIA, 2004, p. 27). 

 

Trata-se, segundo o documento, de um aporte que destaca a reciprocidade 

entre desenvolvimento individual e as condições de existência, a história, o contexto 

sócio-político-econômico-cultural e relações interpessoais aí estabelecidas. Portanto, 
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o documento Saberes sobre a infância traz em si o reconhecimento do 

desenvolvimento humano como um processo complexo em que a criança é 

“constituída e constituinte nas e das relações concretas” (GOIÂNIA, 2004, p. 28). 

No prosseguimento do texto normativo, dois aspectos desse desenvolvimento 

são destacados: o sentido pessoal, entendido como “forma pessoal como cada um 

compreende o mundo, as relações, as experiências”, e as múltiplas linguagens da 

criança (GOIÂNIA, 2004, p. 28). 

Sobre o caráter singular de ver e entender o mundo, o texto alerta o profissional 

sobre a necessidade de se posicionar conscientemente e intencionalmente na sua 

prática profissional, superando o sentido pessoal ao ampliar a visão para os 

significados sociais das ações no trato com a criança. Para a criança, são ressaltadas 

no documento as diversas experiências que irão compor a subjetividade “que se 

define como exercício permanente do pensamento, da ação, da emoção” (GOIÂNIA, 

2004, p. 29). 

Assim, a questão do sentido pessoal emerge como possibilidade de, em meio 

a experiências e emoções da criança, engendrar pensamento, ideias, concepções 

“reformuladas a partir da realidade concreta” (GOIÂNIA, 2004, p. 29). Para subsidiar 

esse entendimento, os conceitos de aprendizagem, desenvolvimento, zona de 

desenvolvimento proximal, real e potencial, conhecimento não-científico e científico 

são categorizados. De forma geral, a intenção é, a partir desses conceitos, marcar a 

criança como sujeito capaz de apropriar, produzir e elaborar sentidos e significados 

sociais, sendo transformada e transformando sua realidade. Os conhecimentos 

científicos, aqueles sistematizados historicamente, compõem esse processo na 

medida em que são colocados para a resolução de problemas e a “partir das vivências 

cotidianas das crianças”. O objetivo é “a ampliação dos conhecimentos que a criança 

traz consigo” (GOIÂNIA, 2004, p. 31). 

O papel do profissional da educação8 é, enquanto “parceiro privilegiado”, 

mediar, de forma planejada e intencional, a prática educativa. Isso não significa que o 

profissional da educação irá ensinar às crianças. Ele precisa sim ter conhecimento 

científico, mas não para inculcar ou desenvolver isso de forma estruturada, ordenada 

e sistematizada: 

 

                                                           
8 O documento não usa o termo “professor”, mas “profissional da educação”. Essa mesma designação 
permanece no documento Crianças e infâncias em cena (GOIÂNIA, 2014). 
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E, em sua prática educativa, não deve sistematizar o mundo para a criança 
numa estrutura linear de conteúdos disciplinares, mas permitir que ela o 
vivencie, entenda-o, sinta-o, apreenda-o, compreenda-o, represente-o e o 
sistematize, a seu modo. O teor dos conhecimentos a serem trabalhados com 
as crianças pequenas é o conhecimento de mundo sendo vivido, sentido, 
percebido, explorado, investigado por elas, através de situações significativas 
estruturadoras de interações, de aprendizagens, do desenvolvimento do 
raciocínio, da imaginação, da linguagem e da emoção delas e não como 
verdades prontas e absolutas. (GOIÂNIA, 2004, p. 32). 

 

Logo, a questão do sentido pessoal tem diferentes implicações conforme o 

lugar ocupado no processo educativo: para o professor, o sentido pessoal deve ser 

evitado, combatido, sendo substituído por uma postura de “relação com a criança e 

suas emoções”, respeitando-a. Somente assim, “é possível avançar na superação de 

significados negativos que [...] possuam em relação à criança e que alimentam 

preconceitos, desencadeando autoritarismo, com implicações sobre o fracasso ou 

sucesso da prática educativa” (GOIÂNIA, 2004, p. 34). Em relação à criança, o sentido 

pessoal é elemento constitutivo de sua subjetividade e de construção de 

conhecimentos e novas realidades: 

 

Produzir sentidos e apreender significados culturais permite ao sujeito intervir 
na realidade, modificando determinadas situações. Essas são internalizadas 
por meio das aprendizagens, que são permeadas todo o tempo pelas 
emoções, ocorrendo uma série de transformações qualitativas no seu 
desenvolvimento. Esse movimento é constituído por rupturas, mudanças, 
transformações que acontecem durante a vida toda, e, pouco a pouco, a 
criança passa a compreender-se como alguém com características próprias. 
(GOIÂNIA, 2004, p. 32). 

 

Assim, quando se refere à criança, o sentido pessoal ganha importância, 

devendo ser valorizado, buscado, tornando-se elemento central na prática educativa. 

É a partir do sentido pessoal que a criança constrói seus significados, sua cultura, seu 

conhecimento ao atuar no mundo. A brincadeira e a linguagem são destacadas nesse 

processo de construção dos saberes e dos conhecimentos da criança. Nesse 

momento, o texto normativo evidencia a importância de um processo educativo que 

se desenvolva tendo por foco as múltiplas linguagens da criança. 

 

Esse Documento defende a concepção das “múltiplas linguagens”, por 
respeitar a ideia de um sujeito plural, complexo e total que se comunica e se 
expressa de diferentes formas, interpretando, decodificando e criando 
símbolos da cultura, num processo de compreensão do mundo, de si mesmo 
e do contexto do qual faz parte. (GOIÂNIA, 2004, p. 35-36). 
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As múltiplas linguagens se referem às diferentes formas da criança se 

comunicar e se expressar. Nesse processo de decodificação, interpretação e 

produção de linguagens, a criança compreende seu contexto e a si mesma, além de 

exercitar sua imaginação, criatividade e curiosidade: 

 

Quanto mais a criança sente, vê, lê, experiencia os olhares, os toques os 
silêncios, as risadas, a pintura, a música, o teatro, a dança, a fotografia, as 
línguas, os jogos, as esculturas, os livros, as brincadeiras, as histórias, os 
gibis, as revistas, o cinema e outros elementos, que constituem instrumentos 
mediadores de transformação do real, mais possibilidades ela tem de 
fantasiar, imaginar, indagar, questionar. Isso porque ideias e conceitos são 
revistos e reelaborados quando se brinca de faz-de-conta, quando, num 
desenho, exprime-se uma representação que é pessoal, quando o corpo é 
descoberto a partir da relação com o outro. (GOIÂNIA, 2004, p. 36). 

 

Assim, o documento tem por fundamentação a compreensão de que o 

desenvolvimento individual da criança se dá em relações concretas de existência 

marcadas pela história, pelo contexto sócio-político-econômico-cultural e pelas 

relações interpessoais vivenciadas pela criança. Mas valoriza e desenvolve elementos 

vinculados à subjetividade da criança – o sentido pessoal e as múltiplas linguagens 

da criança –, como principais suportes para a prática educativa. A Pedagogia da 

Infância é a perspectiva indicada no documento para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, por defender “uma educação na qual as crianças possam viver a infância, 

produzindo cultura e sendo sujeitos de sua própria história” (GOIÂNIA, 2004, p. 39). 

O capítulo quatro, Trabalho pedagógico: desafios e perspectivas para a 

Educação Infantil, tem por objetivo apresentar a Pedagogia da Infância como proposta 

“de intervenção em relação à criança pequena” (GOIÂNIA, 2014, p. 42). A criança, 

agora reconhecida como sujeito de direitos, necessita viver a infância e experiências 

que favoreçam a construção do conhecimento e da cultura pela própria criança. O 

trabalho do profissional da educação infantil é “propiciar diferentes experiências 

estéticas, culturais e lúdicas às crianças”, e o espaço da instituição deve propiciar “a 

vivência da infância como tempo em que a criança se estrutura para compreender as 

diversas relações estabelecidas com o outro no mundo” (GOIÂNIA, 2014, p. 43).  

Assim, a criança é entendida como o centro no qual gravita todo o processo 

educativo. O documento indica a necessidade de atividades planejadas pelo(a) 

profissional da educação, mas este(a)s precisam se submeter aos ritmos, interesses, 

necessidades e temporalidades da criança. Ao refletir sobre a extensão da lógica 

capitalista na forma de relação adulto-criança, o texto normativo alerta o profissional 
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sobre a imprescindibilidade de organização do tempo-espaço na educação infantil que 

considere a criança, pois: 

 

Essa se realiza como sujeito ao desenvolver sua sensibilidade, escutando o 
outro, saboreando uma comida, no contato com a natureza, apreciando uma 
obra de arte [...] participando das decisões sobre o que ela vai fazer e não só 
realizando atividades que lhe são apresentadas como algo dado, que trazem 
em si resultados previamente estabelecidos. (GOIÂNIA, 2014, p. 49-50). 

 

A relação instituição-família também é discutida nesse último capítulo, 

abordando a postura dos profissionais que “acabam por fundamentar sua ação 

educativa em uma perspectiva compensatória, que visa suprir supostas carências 

afetivas, econômicas e culturais das crianças” (GOIÂNIA, 2014, p. 55). O documento 

requisita desse profissional que reconheça o lugar da família e os diferentes arranjos 

familiares: 

 

O estabelecimento de um vínculo afetivo entre a família e a instituição se dá 
a partir do momento em que essa aceita as diferenças e reconhece que a 
coexistência entre os diferentes é possível, sem exigir das crianças e de suas 
famílias padrões de comportamento, de relação e de educação pré-
concebidos. (GOIÂNIA, 2014, p. 56). 

 

Na conclusão do documento Saberes sobre a Infância – A construção de uma 

Política de Educação Infantil (GOIÂNIA, 2004) são apresentados questionamentos 

para a reflexão das instituições de educação infantil. As questões convergem para o 

conteúdo do documento e apontam para o direito e para a centralidade da criança no 

processo educativo. 

A complexificação dessa concepção atrelada ao arcabouço legal brasileiro, às 

discussões do campo de estudo da educação infantil, às pressões econômico-sociais, 

entre outros fatores, constituem a base histórica para compreensão do documento 

Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a Rede 

Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014). Assim, os elementos apontados no 

documento Saberes sobre a Infância – A construção de uma Política de Educação 

Infantil (GOIÂNIA, 2004) irão reverberar no processo de reescrita, constituindo a 

proposta político-pedagógica atual da rede para a educação infantil. 
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1.1.2. A educação infantil pós-Saberes sobre a Infância: contexto para 

reescrita da proposta político-pedagógica 

 

Em 2005, o PMDB assumiu a prefeitura de Goiânia e um novo grupo gestor 

encarregou-se da direção da RME, alterando a forma de condução das políticas 

educacionais. Com experiência de gestão em escolas privadas em Goiânia, Marcia 

Pereira de Carvalho foi empossada como secretária municipal de educação, 

implantando uma política cujo foco é a avaliação de desempenho da rede, primando 

aspectos qualitativos no sentido de eficiência e desempenho.  

No ensino fundamental, a secretaria promoveu a implantação de sistema de 

avaliação de desempenho dos alunos do ciclo, a formação de turmas considerando 

não somente a questão da idade, mas aspectos cognitivos, culturais, afetivos, sócio-

históricos, a volta da retenção entre ciclos, a inserção de aspectos quantitativos na 

avalição do aluno e a organização curricular por disciplinas. “Comparando-se com a 

radicalidade da flexibilização instituída pela gestão anterior, pode-se dizer que há um 

movimento inverso no sentido do enrijecimento dos critérios de enturmação, de 

avaliação, de organização do currículo e do trabalho pedagógico” (MUNDIM, 2009, p. 

112). 

Na educação infantil, a política da qualidade e da avaliação se deu via o Projeto 

Educação Infantil Tecendo sua História, iniciado em 2005. Oficialmente, o objetivo era 

“evidenciar o currículo da Educação Infantil que acontece cotidianamente nas 

instituições” (GOIÂNIA, 2010, p. 11). No entanto, o sistema de premiação e a 

construção de indicadores de qualidade é o que efetivamente caracterizam o trato 

com a educação infantil nesse período. 

Assim, a proposta era que professores da educação infantil encaminhassem 

trabalhos contando projetos desenvolvidos na instituição. Os melhores foram 

premiados durante as Conferências promovidas pela SME. Entre 2005 a 2008 foram 

inscritos 227 trabalhos nas categorias Professor Regente e Professor Coordenador. 

Os trabalhos premiados foram publicados na revista Educação Infantil Tecendo sua 

História. As experiências relatadas nos trabalhos premiados abarcam o trabalho com 

projetos pedagógicos, Pedagogia da Infância, vivências e experiências, atividades 

significativas para as crianças, direitos da criança, gestão, planejamento e avaliação 

pedagógica, cultura e linguagem (GOIÂNIA, 2010). 
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Nessa gestão também foi elaborado o documento Indicadores de Qualidade da 

Ação Pedagógica (GOIÂNIA, 2008) para a avaliação institucional com o objetivo de 

verificar a qualidade do atendimento dado às crianças. Trata-se de questões que 

abordam os direitos das crianças nas instituições, a ação educativa, a organização do 

tempo e do espaço, cabendo à instituição indicar por meio das cores verde (bom), 

amarelo (parcial) e vermelho (insatisfatório) a avaliação desses quesitos (ANEXO I). 

Estabelece “de forma objetiva, o que as instituições precisam garantir às crianças para 

que o atendimento seja de qualidade” (GOIÂNIA, 2008, p. 07). As questões e o modelo 

dessa avaliação institucional seguem as orientações do MEC nos documentos 

Critérios para um Atendimento em Creches que respeite os Direitos Fundamentais 

das Crianças (BRASIL, 1995) e os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2006). O documento Saberes sobre a infância (GOIÂNIA, 

2004), as resoluções do CME e um estudo nos CMEIs conduzido pela SME também 

orientaram a elaboração das questões. Os indicadores permanecem como política de 

avaliação na RME e foram usados como instrumento de diagnóstico para a reescrita 

da proposta político pedagógica Crianças e Infâncias em Cena, juntamente com os 

registros de observações realizadas pela equipe da DEI e UREs nas instituições em 

2010. 

Também se destaca nesse período as seguintes regulamentações: resolução 

CME nº 194/2007 que estabelece normas para credenciamento, autorização de 

funcionamento, reconhecimento, renovação de reconhecimento e supervisão das 

instituições de Educação Infantil do município de Goiânia e resolução CME nº 

202/2011 que institui a obrigatoriedade da matrícula de crianças a partir de quatro 

anos de idade na Educação Básica. 

Em 2009, nova gestão petista passou a conduzir a prefeitura, “tendo por base 

os princípios de uma Gestão Democrático-Popular para a cidade” (GOIÂNIA, 2014). 

A professora Neyde Aparecida da Silva, ex-sindicalista e deputada federal, assumiu a 

secretaria em 2011. Naquele momento, a educação infantil na rede era composta por 

113 CMEIs, 55 instituições de educação infantil conveniadas e mais as turmas de 

educação infantil existentes nas escolas da rede. Foi nessa gestão que o documento 

aqui analisado foi constituído e implementado. 
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1.2. Infâncias e crianças em cena: o processo de construção do 

documento 

 

O processo de reescrita da proposta político-pedagógica da educação infantil 

da RME foi coordenado e direcionado pelo Departamento Pedagógico – DEPE, por 

meio da Divisão de Educação Infantil – DEI. Nesse processo, contou com a 

participação dos profissionais das instituições, do Centro de Formação dos 

Profissionais da Educação – CEFPE e das Unidades Regionais de Educação - URE 

(GOIÂNIA, 2014). Foi organizado buscando cumprir oito etapas até a escrita do 

documento final:  1) Encontros Formativos; 2) Lançamento da Reescrita da Proposta; 

3) Consulta Pública I; 4) Grupos de Trabalho Temáticos; 5) Plenárias Temáticas; 6) 

Produção da 2ª versão do documento; 7) Consulta Pública II e 8) Produção do 

documento final. 

Os Encontros Formativos referem-se a momentos que permearam todo o 

processo de reescrita nos quais as equipes do DEI e do CEFPE9 participaram de 

reuniões/assessorias com pesquisadores ou de eventos que versavam sobre a 

educação infantil. Esses Encontros Formativos são detalhados no documento: 

 

Entre eles destacam-se: a) encontros de estudo com o Professor Doutor José 
Carlos Libâneo/PUC Goiás, com a Professora Doutora Gisele Toassa/UFG, 
com o Professor Dr Bernhard Fichtner, da Universidade Siengen, na 
Alemanha, os quais aconteceram no Departamento de Educação da PUC 
Goiás e versaram sobre a “Teoria Histórico-Cultural”; b) Participação da 
Equipe da DEI no Seminário Internacional de Educação Infantil e 
Contribuições dos Estudos da Infância, realizado no período de 14 a 16 de 
maio/2012, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC; c) Participação da DEI e do CEFPE no congresso de 
Educação Infantil – ENGEDUC/2012, ocorrido em Balneário Camboriú em 
junho de 2012 com o tema “Educação Infantil: onde tudo começa”; d) em 
recebimento de consultoria externa da Professora Doutora Andréa Vieira 
Zanella/UFSC e de parecer da Professora Doutora Eloisa Acires Candal 
Rocha/UFSC e sua equipe de pesquisadores, em particular, a Professora 
Doutora Ângela Scalabrim Coutinho/ UFSC; e) realização de visitas técnicas 
a outras secretarias Municipais de Educação brasileiras como, por exemplo, 
Florianópolis e creche da UFSC; e f) assessorias internas durante o período 
de agosto de 2011 a dezembro de 2012 com Professor Doutor Romilson 
Martins Siqueira/PUC-GO/SME. (GOIÂNIA, 2014, p. 08). 

 

Reconhecendo que não existe homogeneidade no pensamento pedagógico 

brasileiro, inclusive no campo de estudos da educação infantil, é possível perceber na 

                                                           
9 Não conseguimos confirmar a presença dos professores das instituições de educação infantil nesses 
encontros. 
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escolha das assessorias, dos eventos e das visitas técnicas o delineamento da 

perspectiva teórica que a RME assume para construção e efetivação de sua proposta 

pedagógica. Tal perspectiva já estava posta no documento Saberes sobre a infância 

(GOIÂNIA, 2004), ganhando maior substância e robustez no processo de reescrita.  

No dia primeiro de novembro de 2011, a Secretaria Municipal de Educação 

realizou o evento para o lançamento da reescrita da proposta político-pedagógica da 

educação infantil da RME no Teatro da Universidade Paulista – UNIP. Conforme relato 

de uma professora presente, o encontro caracterizou-se como uma “festa de criança, 

com balões, belíssima apresentação circense e [...] um comprometimento raro por 

parte dos administradores da Educação de Goiânia”10.  Além de professores e 

gestores dos CMEIs, marcaram presença no evento o Prefeito, a Secretária Municipal 

de Educação, o Presidente do Conselho Municipal de Educação – CME, as crianças 

e famílias de Centros Municipais de Educação Infantil- CMEI e turmas de Educação 

Infantil das Escolas, apoios das Unidades Regionais de Educação - URE e formadores 

do Centro de Formação dos Profissionais da Educação – CEFPE, profissionais de 

instituições de ensino superior, diretores de departamentos da SME, imprensa local e 

demais convidados (GOIÂNIA, 2014). 

A Consulta Pública I, entendida como forma de expressar uma construção 

conjunta de políticas públicas entre a rede e a sociedade com envolvimento de 

cidadãos, movimentos e organizações sociais, em uma perspectiva democrática de 

aprimoramento do documento, contou com a participação do CEFPE, URE, CME, 

agências formadoras11 e seis instituições (uma em cada URE) a fim de compor uma 

amostragem de participação de crianças, pais e professores. É interessante notar o 

descompasso entre a proposta da rede e o que professores e pais pensam e desejam 

para o trabalho na educação infantil nas seis instituições ouvidas. Emerge nas suas 

falas a valorização de ensino e do conhecimento, esperando que conteúdos sejam 

desenvolvidos nas instituições de educação infantil. A interpretação dada pela rede a 

esses questionamentos é a falta de compreensão do papel social da educação infantil 

por parte dos professores e famílias (ANEXOS II, III e IV).  

                                                           
10 A fala está registrada nos comentários do blog da educação infantil da RME. Disponível em: 
http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/2011/10/blog-post_19.html#comment-form 
Acesso em: 14/04/2016. 
11 Faculdade Araguaia, Faculdade Padrão, Faculdade Alfredo Nasser, Faculdades Alves Faria, 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Uni – Anhanguera, Universidade Federal de Goiás. 
Disponível em: http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/p/consulta-publica-i.html 
Acesso em: 15/04/2016. 
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Os Grupos de Trabalhos Temáticos – GTT aconteceram em forma de 

seminários, com palestrante convidado, e na forma de encontros quinzenais “que 

contaram com a representação de dirigentes, coordenadores, professores, apoios 

técnicos pedagógicos das URE e CEFPE, inscritos por meio de chamada pública”. 

(GOIÂNIA, 2014, p. 9). Participaram dos GTTs 35 professores representando os 138 

CMEIs, 47 instituições conveniadas e mais as classes de educação infantil inseridas 

nas escolas de ensino fundamental12. Esses professores foram distribuídos em seis 

grupos de trabalho: Políticas Públicas para a Educação Infantil, Ação Educativa, 

Currículo, Criança e Infância, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano e Educação 

Infantil na Escola (APÊNDICE II).  

É necessário destacar que o trabalho ali desenvolvido foi direcionado pela 

perspectiva teórico-metodológica já assumida pela equipe que conduzia o processo 

de reescrita. O que já estava posto no documento Saberes sobre a infância (GOIÂNIA, 

2004) seria melhor desenvolvido com ampliação de leituras e o debate direcionado. 

As perguntas postadas no blog para orientar as discussões nos Grupos de Trabalho 

Temáticos exemplificam essa constatação (ANEXO V). O processo é explicado no 

documento: 

 

Mais do que produzir um texto, o objetivo principal do GTT foi garantir 
momentos formativos que ampliassem os saberes e os referenciais teórico-
práticos destes profissionais; nos Seminários Temáticos, que objetivaram 
aprofundar o debate sobre as categorias desta Proposta. [...] Sob a 
coordenação da DEI, a assessoria interna conduziu o debate teórico sobre 
cada tema junto aos profissionais que participaram da reescrita. (GOIÂNIA, 
2014, p. 9). 

 

Com o trabalho desenvolvido nos GTTs, foi possível construir um texto para 

submeter à Plenária Pública13. O objetivo era, portanto, socializar os estudos 

realizados nos GTTs. Primeiramente, os coordenadores dos seis eixos temáticos 

fizeram uma exposição das discussões do GTT. Depois, os participantes foram 

divididos em 6 salas para discutir os eixos, o que seria a contribuição do público para 

a reescrita do documento. Por fim, aconteceu a Plenária na qual o relator expôs as 

discussões e contribuições do público. Conforme o documento: 

                                                           
12 Os dados referem-se ao quantitativo de instituições em 2016, servindo por aproximação ao que 
existia em 2012. Esses números foram obtidos junto à Diretoria de Administração da Educação – DAE. 
13 Os dados expostos constam no blog.  
Disponível em: http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/p/plenarias-tematicas.html  
Acesso em: 15/04/16. 
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Nessa etapa foi ampliada a participação dos sujeitos para além daqueles que 
já estavam inscritos nos grupos de trabalho temático. Esse evento contou 
com aproximadamente trezentas pessoas. Esse processo legitimou a 
Reescrita da Proposta para a Educação Infantil da Rede Municipal de 
Educação, uma vez que possibilitou que as vozes dos profissionais inscritos 
fossem ouvidas e consideradas, promovendo avanço nas discussões acerca 
da Educação Infantil. Os encaminhamentos deliberados na Plenária foram 
sistematizados pela equipe da DEI culminando na primeira versão do texto a 
ser enviado para a Consulta Pública II (GOIÂNIA, 2014, p. 9-10). 

 

Concluída essa etapa, o trabalho centrou-se na produção da primeira versão 

do documento, apresentada na Consulta Pública II cujo objetivo foi “publicizar a 

primeira versão do documento e acolher novamente as contribuições dos sujeitos que 

participaram da Consulta Pública I (CEFPE, URE, CME e Agências Formadoras) ” 

(GOIÂNIA, 2014, p. 10). Em 2013, já com a versão final do documento, iniciou-se a 

implantação da nova proposta político-pedagógica - Infâncias e Crianças em Cena: 

por uma Política de Educação Infantil para o Município de Goiânia, mediante reuniões 

mensais para estudo do documento14.  A proposta foi aprovada com a Resolução CME 

n. 154, de 04 de novembro de 2013, e publicada no diário oficial na edição n. 5781, 

de 20 de fevereiro de 2014. 

No movimento da reescrita da proposta foi construído um blog para funcionar 

como canal de comunicação com os interessados no processo de reescrita. Dessa 

forma, foi possível disponibilizar informações, discussões e outros aspectos 

relevantes do movimento. A versão final do documento também está disponibilizada 

nesse blog, favorecendo seu acesso15. 

Em 2014, com o documento já aprovado pelo CME, deu-se o processo de 

impressão e distribuição. Alegando razões de cunho financeiro, a SME não 

disponibilizou um exemplar para cada profissional nas instituições de educação 

infantil. Usando um critério de quantidade de professores, foi concedido determinado 

número de exemplares, sendo três volumes o mínimo recebido por instituição. Os 

apoios das UREs também receberam o documento. 

Também é necessário destacar todo o movimento da SME a fim de garantir 

para além da mera divulgação, mas a compreensão dos pressupostos e proposta 

                                                           
14 Dados disponíveis em: http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html 
Acesso em: 15/04/2016. 
15 http://cefpe.blogspot.com.br/2015/03/infancias-e-criancas-em-cena-por-uma.html 
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pedagógica do documento. Os profissionais de apoio das UREs, diretores e 

coordenadores pedagógicos de instituições de educação infantil participaram de 

encontros formativos no CEFPE. Em cada encontro, um capítulo do documento era 

estudado. Os professores efetivos que atuavam na educação infantil também 

puderam se inscrever no curso. Com vagas limitadas, não foram todos os professores 

que tiveram acesso a essa formação. 

Assim, além disso, todas as instituições de educação infantil da rede realizaram 

formações internamente, sempre acompanhadas pelos apoios das UREs. Diretores e 

coordenadores repassavam nessas formações internas a formação recebida no 

CEFPE. 

 

1.2.1. Conteúdo do documento 

 

O documento Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação 

Infantil para a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014) está organizado em quatro 

capítulos, além da introdução, considerações finais e referências, totalizando 

duzentas e trinta e quatro páginas. Entre cada capítulo, há dois breves relatos de 

professoras sobre projetos e experiências na educação infantil. Também compõem o 

capítulo, a seção denominada “Roda de Conversa para Gente Grande”, na qual se 

pontuam questões e reflexões relacionadas ao assunto tratado na divisão para o 

professor e equipe diretiva, e o espaço do “Caleidoscópio Cultural” pelo qual se realiza 

indicações de livros, vídeos, sites, músicas e outros, com o objetivo de “enriquecer a 

experiência estética e educação do olhar” (GOIÂNIA, 2014, p. 36). 

O documento foi ilustrado com desenhos de crianças da educação infantil da 

rede, além das fotos que registram o dia-a-dia das instituições. Cada capítulo é 

caracterizado por uma cor preenchendo uma das margens: amarelo para o capítulo 

um, azul claro para o dois, no capítulo três a cor é o vermelho e no quatro, o verde. O 

documento é, portanto, bem ilustrado e colorido, o que parece indicar uma referência 

a ludicidade que se quer para a educação infantil. 

Além dos documentos do município de Goiânia já citados neste capítulo – 

Saberes sobre a infância (GOIÂNIA, 2004), as resoluções do CME e o diagnóstico 

realizado pela RME via indicadores de qualidade e acompanhamento realizado pela 

DEI em seis instituições –, outros aportes legais também compõem o documento: 
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constituição/88, LDBEN/96, ECA/1990, PNE, DCN para Educação Infantil/2009, entre 

outras leis diversas (lei nº 7853/1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras 

de deficiência, lei nº 10436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais, lei nº 

11274/2006, que institui o ensino fundamental de nove anos de duração, entre muitas 

outras), e orientações do MEC para educação infantil (parâmetros de qualidade e 

outras orientações para atendimento e para políticas de educação infantil). 

Quanto ao aporte teórico, a SME assume os pressupostos da Pedagogia da 

Infância para referenciar sua proposta político-pedagógica. O grupo de pesquisadores 

dessa perspectiva é que vai subsidiar a construção do documento mediante: obras 

publicadas, encontros formativos e por meio da contribuição direta de pareceristas e 

colaboradores durante a escrita do documento. Assim, a rede assume: 

 

O pressuposto político e pedagógico que orienta a política pública para a 
Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Goiânia afirma-se na 
Pedagogia da Infância como um campo de estudos que reconhece a 
condição social da infância e da criança, ao mesmo tempo em que postula 
uma ação pautada nos princípios de uma educação para a cidadania. Nesse 
sentido, a Pedagogia da Infância apresenta como base epistemológica a 
Teoria Histórico-Cultural reconhecendo a necessidade de articulação de 
diferentes campos teóricos – Sociologia, Antropologia, Psicologia, Educação 
e História – para compreender o sujeito criança. (GOIÂNIA, 2014, p. 12). 

 

Na introdução consta o processo de elaboração, discussão e finalização do 

documento, marcando, principalmente, o caráter público da proposta referindo-se ao 

processo de elaboração já apresentado neste trabalho. 

Uma política pública que reconhece as infâncias, as crianças e seus processos 

de aprendizagem e desenvolvimento é o título dado ao primeiro capítulo que traz a 

exposição dos fundamentos epistemológicos que orientam a proposta. Assim, as 

concepções de homem, sociedade, criança, infância, desenvolvimento, gestão, entre 

outros são apresentados bem como o aporte teórico que lhes dá sustentação: 

Pedagogia da Infância e Teoria Histórico-Cultural. Marca-se no texto a função 

sociopolítica e pedagógica das instituições de educação infantil da rede. 

Ainda nesse capítulo, a seção Roda de Conversa para Gente Grande sintetiza, 

na forma de perguntas, a relação proposta no texto documental entre os fundamentos 

epistemológicos apresentados e a prática educativa a ser desenvolvida nas 

instituições de educação infantil: 
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A Pedagogia da Infância propõe o reconhecimento das crianças a partir delas 
mesmas, o que pressupõe a escuta atenta destes sujeitos. Em quais 
momentos e como são desenvolvidas as ações na ação educativa que 
garantem esse processo? Que características específicas são observadas 
em cada agrupamento e na instituição como um todo que nos permitem 
apreender as diferentes crianças e infâncias presentes neste espaço 
educativo? De acordo com Zanella (2004), é na atividade que o ser humano 
se apropria da cultura e, concomitantemente, nela se constitui como sujeito. 
A partir deste pressuposto teórico, que mediações e atividades culturalmente 
significativas na instituição têm garantido às crianças a ampliação e 
diversificação de suas experiências no campo da aprendizagem e do 
desenvolvimento? (GOIÂNIA, 2014, p. 36). 

 

De forma geral, os pressupostos apresentados têm por objetivo referenciar a 

centralidade da criança e a ênfase na aprendizagem no documento, questões que 

serão aqui analisadas nos próximos capítulos. 

O segundo capítulo, Por um Currículo que Amplie, Diversifique e Complexifique 

os Conhecimentos das Crianças, apresenta em que bases, por qual enfoque e 

conhecimento as escolas devem se organizar. A estrutura do capítulo é elucidativa no 

que tange ao seu conteúdo e se expressa nos seguintes subtítulos: “por um currículo 

que considere a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças”, “por um currículo 

que permita as vivências e as experiências”, “por um currículo em construção e não 

prescritivo”, “as linguagens como conhecimentos e forma de SER e ESTAR no 

mundo”, “conhecer o mundo para conhecer a si mesmo: a relação da criança com os 

conhecimentos do Patrimônio da Humanidade”. 

Trata-se do capítulo que aborda o conhecimento na educação infantil a partir 

dessa perspectiva de centralidade da criança e da sua aprendizagem, questão que 

será desenvolvida no terceiro capítulo deste trabalho.  Em cada área de conhecimento 

marca-se a distinção entre saberes de domínio do profissional da educação das 

situações de aprendizagens pelas quais as crianças, a partir de seus saberes, 

experiências, interesses e questionamentos; poderão descobrir, construir e 

complexificar seus conhecimentos. Os eixos para essas situações de aprendizagem 

são as brincadeiras e as interações. As múltiplas linguagens da criança também são 

destacadas nesse capítulo como elemento central na aprendizagem, pois “a 

compreensão do mundo se dá na e pela expressão das linguagens” (GOIÂNIA, 2014, 

p. 66). 

Da ação Educativa à Ação Pedagógica, terceiro capítulo do documento, traz 

questões ligadas ao trabalho do professor e da instituição. O planejamento, a rotina, 

a organização e uso dos espaços e ambientes, a coordenação do tempo, a seleção e 
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oferta de materiais, a metodologia do professor, a elaboração e organização da 

documentação da escola, a avaliação e a formação continuada são os elementos 

abordados nesse capítulo. Nesse sentido, a referência para toda a organização 

pedagógica, conforme o subitem desse capítulo, é “a criança em primeiro lugar” 

(GOIÂNIA, 2014, p. 132).  

A forma de implementar o currículo também é apresentada nesse terceiro 

capítulo: “a Proposta Político-Pedagógica da Educação Infantil na RME de Goiânia 

opta por trabalhar com os projetos de trabalho” (GOIÂNIA, 2014, p. 143). O 

funcionamento dessa metodologia é especificado pelo documento: 

 

Expressa em um percurso investigativo que deve começar com uma pergunta 
a ser respondida, que possibilitará outros questionamentos. Portanto, se 
aproxima daquilo que nomeamos como investigação-ação de crianças e 
adultos nas instituições. Na condução do projeto de trabalho, profissionais e 
crianças têm uma pergunta e uma pesquisa a ser feita sobre um tema que 
deve ser delimitado, planejado e organizado a fim de desenvolver a postura 
investigativa nesses sujeitos com vistas a responderem a pergunta feita 
inicialmente, ampliando, diversificando e complexificando os seus 
conhecimentos. (GOIÂNIA, 2014, p. 143). 

 

Também é interessante a justificativa para essa orientação metodológica, 

demonstrando o atrelamento dessa proposta político-pedagógica ao o que aqui se 

denominou ênfase na aprendizagem:  

 

Eles são elaborados e executados para as crianças aprenderem a estudar, a 
pesquisar, a procurar informações, a exercer a crítica, a duvidar, a 
argumentar, a opinar, a pensar, a gerir as aprendizagens, a refletir 
coletivamente e, o mais importante, são elaborados e executados com as 
crianças e não para as crianças (BARBOSA E HORN, 2008, p. 34 apud 
GOIÂNIA, 2014, p. 145). 

 

O quarto capítulo, Educação Infantil de Qualidade Social: conquistas, desafios 

e perspectivas, trata de questões relacionadas à inclusão da criança. A entrada no 

ensino fundamental e as questões étnico-racial, educação inclusiva, sexualidade e 

tecnologia são analisadas, indicando, ainda, possibilidades de trabalho pedagógico. 

Nesse capítulo também se destaca a importância de incluir a família e a criança nos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Nas considerações finais, cujo título é “Porque a história não tem fim”, destaca-

se o documento “como ponto de chegada e ponto de partida”, por revelar em que 
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momento se encontra o saber-fazer da rede em relação à educação infantil e por 

pertencer a um tempo, indicando sua provisoriedade histórica. 

 

1.3. A legislação nacional no documento  

 

A legislação nacional para a educação e, de forma específica, para a educação 

infantil são observadas pelo documento Crianças e Infâncias em Cena (GOIÂNIA, 

2014). Pode-se reconhecer que a força da lei se expressa nesse documento normativo 

do município, não somente pela recorrência das leis nacionais (constituição/88, 

LDBEN/96, DCNEI/2009, entre outros), mas também por assumir concepções que já 

estavam postas na discussão nacional e internacional sobre a educação da criança 

pequena, manifesta na legislação nacional. Ao mesmo tempo, a proposta político-

pedagógica da RME-Goiânia também expõe determinada interpretação do aporte 

legal brasileiro para a criança, discussão que será apresentada nos próximos 

capítulos deste trabalho.  

A partir disso, faz-se necessário compreender que o aporte legal brasileiro para 

a educação e, mais especificamente, para a educação infantil, reporta-se à 

determinada compreensão da relação psicologia-educação. Dessa forma, entende-se 

aqui que, se por um lado, a proposta político-pedagógica da RME-Goiânia traz uma 

“leitura” da legislação que regulamenta a educação nacional, por outro lado, as 

deliberações em âmbito nacional também não são isentas, mas encontram-se 

imbricadas aos fatores político-econômico-social-histórico-cultural e, pela força da lei, 

exercem seu papel regulador nas políticas educacionais municipais. 

Nesse sentido, a análise de Saviani (2011) aponta para a relação entre a 

legislação nacional e o contexto mais amplo da organização social. Conforme esse 

autor, as políticas educacionais, imbricadas às relações econômico-sociais mais 

amplas, integram o conjunto mais abrangente das chamadas “políticas sociais”. Estas 

possuem a atribuição de atender ao bem-estar comum, favorecendo o que é universal, 

coletivo, público. A pergunta que norteia qualquer análise das políticas sociais é a 

possibilidade de serem constituídas visando realmente seus fins primeiros dentro da 

sociedade capitalista, regida por interesses de uma minoria que subsiste da 

exploração e alienação da maioria.  

De forma geral, no sistema econômico capitalista as políticas sociais compõem 

os processos compensatórios a fim de atenuar tanto os efeitos da degradação 
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humana, cuja fonte é o processo produtivo, quanto a possibilidade de subversão 

desse modelo estabelecido historicamente para as relações humanas. “Por isso, uma 

certa ‘política social’ emerge desde as origens do processo de consolidação do 

capitalismo” (SAVIANI, 2011, p. 207). 

As políticas voltadas para a educação expressam esse quadro: mesmo diante 

das pressões dos educadores, pais, alunos, intelectuais, organizações sindicais e 

associações diversas em prol da valorização do campo educativo em benefício da 

população brasileira, historicamente têm predominado interesses privativos e 

artimanhas no sentido de atrelar cada vez mais esse campo aos interesses 

econômicos. Trata-se, portanto, de um espaço onde as tensões das classes 

antagônicas efetuam-se cotidianamente, o que requer, de um lado, vigilância e 

atuação constante daqueles que defendem a escola como importante instrumento na 

luta mais ampla pelas transformações da situação atual de exploração e alienação; e 

do outro, formas cada vez mais dissimuladas de cooptação e emparelhamento dessas 

políticas em proveito do grande capital. 

Junto a isso, faz-se importante destacar que as políticas nacionais não estão 

desvinculadas do quadro mais amplo de desenvolvimento das forças produtivas. 

Nesse sentido, é necessário ressaltar o papel dos organismos multilaterais na 

implementação das políticas educacionais e, especificamente, da educação infantil.  

Nesse sentido, Fonseca (1995) destaca o interesse do Banco Mundial (BM) 

pelas questões sociais dos países em desenvolvimento no fim da década de 1960. 

Tendo como um de seus fundamentos a teoria do capital humano, o BM apresenta 

diretrizes e princípios atrelados à política de crédito. Assim, para contrair empréstimos, 

faz-se necessário implementar as orientações de cunho social recomendadas pelo 

Banco. Destas destaca-se as relacionadas ao campo educativo, sendo efetivadas 

pelos países que realizaram esses acordos multilaterais, com consequências diretas 

para as instituições educativas da população.  

A relação do BM com as políticas e projetos educativos exemplifica a atuação 

e influência desses organismos internacionais16. De forma geral, esses organismos, 

                                                           
16 Além do Banco Mundial, destacam-se as seguintes instâncias: a Organização das Nações Unidas 
(ONU), o grupo dos sete países mais ricos ou poderosos (G-7), a Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), a 
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização Mundial do 
Comércio (OMC). “Além dessas instâncias, é preciso considerar, ainda, o papel socioideológico 
desempenhado por outras organizações mundiais, como a Organização da ONU para a Educação, 
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que traduzem os interesses do grande capital, planejam e direcionam as políticas 

educacionais dos países pobres, demonstrando nesse processo não somente a 

preocupação com controle das ações desses Estados, mas também com “a exclusão, 

a segregação e a marginalização social das populações pobres, em razão de essas 

condições constituírem, em parte, fatores impeditivos para o desenvolvimento do 

capitalismo, ou melhor, serem uma ameaça à estabilidade e à ordem nos países ricos” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 54). Assim, os organismos multilaterais conduzem, via 

documentos de orientação17, as políticas educacionais dos diversos países em 

situação de dependência econômica.  

De forma geral, o aparato teórico traduz o empenho desses organismos em 

estruturar o campo educativo conforme as exigências do processo produtivo. Por isso, 

a ênfase nos relatórios de ações a serem implementadas pelos países periféricos nas 

quais se destacam: o enfoque sistêmico, acentuando ações diagnósticas e o 

planejamento  racionalizado e eficiente; a tecnologia educacional; a democratização 

do ensino, com foco na qualidade e na educação básica; descentralização 

administrativa; a adição de um ano na educação primária; o investimento em índices 

para mensurar qualidade, o que inclui o gasto por aluno, material didático, jornada 

escolar e classe social do professor (OLIVEIRA, 2003; TORRES, 1995). 

No campo da educação infantil, estudos indicam que as orientações dos 

organismos internacionais para o campo vinculam-se à ideia de combate à pobreza e 

aperfeiçoamento do ensino fundamental mediante o atendimento à criança pequena. 

A proposta volta-se para a ampliação das capacidades humanas mediante políticas 

sociais seletivas e focais e privatização de direitos sociais, justificados pelo discurso 

do respeito à individualidade e às diferenças das crianças. Conhecimentos da 

neurociência e da psicologia cognitiva fundamentam a proposta educativa dos 

organismos internacionais para a educação infantil, cujo foco está na estimulação 

cognitiva, na potencialização do desenvolvimento infantil e em ações compensatórias 

                                                           
Ciência e Cultura (Unesco), a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), bem como as organização não-governamentais (ONGs)” (OLIVEIRA, 2003, p. 82). 
17 Existem vários documentos de orientação para a educação, com destaque para os relatórios e 
diretrizes da Unesco (CEPAL/UNESCO, 1995; DELORS, 2000; UNESCO, 1990; UNESCO, 2000; 
UNESCO, 2004; UNESCO, 2006). Não se pretende aqui analisar todos os documentos produzidos 
pelos organismos multilaterais voltados para a educação, mas esboçar um quadro geral do que tem 
sido veiculado mediante análise de uma amostragem. Entende-se aqui a existência de planejamento 
norteado por determinada concepção de sociedade e de educação e que perpassa esses documentos.  
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tendo em vista o prosseguimento da vida escolar da criança (CAMPOS, 2008; 

CAMPOS, 2012; CAMPOS, 2013; DREWINSKI, 2006). 

Esse movimento é exemplificado pelo Fórum Mundial de Educação, realizado 

em Dakar no Senegal no ano 2000, que, além de ratificar os acordos internacionais 

realizados ao longo da década de 1990, direciona estratégias para o cumprimento de 

um projeto educativo coerente com a sociedade e economia do século XXI. O foco do 

processo educativo recomendado pelo relatório vai em direção à satisfação de cada 

indivíduo buscando atender: 

 

[...] suas necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e mais pleno 
sentido do termo, e que inclua aprender a aprender, a fazer, a conviver e a 
ser. É uma educação que se destina a captar os talentos e o potencial de 
cada pessoa e desenvolver a personalidade dos educandos para que possam 
melhorar suas vidas e transformar sua sociedade. (UNESCO, 2000, p. 8).  

 

Especificamente para a educação da infância, o relatório recomenda aos 

países correligionários a implementação de políticas voltadas para a primeira infância, 

“especialmente para as crianças mais vulneráveis e desfavorecidas”, de forma a 

promover “programas adaptáveis e flexíveis para as crianças pequenas, que sejam 

apropriados à idade delas e não meras extensões dos sistemas escolares formais 

para uma idade inferior” (UNESCO, 2000, p.18). Apesar da defesa da particularidade 

da educação da infância, as mesmas habilidades cognitivas apresentadas para a 

educação básica são demandadas das crianças pequenas:  

 

Todas as crianças pequenas devem ser criadas em ambientes seguros e 
amigáveis que lhes permitam tornar-se saudáveis, ativas e confiantes e ser 
capazes de aprender. A última década ofereceu mais evidências de que a 
assistência e educação de boa qualidade para a primeira infância, tanto na 
família como em programas mais estruturados, têm impacto positivo na 
sobrevivência, crescimento, desenvolvimento e potencial de aprendizagem 
das crianças. Esses programas devem ser abrangentes, concentrados em 
todas as necessidades da criança e envolvendo saúde, nutrição e higiene, 
bem como o desenvolvimento psicossocial. [...] Parcerias entre governos, 
ONGs, comunidades e famílias podem ajudar a garantir a prestação de boa 
assistência e educação para as crianças, especialmente as mais 
desfavorecidas, mediante atividades centradas na criança e na família, com 
base na comunidade e apoiada por políticas multissetoriais e recursos 
adequados em âmbito nacional. (UNESCO, 2000, p.18, grifo nosso). 

 

Assim, perpassa nas orientações internacionais para a educação infantil a 

concepção cuja ênfase recai nas capacidades, habilidades, potencialidades do 

indivíduo; na eficácia e na qualidade das instituições educativas; e no foco na 
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aprendizagem, isto é, no aprender a aprender, a ser, a fazer, a conviver. Nesse 

sentido, Miranda (1995, p. 325) destaca a “tendência à exacerbação da capacidade 

intelectual humana” resultante do modo de produzir a vida nessa sociedade. A ênfase 

recai no pensamento autônomo, que se autogoverne, operacional, especulativo, que 

resolva problemas com competência e eficácia, isto é, que se adapte de forma 

produtiva nas diferentes circunstâncias e situações. Reporta-se a uma habilidade 

individual, de desenvolvimento progressivo, mas sempre ligada à potencialidade do 

indivíduo que será alargada conforme as diversas vivências ou experiências 

educativas. 

A relação psicologia-educação necessária para atender tais demandas tende a 

se dar no sentido de estabelecer ou adaptar a teoria para a formação desse indivíduo 

habilmente preparado para agir, aprender, conviver e sentir nesse contexto de vasta 

informação, constantes novas tecnologias, novas bandeiras de lutas18, necessidades 

elevadas de consumo e exigentes padrões de conduta e relacionamentos. O foco está 

na aprendizagem, na ação do aluno, na capacidade de interação, no saber fazer, no 

aprender a aprender, preparando esse indivíduo para agir conforme as necessidades 

do processo produtivo (MIRANDA, 1997). 

Junto a isso, Miranda (1997, p. 43) destaca a operacionalidade do 

conhecimento. Trata-se de aprender a aprender, a fazer, a sentir, a conviver aqueles 

recursos que se aplicam na forma de sociabilidade atual. “O conhecimento se 

confunde com informação e o ato de conhecer vai ficando cada vez mais identificado 

com os procedimentos de documentação e acesso às informações”. A autora adverte 

que nesse cenário perde espaço a possibilidade de universalização do conhecimento 

e o “enfrentamento dos processos de exclusão da maioria da população” (MIRANDA, 

1997, p. 46). Em outro trabalho (MIRANDA, 1995, p. 332) a mesma autora destaca a 

tendência nessa concepção de conhecimento de “separação entre as formas lógicas 

do pensamento e o conteúdo que dá fundamento a essas formas”. Como 

consequência, tende-se a focar a habilidade operativa da mente e não o conteúdo a 

ser desenvolvido.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, lei n. 9.394/96), cujo 

processo de tramitação exemplifica a luta travada no âmbito das políticas públicas 

                                                           
18 Questões étnicas, de gênero, diversidade, sustentabilidade e paz são as bandeiras nesses 
documentos. 
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para a educação19; expressa os embates resultante da existência de propostas 

divergentes para a política educacional do país. Como resultado, mesmo diante da 

mobilização da sociedade civil na elaboração e tramitação do documento, a orientação 

neoliberal permeia a lei maior da educação do país (BRZEZINSKI, 2008; OLIVEIRA, 

2003). 

Os embates se expressam no pouco compromisso da própria lei em 

regulamentar seu cumprimento; na existência das dicotomias público/privado, 

centralização/descentralização, qualidade/quantidade; nos diferentes requisitos para 

instituições públicas e privadas; nos princípios esvaziados, como, por exemplo, o da 

gestão democrática, o da obrigatoriedade e gratuidade do ensino, entre outros; e na 

racionalidade financeira (BRZEZINSKI, 2008; OLIVEIRA, 2003). 

Nesse sentido, cabe perguntar qual a relação de uma política educacional que 

tende a descentralizar responsabilidades e concomitantemente a acirrar processos 

avaliativos, ranqueando e responsabilizando indivíduos e instituições pelo seu 

desempenho, que se inclina para a privatização, mercadejando a escola e seus 

processos, bem ao gosto do indivíduo e do lucrativo mercado do ensino, e uma 

determinada vinculação psicologia-educação que atribui ao indivíduo os limites e 

possibilidades de adaptação e, consequentemente, de sucesso na vida social. Como 

já dito, as políticas nacionais implementadas pós-LDB “empurram” estados e 

municípios para a mesma lógica gerencial, de ênfase na competência e eficiência de 

instituições, professores e alunos. 

Em 1998, o Ministério da Educação publicou o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998), como “um conjunto de referências 

e orientações pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou 

implementação de práticas educativas de qualidade”, cuja função seria “contribuir com 

as políticas e programas de educação infantil” mediante orientações que considerem 

“as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a 

seis anos”, tendo em vista “o exercício da cidadania” (BRASIL, 1998, p. 13, v.1). 

O RECNEI/98 está organizado em três volumes. O primeiro livro, cujo título é 

Introdução, apresenta a contextualização, a concepção de criança, de educação, de 

instituição, de professor de educação infantil, a forma de organização do referencial, 

os objetivos e outras orientações para as instituições e seus projetos educativos. O 

                                                           
19 A trajetória de elaboração do documento e o processo de nove anos de tramitação da lei são 
detalhados nos textos de Pino e de Didonet (BRZEZINSKI, 2008). 
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segundo volume, Formação pessoal e social, foca-se nos processos de construção 

da identidade e autonomia da criança, com ênfase nos processos de aprendizagem, 

orientações didáticas e outras orientações gerais para o professor tendo em vista o 

cuidado, proteção e organização do trabalho com as crianças pequenas. No terceiro 

livro, Conhecimento de mundo, são apresentados os eixos de trabalho tendo em vista 

“a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 

estabelecem com os objetivos de conhecimento, sendo estes: Movimento, Música, 

Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática” 

(BRASIL, 1998, p. 7, v.1). 

De forma geral, perpassa nesse documento a centralidade da criança, 

reconhecida como sujeito histórico e social, que constrói “o conhecimento a partir das 

interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio” e, por conseguinte, 

o “conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso 

trabalho de criação, significação e ressignificação” (BRASIL, 1998, p. 22, v.1). Nesse 

processo de construção, a criança utiliza diferentes linguagens e produz cultura. Por 

isso, o foco do trabalho educativo deve ser favorecer situações de aprendizagem para 

o pleno desenvolvimento da capacidade infantil, pois entende-se que: 

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e 
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o 
desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das 
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na 
perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 
(BRASIL, 1998, p. 23, v.1). 

 

Ao professor cabe, nessa perspectiva, garantir aprendizagens significativas 

mediante um trabalho educativo organizado de forma que sejam considerados: a 

interação entre as crianças, “como fator de promoção da aprendizagem e do 

desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se”; os conhecimentos prévios, como 

forma de favorecer a  “construção interna ao relacionar suas ideias com as novas 

informações de que dispõem e com as interações que estabelece”;  a individualidade 

e a diversidade; o desafio e relevância das atividades;  e “a resolução de problemas 

como forma de aprendizagem” (BRASIL, 1998, p. 30, v.1). 
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Em 2006, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Básica, divulgou os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – 

volume 1 e 2 (BRASIL, 2006), com o objetivo “de estabelecer padrões de referência 

orientadores para o sistema educacional no que se refere à organização e 

funcionamento das instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006, p. 8, v.1). O 

documento ratifica as concepções e orientações do RCNEI/98 e aponta que o 

estabelecimento de referências para a educação infantil precisa se desdobrar na 

definição de “indicadores de qualidade”, entendido como “possibilidade de 

quantificação, servindo, portanto, como instrumento para aferir o nível de 

aplicabilidade do parâmetro” (BRASIL, 2006, p. 8, v.1), indicando a possibilidade da 

lógica gerencial também na educação infantil20.  

A centralidade da criança, a ênfase na aprendizagem e na capacidade 

individual repercutem nos parâmetros de qualidade. Nesse sentido, o documento 

estabelece que é função do professor possibilitar que “bebês e crianças possam 

exercer a autonomia permitida por seu estágio de desenvolvimento” (BRASIL, 2006, 

p. 39, v. 2). As atividades propostas devem permitir que “bebês e crianças sejam 

desafiados a ampliar seus conhecimentos a respeito do mundo da natureza e da 

cultura”, além de propiciarem “que bebês e crianças diversifiquem atividades, 

escolhas e companheiros de interação” e que “tenham opções de atividades e 

brincadeiras que correspondam aos interesses e às necessidades apropriados às 

diferentes faixas etárias” (BRASIL, 2006, p. 40, v. 2). O interesse aparece também no 

critério para a prática educativa:  

 

Captar necessidades que bebês evidenciam antes que consigam falar, 
observar suas reações e iniciativas, interpretar desejos e motivações são 
habilidades que profissionais de Educação Infantil precisam desenvolver, ao 
lado do estudo das diferentes áreas de conhecimento que incidem sobre essa 
faixa etária, a fim de subsidiar de modo consistente as decisões sobre as 
atividades desenvolvidas, o formato de organização do espaço, do tempo, 
dos materiais e dos agrupamentos de crianças. (BRASIL, 2006, p. 15, v. 1). 

 

                                                           
20 Esse aspecto entra em contradição com outra parte do documento: “Apple (2000) mostra como a 
importação de critérios de qualidade baseados na lógica do mercado— que incentivam a competição 
entre escolas, premiam os professores de acordo com os resultados dos alunos e equiparam as famílias 
a consumidores de produtos e serviços— tende a ampliar as desigualdades nas escolas. Outros 
autores argumentam que a qualidade da educação não se mede somente pelos resultados obtidos 
pelos alunos nos testes de aprendizagem, mas também pelo processo educativo vivido na escola, que 
envolve aspectos mais amplos de formação para a cidadania, o trabalho e o desenvolvimento da 
pessoa” (BRASIL, 2006, p. 20, v. 1). 
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Ainda no campo específico da educação infantil, foi aprovada em dezembro de 

2009 as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, cuja função é 

“orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de 

propostas pedagógicas e curriculares de Educação Infantil” (BRASIL, 2010, p.11). 

Trata-se de um instrumento normativo, estabelecendo, a partir de determinada 

concepção de educação infantil; princípios, objetivos, organização espaço-tempo, 

recursos didáticos, atendimento à diversidade, práticas pedagógicas, avaliação, e 

articulação com o Ensino Fundamental. 

Aqui também há a ênfase na aprendizagem. Nesse sentido, destaca-se a 

taxativa posição de não antecipação dos conteúdos do Ensino Fundamental, apesar 

do documento indicar a importância de um currículo que busque a articulação das 

“experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover 

o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade”. (BRASIL, 2010, p. 

12). Assim, emerge no documento, em sua concepção de infância, na organização e 

no currículo da educação infantil, a vinculação psicologia-educação cuja ênfase é a 

aprendizagem, a criança e sua construção do conhecimento, o interesse e a 

capacidade individual. 

Todo esse aparato legal, e as concepções por eles apresentadas, são 

importantes referências para o documento Crianças e Infâncias em Cena (GOIÂNIA, 

2014). A força da lei nacional e as orientações dos organismos internacionais se 

expressam nesse documento normativo do município.  Em contrapartida, a proposta 

político-pedagógica da RME-Goiânia atualiza a “leitura” dessa legislação, vinculando-

a aos pressupostos assumidos pela rede para a educação infantil e que dizem de 

fundamentos da relação psicologia-educação, discussão que será apresentada no 

próximo capítulo. 

Assim, há uma relação psicologia-educação no documento que vai além da 

adesão expressa a uma abordagem do campo da psicologia. Tratam-se de tramas 

que resultam de um processo histórico-econômico-político-social, da especificidade 

de um campo e da construção de uma rede municipal para o atendimento de educação 

infantil. Nesse sentido, a centralidade da criança no documento Crianças e infâncias 

em Cena (GOIÂNIA, 2014) é reveladora do que aqui se intitulou Tramas da relação 

psicologia-educação. 
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CAPÍTULO II 

 

TRAMAS DA RELAÇÃO PSICOLOGIA-EDUCAÇÃO: A CENTRALIDADE DADA À 

CRIANÇA NO DOCUMENTO INFÂNCIAS E CRIANÇAS EM CENA 

 

A centralidade da criança como fundamento para estruturar a educação infantil 

de uma rede de ensino provém de uma compreensão historicamente constituída, 

entranhada à forma de organização da sociedade, ligada à uma cultura pedagógica 

que envolve rupturas e continuidades e que se insere nas tramas da relação 

psicologia-educação. 

Nesse sentido, buscou-se aqui mapear no documento o lugar colocado para a 

criança, analisando o que compõe esse discurso: o que o constitui, as possibilidades, 

as contradições e os limites. A referência para a análise é a própria constituição 

histórica da relação psicologia-educação cujo percurso influencia as atuais bases 

teóricas para a defesa do protagonismo infantil no processo educativo. 

 

2.1.  A centralidade dada à criança: como isso se expressa no documento? 

 

O título dado ao documento, ‘Infâncias e Crianças em Cena’, marca o 

protagonismo da criança nessa proposta político-pedagógica e, consequentemente, 

nas instituições de educação infantil. Trata-se do principal fundamento no qual se 

estrutura a proposta educativa da rede: 

 

Tendo por base os princípios de uma Gestão Democrático-Popular para a 
cidade de Goiânia (2009 – 2012), este novo documento traz em si um 
fundamento importante: colocar em cena as infâncias e as crianças a partir 
daquilo que constitui suas histórias, suas culturas, seus modos de ser e estar 
no mundo e seus processos educativos. Reafirma também o direito social de 
as crianças terem acesso à cultura, ao desenvolvimento integral, às 
aprendizagens significativas que ampliam, diversificam e complexificam os 
seus conhecimentos e, ainda, afirmarem-se humanas na relação com os 
outros e com elas mesmas. (GOIÂNIA, 2014, p. 7). 

 

Assim, o protagonismo da criança é o elemento que norteia todo o conjunto da 

proposta, subordinando o currículo, a ação pedagógica, a gestão, a avaliação e todos 

os outros elementos do processo educativo. Essa centralidade da criança se 

manifesta no documento principalmente pela via da expressa adesão aos 
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pressupostos da Pedagogia da Infância, pela definição da criança como sujeito de 

direitos e pelo lugar de destaque dado às vivências e experiências para a efetivação 

da proposta pedagógica.  

 

2.1.1. A Pedagogia da Infância e a centralidade da criança no documento 

 

O primeiro capítulo do documento, Uma política pública que reconhece as 

infâncias, as crianças e seus processos de aprendizagem e desenvolvimento, tem por 

objetivo apresentar os pressupostos epistemológicos que orientam o projeto político-

pedagógico da rede. Assim, o texto normativo estabelece: 

 

O pressuposto político e pedagógico que orienta a política pública para a 
Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Goiânia afirma-se na 
Pedagogia da Infância como um campo de estudos que reconhece a 
condição social da infância e da criança, ao mesmo tempo em que postula 
uma ação pautada nos princípios de uma educação para a cidadania. 
(GOIÂNIA, 2014, p. 12). 

 

Conforme o documento, tal pressuposto já se apresentava na proposta anterior, 

Saberes sobre a Infância, mas sem a devida explicitação de sua natureza político-

pedagógica. Segundo o texto, o posicionamento da rede está para além da adesão 

aos fundamentos propostos pelo campo, se comprometendo com a “defesa da 

Pedagogia da Infância” (GOIÂNIA, 2014, p. 10), por entender que essa perspectiva 

envolve posicionamento político e pedagógico para o trabalho educativo com crianças 

menores de seis anos. Assim, a Pedagogia da Infância é colocada como bandeira de 

luta para a rede e, por isso, a necessidade de tornar explícito esse campo de estudo. 

Nesse sentido, é apresentado o objeto de estudo desse campo:  

 

a criança em si mesma e em seus processos relacionais, ou seja, toma como 
ponto de partida o reconhecimento das crianças a partir de seus modos 
socialmente constituídos de pensar, agir, expressar, participar, se colocar no 
mundo e, além disso, reconhece a infância como tempo social da vida situado 
em contextos sociais e históricos. Enquanto ação educativa e pedagógica, 
procura romper com a lógica da escolarização tradicional e avança no sentido 
de entender o espaço educativo como “espaço-tempo” em que diferentes 
sujeitos interagem possibilitando a aprendizagem, o desenvolvimento e a 
formação humana. (GOIÂNIA, 2014, p. 12). 

 

O objeto de estudo da Pedagogia da Infância é a criança, buscando uma 

compreensão articulada com contexto social e histórico, reportando-se às relações 
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interpessoais interiormente marcadas pelas questões sociais. Ainda assim, a 

centralidade da criança impera ao demarcar que todo esse processo, que é social, 

histórico, relacional, deve ser compreendido a partir e na perspectiva da própria 

criança. O interesse de estudo da Pedagogia da Infância está na forma da criança 

interpretar, compreender, realizar e sentir o que compõem o contexto mais amplo, isto 

é, esse campo reconhece que a condição da criança e da infância é histórico-social, 

mas apreende isso pelo olhar da própria criança. 

Junto a isso, a Pedagogia da Infância é apresentada no documento como 

campo que trata da especificidade do trabalho pedagógico com crianças menores de 

seis anos, “a fim de afirmar a garantia de articulação entre a função sociopolítica e 

pedagógica da Educação Infantil”. Assim, mediante a “reflexão sistemática” é possível 

entender o processo educativo dessas crianças de forma a articular “as dimensões 

objetivas – condições históricas e concretas de vida das crianças – e as dimensões 

subjetivas – aquelas que implicam pensar os sujeitos em sua condição particular” 

(GOIÂNIA, 2014, p. 13). 

Essa especificidade do trato pedagógico também é direcionada pela 

centralidade da criança, “uma vez que os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento são constitutivos da criança: sua expressão, seu afeto, sua 

sexualidade, sua socialização, seu brincar, sua linguagem, seu movimento, sua 

fantasia, seu imaginário e suas infinitas formas de expressão” (GOIÂNIA, 2014, p. 14). 

Assim, o documento expressa a compreensão, fundamentada na Pedagogia da 

Infância, de que a ação pedagógica deve ser norteada da/com/e para a criança.  

O currículo, por exemplo, “deve ser planejado e construído para e com as 

crianças”. Isso significa que a prática pedagógica precisa considerar a criança em 

suas “necessidades, interesses, curiosidades e desejos”. Cabe ao profissional da 

educação identificar “por meio da estesia – capacidade de perceber por meio das 

sensações, escuta e olhar sensível” o que vem da criança a fim de mediar a sua 

aprendizagem (GOIÂNIA, 2014, p. 83).  

Conforme o documento, essa compreensão não desconsidera os 

conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da história, mas confere a 

esses conhecimentos outra relação, subordinando-os à criança. O profissional da 

educação promoverá situações significativas para que as crianças “contemplem e 

articulem” seus saberes e experiências “às linguagens e aos conhecimentos 

produzidos pela humanidade historicamente, promovendo novas aprendizagens e o 
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desenvolvimento das crianças”, de forma que “a partir de seus conhecimentos, 

construa novos” (GOIÂNIA, 2014, p. 184). 

Assim, a Pedagogia da Infância apresentada no documento Infâncias e 

Crianças em Cena posiciona a criança no centro do processo educativo, 

apreendendo, por meio dela, o contexto mais amplo. Os trabalhos de De Angelo 

(2011) e Rocha (1999, 2003) são citados textualmente para referenciar essa 

compreensão. A fim de aprofundar nesse posicionamento assumido pela rede, cabe 

perguntar: por quais fundamentos a Pedagogia da Infância se orienta para essa 

compreensão? O documento responde:  

 

Nesse sentido, a Pedagogia da Infância apresenta como base epistemológica 
a Teoria Histórico-Cultural reconhecendo a necessidade de articulação de 
diferentes campos teóricos – Sociologia, Antropologia, Psicologia, Educação 
e História – para compreender o sujeito criança. (GOIÂNIA, 2014, p. 12). 

 

A Teoria Histórico-Cultural é o aporte do campo da psicologia que sustenta 

esse lugar da criança no documento. Ao dizer da relação indivíduo-sociedade, o texto 

indica que “indivíduos se constituem na sua relação com a natureza, com outros 

indivíduos, por meio da atividade, a partir de condições históricas concretas”, 

destacando a contribuição de Vigotski para a compreensão da “relação de unidade 

entre seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais” a partir da perspectiva dialética 

de constituição do humano (GOIÂNIA, 2014, p. 30). A ênfase na criança também 

emerge nessa discussão: 

 

Logo, os indivíduos dependem da relação com outros indivíduos para se 
constituírem. Dessa feita, compreendemos que as crianças aprendem e se 
desenvolvem nas interações e práticas cotidianas a elas disponibilizadas e 
por elas estabelecidas, com adultos, jovens e pares de diferentes grupos e 
contextos culturais. Nessas interações e práticas elas recriam seus lugares 
sociais, concebem e modificam espaços, reconhecem diferenças, vivenciam 
situações de desigualdades e exercício de poderes, dentre outros. Sua 
presença no mundo marca, portanto, sua existência humana e as relações 

com outros que as constituem. (GOIÂNIA, 2014, p. 30). 
 

O documento marca, portanto, a constituição histórico-social da subjetividade 

humana e afirma a importância das crianças se apropriarem do universo cultural 

(instrumentos, signos, linguagem, brincadeiras, jogos, conceitos cotidianos, conceitos 

científicos) para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. O 

desenvolvimento se dá em relações que implementam o protagonismo da criança no 
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processo de aprendizagem. “Assim, para que as crianças aprendam sobre si mesmas 

e sobre o mundo, a fim de que se percebam nele por meio da problematização, é 

preciso um planejamento que considere as mediações possíveis e o reconhecimento 

das crianças como atores sociais” (GOIÂNIA, 2014, p. 34). Por isso a ênfase no 

documento em reconhecer o que a criança conhece, como ela aprende e se 

desenvolve, como ela significa e compreende as situações, como ela produz seu 

conhecimento.  

Ao assumir e defender a Pedagogia da Infância e no trato com categorias do 

campo de estudo da psicologia, referenciando nos construtos vigotskianos, o 

documento centra na criança, partindo dela para a apreensão do contexto mais amplo 

e para o desenvolvimento do trabalho pedagógico: 

 

Portanto, a Pedagogia da Infância: a) dialoga com a Teoria Histórico-Cultural 
tendo como foco a criança enquanto sujeito social e concreto; b) considera o 
processo de constituição da criança como ser humano em diferentes 
contextos sociais; c) valoriza a cultura da criança, bem como suas dimensões 
intelectuais, criativas, estéticas, expressivas e emocionais; d) ocupa-se em 
conhecer a criança partindo dela mesma e de suas formas de compreensão 
e atuação no seu mundo social; e) preocupa-se com as formas de como a 
criança ressignifica os bens culturais, produz conhecimento e também a 
cultura da infância; f) parte do modo próprio de a criança “ver” o mundo com 
vistas aos estudos e à compreensão das práticas educativas; g) valoriza os 
processos de interação da criança com seus pares (cultura de pares), bem 
como a importância da mediação dos profissionais da educação no processo 
educativo das mesmas. (GOIÂNIA, 2014, p. 13). 

 

Além da Pedagogia da Infância, o protagonismo infantil também se apresenta 

na discussão da criança como sujeito de direitos, instituído pelo marco legal 

implementado a partir da Constituição de 1988, mas também advindo do campo de 

estudo da chamada Sociologia da Infância, presente no documento Infâncias e 

Crianças em Cena por meio dos seus pesquisadores. 

 

2.1.2. A centralidade da criança pela prerrogativa do direito 

 

O documento Infâncias e Crianças em Cena não desconsidera o arcabouço 

jurídico-legal que regulamenta e normatiza a criança e a infância brasileira, 

reportando-se à Constituição Federal de 1988, à Convenção dos Direitos da Criança 

– CDC (1989), ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL,1990), à Lei 

nº 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL,1996),  
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e à Resolução do CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009b). Nesse 

aparato legal é destacada a criança como sujeito de direitos, ao mesmo tempo em 

que estabelece relação entre as legislações citadas e os pressupostos da Pedagogia 

da Infância. 

Assim, o artigo 227 da Constituição Federal é indicado para afirmar o direito à 

educação relacionando-o ao acesso, permanência e qualidade das instituições 

educativas. No documento, esse direito também inclui a necessidade do protagonismo 

da criança na sociedade: 

 

Tal direito está expresso na Constituição Federal de 1988, cujo artigo 227 
afirma que é dever da família e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, 
o direito à educação. Porém, esse processo de conquista por direitos foi e 
ainda é marcado por lutas cotidianas no sentido de dar voz e vez a esses 
sujeitos que, apesar de serem considerados “de direitos”, ainda são 
silenciados na sociedade que tem como ponto de partida as determinações 
econômicas. (GOIÂNIA, 2014, p. 19). 
 

O texto documental ressalta, igualmente, o histórico atrelamento da legislação 

para a infância e os discursos protetores e assistencialistas, indicando a carência de 

reconhecimento da necessidade de efetiva participação da criança: 

  

Não há como negar que houve avanços significativos no campo de defesa e 
proteção da infância e da criança. Esses avanços vão desde o direito 
proclamado, em 1959, pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, até 
o direito assegurado pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL,1990), e pela Lei n°9394/1996 que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Porém, a infância 
contemporânea ainda apresenta-se marcada pela submissão, subordinação 
e marginalização. Portanto, é necessário que se discuta o lugar das crianças 
e os espaços em que vivem e ativamente participam, pois são as 
determinações materiais e culturais que as constituem sujeitos heterogêneos. 
(GOIÂNIA, 2014, p. 21). 

 

Deste modo, a justificação da criança como sujeito de direitos significa defesa, 

proteção, acesso e qualidade social, mas também se direciona para o protagonismo 

infantil assinalando a necessidade de reconhecimento, de participação, da ação da 

criança no contexto no qual está inserida. Nesse sentido, a lei é interpretada à luz da 

Pedagogia da Infância:  “perspectiva aqui exposta encontra eco na Pedagogia da 

Infância, que busca em outras áreas do conhecimento elementos para pensar e propor 

ações educativas e pedagógicas que tenham como objeto de enfoque a criança em si 

mesma” (GOIÂNIA, 2014, p. 19). 
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Da mesma maneira, citando a forma de organização da Educação Básica na 

LDBEN/96 – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio –, o documento 

Infâncias e Crianças em Cena associa essa nomenclatura aos fundamentos da 

Pedagogia da Infância, com a defesa do campo de não escolarização da educação 

infantil, por entender que “a primeira etapa da Educação Básica afirma-se como 

educação enquanto as outras duas como ensino, o que desde já estabelece a 

diferenciação entre elas” (GOIÂNIA, 2014, p. 12). 

Ao tratar das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI (BRASIL, 2009), o documento também vincula à Pedagogia da Infância, por 

entender que “efetivar nas instituições os pressupostos da Pedagogia da Infância 

significa cumprir os princípios e as funções sociopolíticas e pedagógicas” da DCNEI 

(BRASIL, 2009). Nessas funções destacam-se a formação para o exercício da 

cidadania, a igualdade de oportunidades educacionais, “o acesso aos bens culturais, 

às possibilidades de vivências e experiências na infância” (GOIÂNIA, 2014, p. 14-15). 

A centralidade da criança também se mostra no documento nas referências ao DCNEI 

(BRASIL, 2009):  

 

A consideração da criança como sujeito histórico e de direitos, que nas 
interações e relações constrói sua identidade, também é reafirmada nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 
2009b) e demais políticas públicas que a norteiam. Assim, a criança para a 
qual se deseja assegurar esses direitos é uma criança que historicamente foi 
se estabelecendo como sujeito de direitos universais. (GOIÂNIA, 2014, p. 26) 

 

Importa no processo educativo, para assegurar o direito da criança, não 

somente o acesso e permanência, mas garantir “às crianças vivenciarem e 

apreenderem o mundo intensamente constituindo sentidos em relação ao vivido”, em 

concordância com as DCNEI (GOIÂNIA, 2014, p. 55). Assim, toda a parte curricular 

prescrita na DCNEI (2009) é desenvolvida no documento Crianças e Infâncias em 

Cena articulada aos pressupostos da Pedagogia da Infância, cujo fundamento é a 

centralidade da criança no processo educativo. Logo, a base curricular e as demais 

recomendações da DCNEI devem ser trabalhadas pelos profissionais da educação 

“de forma intencional e sistematizada com esses conhecimentos, articulando-os às 

necessidades socialmente apresentadas pelas crianças, observando os contextos em 

que isso se dá e os sentidos que são atribuídos por elas” (GOIÂNIA, 2014, p. 103). 
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O documento igualmente relaciona o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA (BRASIL, 1990) com a defesa da Pedagogia da Infância. Ao reiterar o lugar da 

criança como sujeito de direitos, o ECA desloca esse sujeito do lugar periférico no 

qual historicamente estava inserido para o progressivo protagonismo social.  

Portanto, na apropriação da legislação nacional para a criança menor de seis 

anos, o documento Infâncias e Crianças em Cena ratifica questões requeridas 

legalmente como o acesso, a permanência, a qualidade, a proteção, o cuidado, entre 

outros direitos da criança, mas alinha esses elementos à adesão e defesa da 

Pedagogia da Infância, marcando a centralidade da criança pela via do direito. Nessa 

interpretação dos marcos legais, ganha destaque a defesa da criança ativa, que é 

ouvida e considerada nas decisões, que tem participação efetiva no processo 

educativo e que constrói o seu mundo. Trata-se de uma compreensão que atribui à 

criança competência e autonomia em oposição às relações de dependência, 

imaturidade, vir-a-ser historicamente a ela atribuída. 

A sustentação para a questão da criança como sujeito de direitos não se limita 

ao aparato legal brasileiro, mas também é afirmada pelo envolvimento do documento 

Crianças e Infâncias em Cena com o campo da Sociologia da Infância, mesmo não 

existindo no corpo do texto qualquer designação direta à Sociologia da Infância.  

Esse campo se faz presente no documento de forma indireta: por meio da 

citação e apropriação de alguns de seus pesquisadores e de categorias próprias da 

Sociologia da Infância. Assim, as categorias cultura infantil21, perspectiva geracional, 

reprodução interpretativa, sujeito de direitos, atores sociais e agente ativo, são 

utilizadas no corpo do texto, assim como são citadas as obras: Para uma sociologia 

da infância: jogos de olhares, pistas para a investigação (ALMEIDA, 2009), Sociologia 

da infância (CORSARO, 2001), Gerações e alteridade: interrogações a partir da 

sociologia da infância (SARMENTO, 2005), entre outras obras que também se 

respaldam nesse campo de estudo. 

A ideia de uma cultura infantil é recorrente no texto e está atrelada à 

compreensão da centralidade da criança. Cultura infantil é entendida como “a 

capacidade de as crianças construírem de forma sistematizada modos de significação 

do mundo e de ação intencional, que são distintos dos adultos” (GOIÂNIA, 2014, p. 

                                                           
21 Cultura infantil aparece no documento nas seguintes variações: cultura da infância, criança como 
produtora de cultura, cultura, infância como construção cultural, ser cultural, criador de cultura, culturas 
de crianças, entre outros (GOIÂNIA, 2014). 
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26). Isso significa que a criança é produtora de cultura, isto é, ao interagir com adultos, 

com outras crianças e com o contexto na qual está inserida, as crianças “constroem 

significados, elaboram e interpretam o sentido de sua existência”, modificando “a si 

mesmas e o mundo ao seu redor”. Por conseguinte, consiste em uma compreensão 

de criança “como ser ativo, crítico, criador de cultura, e, de modo mais específico, de 

uma cultura da infância”. Sarmento (2003, 2005) é a referência para a discussão desta 

cultura da infância no documento (GOIÂNIA, 2014, p. 26). 

Nesse percurso, a ênfase nas interações que a criança estabelece, nas 

interpretações infantis da realidade social, nos seus modos de vida, nos seus 

interesses e necessidades, e na criança como sujeito de direitos integram-se à ideia 

de cultura infantil. A centralidade da criança se manifesta, mais uma vez, no destaque 

dado à subjetividade para a constituição da criança. Isso não significa que o texto 

documental desconsidere a objetividade na formação humana, mas que essa 

objetividade precisa ser apanhada pelo olhar, pela interpretação, pelos sentimentos, 

pela alteridade da própria criança, sem imposições ou modelos dos adultos: 

  

Nesse sentido, buscamos aqui afirmar uma identidade de criança pontuando 
a sua dimensão de “sujeito” que vem de “dentro pra fora” e não apenas de 
“fora pra dentro”. Esta perspectiva nos possibilita redescobrir, na criança, o 
que constitui suas características como pessoa humana em suas dimensões 
objetiva e subjetiva. Esse processo de construção da identidade é dialético, 
pois implica pensarmos a constituição do sujeito e dos sentidos atribuídos às 
suas vivências e às suas experiências. (GOIÂNIA, 2014, p. 27) 

 

Na discussão da alteridade também emergem os elementos já apontados. 

Entendendo que alteridade é “a capacidade de apreender o outro nos seus direitos e 

na sua diferença”, o documento aponta a necessidade de valorizar a diferença, a 

multiplicidade, a diversidade nas várias maneiras de ser criança e viver a infância. O 

outro é destacado como aquele pelo qual a existência se faz possível, tendo por 

“pressuposto de que todo homem social interage com outros indivíduos e nessa 

interação se reconhece e se diferencia no e do outro” (GOIÂNIA, 2014, p. 27).  

O foco na compreensão da alteridade está, por conseguinte, na própria criança, 

ao indicar que “não existe uma única forma de ser criança ou viver a infância” 

(GOIÂNIA, 2014, p. 27) e na necessidade “dos profissionais compreenderem os 

contextos de vida do grupo de crianças presentes no agrupamento e que elas sejam 

vistas por suas especificidades”, pois cabe ao profissional da educação “estar atento, 

observar, ouvir, perceber o que dá prazer às crianças, o que desejam experimentar, 
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compreender o mundo que as rodeia, sua natureza singular, seus sentimentos e 

pensamentos, sem desconsiderar as diferenças entre os seres humanos” (GOIÂNIA, 

2014, p. 28). 

Outras categorias do campo da Sociologia da Infância também emergem no 

texto atreladas à centralidade da criança. Assim, a perspectiva geracional é citada 

para reafirmar a especificidade de cada geração nos seus modos de ser e viver; a 

reprodução interpretativa como aspecto próprio da criança para lidar com tudo aquilo 

que o adulto lhe traz de conhecimento e informação do mundo; a criança como ator 

social e agente ativo para enfatizar a capacidade da criança de participar ativamente 

do mundo; e, por tudo isso, as crianças como sujeito de direitos “que elaboram e dão 

sentido a sua existência enquanto ser social” (GOIÂNIA, 2014, p. 204). 

 

2.1.3. A centralidade da criança: vivências e experiências na educação 

infantil 

 

A organização do processo educativo por meio de vivências e experiências 

também aponta para a centralidade da criança no documento Infâncias e Crianças em 

Cena (GOIÂNIA, 2014). A proposta é, por meio de vivências e experiências, promover 

a aprendizagem das crianças. Isso significa que a relação da criança com o 

conhecimento vai se dar mediante vivências e experiências propiciadas no espaço da 

educação infantil, de forma que é a própria criança que estabelece o sentido, o 

significado e a perspectiva para suas vivências e experiências. 

 

Ressaltamos ainda que a Educação Infantil da RME, ao garantir à criança o 
direito de ela experimentar diversos modos de interações, vivências e 
experiências, de ser respeitada, de manifestar seus pensamentos, opinar 
sobre o que lhe diz respeito, ter acesso a diferentes conhecimentos e bens 
culturais, possibilita que as crianças atribuam significados a elas mesmas, a 
outras pessoas, aos fatos, ampliando, assim, as suas visões de mundo. 
(GOIÂNIA, 2014, p. 28) 

 

Tendo por fundamento o estudo de Toassa (2011) sobre a ideia de vivência em 

Vigotski, o texto documental explicita o sentido atribuído ao termo: situação marcada 

por um forte sentimento da qual emanam sentidos singulares que implicam na 

aprendizagem e no desenvolvimento humano. Trata-se de algum acontecimento que 
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engendra determinada impressão no vivido por envolver fortes sentimentos, 

modificando ou impactando a relação objetividade-subjetividade.  

O trabalho pedagógico deve, assim, promover essas vivências, mediante 

atividades significativas e afetivas para a criança. A realidade objetiva faz sentido ou 

torna-se significativa se impactar subjetivamente a criança. Por isso, o foco no 

interesse e necessidades infantis, buscando nesses elementos a possibilidade da 

vivência. A centralidade da criança é marcada pelo trabalho educativo que se volta 

para propiciar a vivência, colocando a objetividade à servido da subjetividade infantil: 

 

Trata-se de estar com as crianças, o que requer uma escuta sensível de suas 
vivências por parte dos profissionais. Entende-se que as vozes das crianças 
não são apenas aquelas que podem ser apreendidas do ato verbalizado, mas 
das reações, emoções, gestos, silêncios, choros e de outros modos de como 
estas se comunicam no e com o mundo. Buscamos, portanto, propor um 
currículo que garanta o lugar dos conhecimentos, da aprendizagem e do 
desenvolvimento, das vivências e experiências em atividades enriquecedoras 
e significativas, em que as brincadeiras e as interações sejam os eixos de 
todas as ações, permeando o trabalho realizado nessa primeira etapa da 
Educação Básica. Dessa forma, ações esvaziadas de sentido para as 
crianças – como as advindas de materiais apostilados tipo “tarefinhas de 
coletâneas de livros preparados para os professores” – devem dar espaço e 
tempo a um currículo e, consequentemente, a um planejamento da ação 
pedagógica que considere os gestos, os olhares, as perguntas, os 
questionamentos e os interesses, necessidades, desejos e curiosidades das 
crianças, valorizando sua forma ímpar de ver, entender, se apropriar e 
ressignificar o mundo. (GOIÂNIA, 2014, p. 64). 

 

O texto também conceitua o termo experiência, “que não pode ser confundida 

com experimento, como uma série de regularidades que possibilita conhecer as coisas 

e dominá-las, conforme a ciência moderna propõe”. Também aqui há a centralidade 

da subjetividade da criança na relação com o mundo, pois “o saber da experiência se 

dá na relação entre o conhecimento e a vida humana, de forma particular, subjetiva, 

relativa e pessoal, por meio da qual o sujeito se apropria da sua própria vida” 

(GOIÂNIA, 2014, p. 56). Vivências e experiências, apesar de plenamente 

relacionados, são situações distintas: 

 

Não é possível ter uma experiência sem vivenciar algo, mas nem toda 
vivência proporciona uma experiência, uma vez que esta se refere ao sentido 
que atribuímos àquilo que nos acontece, que nos toca e que nos possibilita 
formação e transformação. Ou seja, para uma vivência se constituir em uma 
experiência o sujeito deve se ver capturado por algo e se permitir “passar” 
por ele, não de qualquer jeito, mas de forma receptiva, aberta, disponível, 
incompleta, sensível, paciente, atenta, capaz de estranhar, de descobrir e se 
redescobrir nessa travessia formando-se e transformando-se. Conforme foi 
dito anteriormente, as vivências e as experiências permeiam todo o trabalho 
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planejado e implementado com e para as crianças, uma vez que vivências e 
experiências só se constituem situadas na cultura, nas emoções e nas 
relações com o outro. (GOIÂNIA, 2014, p. 56). 

 

Ao conceituar o termo experiência, o texto Infâncias e Crianças em Cena 

(GOIÂNIA, 2014) o relaciona à questão da diversidade e da não-previsibilidade do 

trabalho educativo, visto que a experiência precisa ser entendida “como um processo 

singular, que produz diferenças, heterogeneidade, pluralidade, que nunca se repete e 

que tem abertura para o desconhecido, o inesperado, a incerteza, e que, por isso, não 

pode ser antecipada e prevista de antemão” (GOIÂNIA, 2014, p. 55). 

Vivências e experiências, no documento, referem-se, portanto, a processos 

marcados pela especificidade e singularidade de cada criança, o que aponta para a 

centralidade da criança nesse documento. O saber aprendido mediante vivências e 

experiências é carregado de sentido individual, de emoção, de subjetividade, o que 

“se contrapõe à compreensão de conhecimento como algo finito, universal e objetivo, 

que está fora do sujeito e que dele pode se apropriar e utilizar no seu sentido mais 

pragmático e instrumental”. Trata-se de um saber da e para a criança, carregado de 

sentidos e significados únicos e singulares, de “natureza dinâmica, aberta e flexível”, 

e que vão constituir as características singulares de cada criança (GOIÂNIA, 2014, p. 

56). 

 

2.2. A centralidade da criança na histórica relação psicologia-educação 

 

A centralidade da criança emerge na história atrelado à configuração social, 

despontando do campo da filosofia, cujas ideias já apontavam para conhecimentos do 

que hoje denominamos campo de estudos da psicologia. Nesse sentido, dizendo da 

relação entre a forma de viver e compreender a criança, a infância e a vida social, 

Ariès (2012, p. 9) esclarece que os tempos de vida não se limitam às questões 

biológicas, “mas a funções sociais”. Esse autor, mediante o estudo iconográfico, 

indicou o movimento da história no trato da criança e da infância, na estreita relação 

com as mudanças e demandas da sociedade. Assim, se na sociedade medieval há 

uma indiferença em relação à criança e à infância, Ariès destaca o movimento de 

“conscientização da particularidade da infância”. Isso se efetiva imbricado ao 

emergente processo produtivo industrial, à estruturação das classes sociais, à 
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necessidade de especialização do ensino, aos estudos psicológicos da criança e de 

seus processos psíquicos (2012, p. 104). 

Nesse movimento histórico, Charlot (2013) também destaca a influência e 

determinação da vida social na imagem da criança e da infância, o que explica as 

contradições22 que marcaram essa representação e que repercutem ainda hoje na 

maneira de entender e de se relacionar com a criança e com seu tempo de vida.  

O movimento em direção à centralidade da criança está atrelado, portanto, à 

forma de produção capitalista cuja racionalidade faz girar a engrenagem da vida social 

na contemporaneidade. A maneira pela qual o homem compreende seu mundo, sua 

relação com os outros homens e com a natureza, é resultado, portanto, não somente 

de ideias que surgem na mente do sujeito pensante, mas principalmente da atividade 

humana ao produzir sua existência. Pensando sobre isso, Marx (1978) percebeu que 

as elaborações racionais humanas “não podem ser compreendidas nem a partir de si 

mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, 

mas, pelo contrário, elas se enraízam nas relações materiais de vida” (MARX, 1978, 

p. 129). Nas condições reais de existência estão colocados os limites e as 

possibilidades do desenvolvimento psíquico humano. 

Datado historicamente23, o capitalismo se expande de forma desigual pelo 

mundo implicando em novas formas de organização social-econômico-político-

cultural: sai de cena o padrão comunitário e se estabelece a troca como mecanismo 

de regulação das estruturas sociais. Aparentemente diz respeito a uma troca entre 

iguais24; essencialmente, trata-se de negócio para os proprietários dos meios e 

instrumentos de produção e de um imperativo para aqueles que possuem unicamente 

sua força de trabalho para garantir a sobrevivência. A posição do sujeito em um 

desses lados, se proprietário do trabalho, dos meios de produção e da riqueza 

produzida, ou se desprovido de meios, é o que define a identidade, o lugar e a relação 

do indivíduo com a sociedade. Nessa perspectiva, fica evidente que as diferenças 

sociais não são dadas naturalmente, mas vinculam-se a um processo histórico que 

                                                           
22 “Podemos, no entanto, resumi-las em quatro fórmulas: a criança é inocente e má; a criança é 
imperfeita e perfeita; a criança é dependente e independente; a criança é herdeira e inovadora” 
(CHARLOT, 2013, p. 160). 
23 Trata-se de um conjunto de transformações das quais se pode destacar: industrialização, grande 
progresso material, expansão do comércio, constituição das classes sociais, crescente processo de 
urbanização, complexificação das relações de consumo e no modo de vida, formação dos estados 
nacionais, constituição e disseminação do liberalismo enquanto ideologia política, do Iluminismo como 
programa filosófico e da ideologia secular, desenvolvimento das ciências (HOBSBAWM, 1977). 
24 No âmago da ideologia liberal estão os princípios de igualdade, liberdade e propriedade. 
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envolve o estabelecimento de privilégios para um grupo reduzido em função da 

exploração e da miséria da maioria. 

Nesse contexto, o trabalhador, destituído das condições objetivas de 

existência, troca sua força de trabalho, sua vida, por determinado salário para produzir 

riqueza na forma de mercadoria. O engodo está no fato de que o trabalhador produz 

um valor muito superior ao que lhe pagam, isto é, não há equivalência entre a riqueza 

produzida às custas da vida do trabalhador e as condições de existência propiciadas 

pelo trabalho no processo produtivo capitalista. Quanto maior o lucro do capital, mais 

o trabalhador é explorado (MARX, 2013). 

Aliada a isso, a organização necessária para a aceleração da produção e o 

constante aperfeiçoamento técnico, demandam uma disposição racionalizada dos 

postos no processo produtivo, engendrando a divisão social do trabalho. Com as 

diversas especialidades e diferentes atribuições, o trabalhador, além de separado do 

produto do seu trabalho, vivencia a hierarquização das relações entre trabalhadores. 

Vivendo à margem da riqueza por ele produzida, reduzido à condição de mercadoria, 

sem qualquer controle da produção, o trabalhador se torna joguete de forças que ficam 

obscurecidas no processo produtivo, mas que efetivamente referem-se às condições 

estabelecidas historicamente. 

Essa situação leva à luta de classes. A organização social classista demanda, 

em função dos interesses antagônicos e para manutenção das condições objetivas, 

não somente situações explícitas de conflito, mas principalmente formas de cooptação 

do trabalhador para que este não perceba todo o processo de 

expropriação/exploração em que está inserido. Assim, do processo produtivo 

emergem as formas de ocultação das reais relações estabelecidas, naturalizando a 

exploração mediante o processo de parcelarização das atividades e o não 

reconhecimento do produtor no produto. 

A superestrutura – política, religião, moral, artes, leis, mídia, escola, o 

conhecimento científico, entre outros –, na relação recíproca com as forças produtivas 

e relações sociais dela estabelecidas, refletem essa contradição, podendo ser 

importante elemento para o aprofundamento da alienação ou um componente para a 

luta de classes na medida em que favorece a tomada de consciência dessas relações 

de expropriação/exploração. Dessa forma, duas questões tornam-se centrais para a 

discussão da vinculação psicologia-educação: as condições desiguais para formação 

e desenvolvimento humano na sociedade capitalista e a necessidade de ocultar ou de 
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impedir que indivíduos se conscientizem dessas condições historicamente 

constituídas. 

Nesse ponto, destaca-se o discurso que naturaliza a forma de organização 

capitalista, justificando os lugares ocupados socialmente e ocultando as desiguais 

oportunidades para a constituição humana mediante a ideia de que existem 

tendências, vocações, interesses nos indivíduos que determinam seu lugar na 

sociedade. Tal discurso explica, pelo viés biológico, o sucesso ou fracasso na 

escolarização e responsabiliza o próprio indivíduo pela sua formação e posição social.  

Trabalha, portanto, em prol da adaptação do indivíduo às demandas do capital e 

atende eficazmente aos interesses da classe dominante ao corroborar para a 

manutenção e adesão a essa sociedade (PATTO, 1983).   

Junto a isso, o constante aperfeiçoamento técnico que demanda habilidades, 

procedimentos, comportamentos e, principalmente, percepções e entendimentos que 

consintam com essa forma de organização da produção, exige novas metodologias 

de formação humana. A escola da Idade Média não serve para formar o trabalhador 

da moderna indústria. A ciência psicológica entra em cena para contribuir na 

constituição de um caminho pedagógico que atenda aos novos processos de 

sociabilidade para a nova estrutura social.  

Isso não significa que pesquisadores, educadores e a escola constituída no 

bojo da expansão capitalista tinham o claro objetivo de contribuir para a exploração 

da atividade humana, apesar de muitos desses pesquisadores defenderem 

abertamente seu otimismo em relação a essa forma de produção, procurando, de fato, 

cooperar para o aprimoramento humano dentro dos moldes mercantis. Significa que 

a produção científica que desconsidera a historicidade e a materialidade da existência 

humana convém aos interesses daqueles que coadunam com a manutenção do status 

quo. 

É desse contexto que emerge a ideia de natureza infantil, princípio que modifica 

o lugar da criança no processo educativo. Nesse sentido, a contribuição de Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) para a centralidade da criança no campo educativo é 

significativa. A ideia de que o homem traz em si mesmo uma bondade original, surge 

da crítica rousseana à convenção originária da sociedade, é o fundamento da sua 

proposta educativa. O estado da natureza deve ser preservado, por isso Emílio é 

retirado da sociedade. O mestre deve seguir o curso da natureza, criando condições 

para a experiência do sentimento, do desejo de aprender, focando o como se ensina 
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e não no conteúdo ensinado. A criança é o centro do processo educativo, pois nela 

está contida a não-corrupção, a bondade e a perfeição natural. “Quanto a mim, não 

pretendo ensinar a geometria a Emílio, ele é que me ensinará.” (ROUSSEAU, 1968, 

p. 147).  

Esse princípio da natureza infantil será fundamental na constituição da 

vinculação psicologia-educação. Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), para o qual 

era necessário “psicologizar a instrução humana” (PESTALOZZI, 2010, p. 73), foi 

entusiasta da ideia da inocência e bondade inerente à natureza humana e da 

centralidade da criança no processo educativo. Perguntando-se sobre as reais 

finalidades da educação, Pestalozzi rechaça tanto a educação idealizada da tradição 

religiosa quanto a ideia de formação restrita à adaptação no mundo, propondo uma 

terceira via: formação plena para a sociedade capitalista nascente, propondo que a 

educação contribua para que cada um seja “uma obra de si mesmo” (SOËTARD, 

2010, p. 18). 

Para isso, faz-se necessário um método educativo que respeite o nível de 

desenvolvimento da criança e suas leis psíquicas.  Nessa concepção, as leis psíquicas 

são análogas às leis biológicas, naturalizando a subjetividade e o comportamento 

manifesto da criança. O interesse se apresenta como possibilidade para a 

compreensão das tendências naturais da criança, tendo por base a crença de que o 

indivíduo se desenvolve de dentro para fora a partir de impulsos inatos, sendo 

necessário seguir esse desenvolvimento natural. Ao professor cabe acompanhar ou 

propiciar condições para o desenvolvimento desses processos naturais. 

Ao longo da história da vinculação da psicologia com a educação, a 

centralidade da criança ganha proeminência com o desenvolvimento dessa forma de 

compreender o processo educativo. O que predomina apesar dos diferentes enfoques, 

das distintas fundamentações filosófico-epistemológicas e dos diversos métodos de 

ensino, é o suporte biológico para a explicação do funcionamento psíquico humano, a 

crença na natureza boa e perfeita da criança, a ênfase no desenvolvimento e no 

interesse no processo educativo, a excessiva individualização da criança, a 

preocupação em desenvolver métodos ativos e, em maior ou menor grau, a 

preocupação com a adaptação do indivíduo na sociedade capitalista. Esse é o modelo 

que justifica, portanto, a centralidade da criança no contexto de vinculação dos 

campos psicológico e educativo no movimento denominado Escola Nova, ocultando 
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as condições desiguais postas para a constituição subjetiva e colocando no indivíduo 

os limites e possibilidades de seu desenvolvimento. 

A ideia de suporte biológico se mantém no pensamento de Friedrich Wilhelm 

August Fröebel (1782-1852), conhecido por sua dedicação ao que é chamado 

atualmente de educação infantil, que postula o princípio da imutabilidade Divina 

estendida a toda criação que rege todo o universo e tende sempre à harmonia, o que 

inclui o humano e seus processos psíquicos. Partindo desse princípio geral, Fröebel 

atrela o processo educativo ao desenvolvimento infantil, evidenciando a concepção 

de maturação do organismo ao longo do desenvolvimento. Por isso a analogia com o 

crescimento das plantas, da qual surge a denominação Jardim de Infância (FRÖEBEL, 

2003).  

A educação, nessa perspectiva, é o desenvolvimento de talentos, da 

individualidade, entendendo que em cada criança há atributos naturais que se 

desenvolvem no ambiente adequado e estimulador para a ação. A professora é essa 

jardineira, cuidando das crianças para que se desenvolvam por si mesmas. Enquanto 

Pestalozzi enfatiza a “obra de si mesmo”, Fröebel destaca a ideia de vocação, o que 

coloca no centro de sua proposta educativa a auto-atividade livre, a ação da criança, 

a aprendizagem, os jogos e as brincadeiras (ARCE, 2002). 

A mesma centralidade da criança fundamentada na ideia de natureza infantil 

também é encontrada nos pressupostos de Maria Montessori (1870-1952), médica 

italiana, que propõe fundar uma ciência da educação cujo propósito é aperfeiçoar a 

sociedade mediante a educação (MONTESSORI, s/n a). Assentada no fundamento 

rousseauno de natureza infantil, na independência intelectual das crianças e na 

psicanálise, Montessori constata a necessidade de ‘profilaxia’ aplicada ao mundo 

infantil em função da estruturação de uma sociedade adulta sã, corporal e 

mentalmente. Além disso, Montessori demonstra que na infância estão as raízes do 

desenvolvimento potencial das tendências humanas. 

A função do adulto é proteger e acolher a criança, preparando o ambiente para 

que esta possa agir e se desenvolver sem qualquer obstáculo. A atividade da criança 

no ambiente é que produz a estruturação da psique, aprofundando aspectos ligados 

ao não-diretivismo, à educação ativa, ao auto-governo, à centralidade da criança, e à 

individualização do processo educativo. A crença da educação como “cura” para o 

mundo é a medida do envolvimento dessa abordagem com as questões sociais 

(MONTESSORI, s/n b). 
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Jean-Ovide Decroly (1871-1932) também postula a centralidade da criança no 

processo educativo. Usando testes e estudos psicogenéticos, conclui que há relação 

entre fenômenos biológicos e mentais, cujo funcionamento e desenvolvimento estão 

sujeitos ao conflito com o meio. O peso do fator biológico se expressa na defesa da 

existência de tendências e impulsos naturais que produzem o movimento em função 

da adaptação ao meio e ao esforço de identidade. Essas tendências explicam, 

portanto, as diferenças de interesse, de habilidade, de desenvolvimento das crianças, 

interferindo na capacidade de aprender. A prática pedagógica deve ser ajustada à 

mentalidade da criança e à evolução natural do pensamento, assegurando o 

desenvolvimento pessoal de cada aluno (DECROLY, 1943; DUBREUCQ, 2010).  

O filósofo norte-americano John Dewey (1859-1952) apoia-se no 

pragmatismo25 e no funcionalismo26 para constituir uma psicologia de cunho 

biologicista e instrumental que fundamenta a articulação de sua filosofia “naturalista 

empírica” (DEWEY, 1980, p. 3) à sua concepção pedagógica da escola ativa. 

A mente humana é entendida por Dewey como um instrumento adaptativo cuja 

função é dirigir a ação. As ideias, portanto, são conjecturas para a ação, guiando as 

atividades humanas, tendo por fim a harmonização com o mundo de forma a garantir 

a melhor vida possível. Consequentemente, os produtos do pensamento humano 

existem para uma aplicabilidade, sendo, portanto, vinculado à experiência primária. 

Por isso o conceito “experiência” torna-se nuclear na teoria de John Dewey.  

Para Dewey, “há conexão orgânica entre educação e experiência pessoal” 

(DEWEY, 1971, p. 13), isto é, somente há educação de fato na experiência. Nesse 

sentido, dois aspectos qualificam a experiência: “o imediato de ser agradável ou 

desagradável e o mediato de sua influência sobre experiências posteriores” (DEWEY, 

1971, p. 16). As experiências educativas além de impulsionarem naturalmente o 

aluno, também ampliam e preparam o indivíduo para novas experiências. É nesse 

sentido que Dewey destaca a categoria de continuidade ou continuum experiencial: 

em cada experiência educativa há a ampliação da capacidade humana e, 

simultaneamente, acarreta novas necessidades de aprendizagem, pois “cada 

                                                           
25 O pragmatismo é uma concepção filosófica que faz do êxito da prática a categoria definidora da 
verdade. Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey são os nomes mais emblemáticos 
dessa teoria. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1996, p. 149-150).  
26 O funcionalismo, “primeira escola exclusivamente norte-americana”, surge da crítica ao 
estruturalismo, colocando no cerne da orientação do comportamento humano o papel instrumental da 
consciência, “cuja função é dirigir o comportamento e ajustar o homem às condições ambientais, isto 
é, ao meio físico e social” (FREIRE, 1997, p. 102). 
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experiência atua em certo grau sobre as condições objetivas em que decorrerão novas 

experiências” (DEWEY, 1971, p. 28). 

A centralidade da criança também é destaque na obra de Edouard-Jean Alfred 

Claparède (1873-1940), médico-psicólogo, que liderou o desenvolvimento do 

funcionalismo, impactando diretamente o campo educativo. Apoiado na função 

biológica da consciência de adaptação ativa, na prática e no experimentalismo como 

critério para a verdade, ambos conceitos de Willian James, na escola ativa de Dewey, 

na criança em seu estado natural, influência de Rousseau, Claparède entende que a 

relação psicologia-educação é determinante para o processo educativo, buscando, a 

partir dessa compreensão, “esboçar, a grandes traços, os fundamentos da psicologia 

sobre os quais deve assentar o edifício da educação” (CLAPARÈDE, 2010, p. 41).  

A partir do ponto de vista funcional, Claparède chega às leis que regem o 

funcionamento psicobiológico do indivíduo: em busca do equilíbrio, o organismo 

humano tende à autorregulação. São as necessidades, portanto, que mobilizam o 

indivíduo, que engendra o desenvolvimento. Trata-se de uma concepção 

biopsicológica, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre crescimento 

orgânico e desenvolvimento mental (CLAPARÈDE, 2010).  

Dessa forma, a psicologia funcional tem aplicação direta no campo educativo: 

segundo o autor “a educação funcional é a que toma a necessidade da criança, o seu 

interesse em atingir um fim, como alavanca da atividade que se deseja despertar nela” 

(CLAPARÈDE, 2010, p. 37). Consequentemente, autor defende a criança como 

medida para os métodos e os processos educativos. “A escola para a criança, e não 

mais a criança para a escola” (CLAPARÈDE, 1961, p. 203).  

A partir desses estudiosos, é possível esboçar as bases nas quais se apoiam 

a centralidade da criança na vinculação psicologia-educação no Movimento Escola 

Nova: indivíduo funcional e desenvolvimento entendido na perspectiva 

biopsicologizante com as consequentes naturalização e psicologização dos processos 

educativos.  

É esse entendimento do desenvolvimento e aprendizagem humanos que chega 

ao Brasil nos fins do século XIX27, “frequentemente divorciadas das necessidades 

concretas da realidade brasileira, caracterizando-se como meros transplantes 

                                                           
27 “Psicologia e Pedagogia guardam íntima relação com o pensamento escolanovista, cuja penetração 
no Brasil inicia-se no século XIX, mas cuja efetiva explicitação e consolidação somente ocorrerá no 
século XX” (ANTUNES, 2005, p. 26). 
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culturais” (ANTUNES, 2005, p. 64). O discurso dito científico, que explica as diferenças 

de aprendizagem pelo viés biológico, colocando no indivíduo os limites e 

possibilidades da constituição humana, encontra terreno propício para seu 

desenvolvimento em um país marcado por extremas desigualdades sociais e 

mobilizado para adentrar na rota das grandes nações capitalistas. 

A escolarização desponta, nesse contexto, como solução para a modernização 

do país. Acredita-se que é possível formar o cidadão na escola, retirando o país da 

incultura, da ignorância e do atraso histórico. A busca pela remodelação e 

reestruturação das instituições de ensino em movimentos que Nagle (1976) denomina 

de entusiasmo pela escolarização e otimismo pedagógico28 é resultado desse 

movimento. 

Nesse cenário, a psicologia ganha destaque na educação e também na 

discussão mais ampla de projeto de sociedade. A psicologia e o escolanovismo, nesse 

contexto de busca por um país moderno e industrializado, tornam-se, segundo Saviani 

(2013), o pensamento hegemônico no Brasil até meados da década de 1970. Antunes 

(2005) destaca que, concomitantemente e na mesma perspectiva modernizante, 

desenvolvem-se propostas higienistas, eugenistas e disciplinares29 que buscavam na 

Psicologia fundamentação teórica e técnicas pelas quais fosse possível controlar, 

individualizar e reprimir condutas desviantes.  

O campo educativo tem, portanto, profunda alteração: a técnica e a 

cientificidade passam a ser o padrão para sistematizar e efetivar a educação, 

amenizando os determinantes político-econômico-sociais. E mais: a crença de que a 

disseminação da escolarização e a adoção dos métodos e modelos difundidos pelo 

movimento da Escola Nova seriam suficientes para transformar todas as mazelas da 

sociedade brasileira (NAGLE, 1976). 

                                                           
28 Entusiasmo pela escolarização é entendido como “a crença de que, pela multiplicação das 
instituições escolares, da disseminação da educação escolar, será possível incorporar grandes 
camadas da população na senda do progresso nacional, e colocar o Brasil no caminho das grandes 
nações do mundo”. O otimismo pedagógico se traduziu na “crença de que determinadas formulações 
doutrinárias sobre a escolarização indicam o caminho para a verdadeira formação do novo homem 
brasileiro (escolanovismo)”. Ambos se integram na “crença na possibilidade de reformar a sociedade 
pela reforma do homem” (NAGLE, 1976, p. 99-100). 
29 As Ligas Brasileiras de Higiene Mental e os hospícios são os lócus que melhor representam esse 
ideal eugênico. A psicologia é entendida, assim, como a ciência que possui o conhecimento e a forma 
de ação para o controle da sociedade, pois é a área de conhecimento “detentora de um saber e de um 
corpo de técnicas, particularmente a psicometria” (ANTUNES, 2005, p. 52) que dará as respostas às 
demandas dessa nova sociedade em construção. 
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Nesse momento, portanto, a vinculação da psicologia com a educação 

propiciou, conforme Saviani (2009, p.7), “uma espécie de biopsicologização da 

sociedade, da educação e da escola”, sustentando a tese das diferenças individuais 

ajustadas às demandas sociais. De forma geral, o escolanovismo fez o deslocamento: 

 

da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para 
o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da 
disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da 
quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica 
centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração experimental 
baseada principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia. Em 
suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não 
é aprender, mas aprender a aprender. (SAVIANI, 2009, p. 8). 

 

Assim, é a ideia de natureza infantil, fomentada pela “confusão entre as noções 

de natureza humana e de natureza”, tanto a relação adulto-criança quanto as 

explicações do campo filosófico-científico (CHARLOT, 2013, p. 159), camuflando, 

dissimulando os aspectos histórico-sociais na constituição humana30 e encobrindo e 

justificando “ao mesmo tempo, as desigualdades e as lutas sociais (CHARLOT, 2013, 

p. 169). A valorização da criança, da infância, da espontaneidade, dos interesses e 

necessidades, da atividade no processo de aprendizagem, das potencialidades e 

aptidões do infante são expressões do posicionamento assumido pela Pedagogia 

Nova, cujo modelo explicativo emerge da vinculação psicologia-educação. 

As primeiras instituições de educação infantil surgiram das novas demandas 

engendradas pelo capitalismo: acolher crianças pobres, órfãos ou filhos de 

trabalhadores, retirando-as da rua e das variadas formas de corrupção. Apesar do 

caráter assistencialista dessas primeiras instituições, havia um projeto educativo 

atravessando essas organizações: “um caráter educativo não escolar, voltado desde 

o seu princípio para a adaptação e a submissão” (STEMMER, 2012, p. 8), se 

aproximando da perspectiva higienista. 

Ideias psicológicas no campo da educação irão provocar mudanças nas 

instituições voltadas para as crianças pequenas. Assim, os princípios de Fröebel serão 

importantes referências e os Jardins de Infância se firmarão como tendência na 

                                                           
30 Compreender que o ser humano se constitui em relações histórico-sociais não significa negar ou 
negligenciar a questão biológica. Trata-se de entender que “as necessidades e as fraquezas da criança 
tornam-se, assim, socialmente determinadas. A fome permanece uma necessidade natural, mas é em 
função das condições sócias de alimentação, e não da fome natural, que se deve pensar a criança” 
(CHARLOT, 2013, p. 166). 
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implantação da educação infantil. Isso não significa, conforme Stemmer (2012), que o 

caráter assistencialista foi suplantado por características mais pedagógicas. A inter-

relação desses dois aspectos, qualificados pela concepção maturacional de Fröbel, é 

que melhor explicam o desenvolvimento histórico dessas instituições. 

Tendo por objetivo traçar “a história da infância e da educação como um todo 

no Brasil”, Arce (2010, p. 7) marca três momentos. No fim do Império e na República 

Velha, a criança é entendida como “vulnerável”, sendo implementada uma educação 

da infância modeladora e disciplinadora mediada pelos discursos da medicina e da 

psicologia, “desenhando imagens naturalizadas de crianças” (ARCE, 2010, p. 28). O 

segundo momento, compreendendo o período entre 1932-1985, é “permeado por 

diversas visões do que é ser criança e de como a infância deve ser concebida e 

educada” (ARCE, 2010, p. 47). Desses, o destaque é o movimento da Escola Nova e 

a perspectiva assistencialista no trato com as crianças menores de 6 anos durante o 

Regime Militar. “Assim, a falta de objetivos educacionais claros e o atendimento de 

baixa qualidade se justificavam pela adequação da escola às necessidades infantis” 

(ARCE, 2010, p. 48). O terceiro momento da infância no Brasil, analisado por essa 

pesquisadora, compreende o período entre 1985-2008, cuja centralidade vai estar “na 

teoria construtivista e sua visão de educação e infância” (ARCE, 2010, p. 54). 

No processo histórico, as discussões levantadas pelo movimento escolanovista 

ganham novo fôlego, portanto, com o construtivismo31. Jean Piaget, principal expoente 

na discussão construtivista, marca uma nova etapa na relação psicologia-educação: 

a hegemonia da explicação psicológica no campo educativo, com consequências nas 

políticas educacionais, na prática docente e na formação das crianças e adolescentes. 

À frente do Departamento de Educação da UNESCO, com a consequente visibilidade, 

e no bojo do movimento da Escola Nova, as ideias piagetianas disseminaram-se pelo 

Brasil (VASCONCELOS, 1996). 

                                                           
31 Conforme Vasconcelos (1996), a difusão das ideias de Piaget no Brasil foi propiciada pelo movimento 
da Escola Nova no final da década de 1920. Saviani (2013, p. 432) também relaciona o construto teórico 
de Piaget ao escolanovismo. “O construtivismo, desde sua fonte originária e matriz teórica identificadas 
com a obra de Piaget, mantém forte afinidade com o escolanovismo”. Duarte (2006, 92) igualmente 
marca a aproximação entre a psicologia genética piagetiana e a Escola Nova, principalmente no 
“princípio de que a educação deva preparar o indivíduo para ser capaz de adaptar-se constantemente 
a um meio ambiente dinâmico”.  O próprio Piaget estabelece relação entre as proposições dos “novos 
métodos” e a abordagem consrutivista, indicando que a observação científica e a fundamentação em 
dados psicológicos é o grande salto qualitativo que o diferencia dessas abordagens, não no sentido de 
nega-las, mas ratificando muitas proposições já esboçadas pelos escolanovistas: “Quase todos os 
grandes teóricos da história da pedagogia pressentiram um ou outro dos múltiplos aspectos de nossas 
concepções” (PIAGET, 1970, p. 140). 
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Piaget, criador da epistemologia genética, demonstrou empiricamente o 

processo de construção do conhecimento no indivíduo, teoria que teve grandes 

implicações para o campo educativo (PIAGET, 1990). O foco é o desenvolvimento da 

inteligência, constatando as formas de apreensão do real e a consequente construção 

do conhecimento empreendida pelo indivíduo na interação com o meio. 

Partindo da compreensão de que “o conhecimento não procede, em suas 

origens, nem de um sujeito consciente de si mesmo nem de objetos já constituídos” 

(PIAGET, 1990, p. 7), Piaget entende que as elaborações humanas resultam do 

processo construtivo realizado pelo indivíduo na interação com o objeto do 

conhecimento.  

Assim, na perspectiva de equilibração do organismo em relação ao meio, 

concepção já existente nessas pesquisas, especialmente fundamentada por 

Claparède, Piaget entende que, partindo de uma estrutura biológica elementar inata32, 

o ser humano desenvolve-se na relação com o meio, mediante “ajustamentos 

individuais às circunstâncias múltiplas, que se orientam na direção de uma 

acomodação ao meio ou à experiência” (PIAGET, 1990, p. 62-63).  

A inteligência é entendida como “atividade estruturante que implica ao mesmo 

tempo em formas elaboradas pelo sujeito e num ajustamento contínuo dessas formas 

aos dados da experiência” (PIAGET, 1970, p. 159). Trata-se, portanto, de adaptação. 

O trabalho da inteligência liga-se diretamente ao interesse, e este dinamiza a ação 

cognitiva, levando à adaptação, isto é, ao equilíbrio. A vida humana, de forma geral, 

busca, portanto, a equilibração por meio da atividade de estruturação contínua, 

envolvendo um processo que tem como ponto de partida rudimentos ou mecanismos 

psíquicos elementares, esquemas sensoriomotores, que irão se desenvolver até 

processos de raciocínio e de construções lógicas complexas. 

Por isso, Piaget é partidário dos métodos ativos. Os novos métodos “levam em 

conta a natureza própria da criança e apelam para as leis da constituição psicológica 

do indivíduo e de seu desenvolvimento” (PIAGET, 1970, p. 138). Piaget, portanto, 

defendia uma escola que busca a atividade real, o trabalho espontâneo fundamentado 

na necessidade e interesse do aluno, e o “caráter recíproco da relação que 

estabelecem entre os indivíduos educados e a sociedade para a qual destinam” 

(PIAGET, 1970, p. 140).  

                                                           
32 “Com efeito, os instintos comportam uma programação hereditária do próprio conteúdo das condutas 
em jogo, além de sua forma” (PIAGET, 1990, p. 61). 
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Assim, a concepção piagetiana não escapa do legado escolanovista para a 

relação psicologia-educação. Pelo contrário, amparado pelo discurso cientificista, 

mais uma vez são reafirmados a centralidade da criança, o indivíduo funcional, o 

modelo biopsicologizante para a explicação da constituição humana desconsiderando 

o papel dos determinantes sociais nessa constituição, e, escancaradamente, a 

perspectiva darwinista de adaptação social, o que tende a naturalizar as relações 

historicamente construídas pelos homens. 

O construtivismo e suas várias ramificações33 de fato serão marcantes na forma 

de fazer e compreender o processo educativo. No trabalho em sala de aula, o foco 

está na construção da autonomia do aluno e a excessiva individualização da criança, 

colocando a centralidade do trabalho educativo no aluno e seus aspectos subjetivos. 

Este só aprende agindo no seu meio, a fim de construir seu próprio conhecimento.  

Portanto, na histórica relação psicologia-educação um discurso foi se 

estabelecendo, expressão de um contexto mais amplo de produção da vida humana. 

Esse discurso emerge atrelado à legitimação de relações historicamente 

estabelecidas, naturalizando e escamoteando essas relações. Conforme o exposto, 

trata-se de um discurso ideológico que, apesar de diferentes roupagens no decorrer 

da história, permanece ancorado no indivíduo, ocultando questões sociais. 

A centralidade da criança também emerge nas apropriações do psicólogo russo 

Lev Semenovich Vigotski34 (1896-1934). Vivendo o período de intensa produção 

científica do início do século e buscando pensar uma psicologia no contexto de 

demandas e problemas socioeconômicos da Rússia pós-revolução, Vigotski propõe 

desenvolver uma teoria marxista do desenvolvimento humano. 

Nesse movimento, esse pensador confronta a produção psicológica de sua 

época, isto é, abordagens de cunho biologicista, inatistas e naturalísticas para 

                                                           
33 Alguns autores (SAVIANI, 20013; DUARTE, 2006; FACCI, 2011; MIRANDA, 2003) apontam a 
afinidade entre o construtivismo e outros modelos disseminados no meio pedagógico. Duarte (2008, 
p.6) apresenta rapidamente sua pesquisa sobre “as interfaces entre o construtivismo e outros 
modismos educacionais” demonstrando que há um núcleo comum. Assim, a pedagogia da 
competência, a teoria do professor reflexivo e o que Saviani (2013) denomina neoconstrutivismo, 
podem ser sintetizadas na mesma ótica construtivista de “formação, nos indivíduos, da disposição para 
uma constante e infatigável adaptação à sociedade regida pelo capital” (DUARTE, 2008, p. 11). Miranda 
(2003, p. 88) denomina esse conjunto de “pedagogias construtivistas”, cujo foco é “renovar a educação 
pelas teorias psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem”. 
34 Ligada à dificuldade de tradução do idioma russo, há várias formas de grafia para o nome: Vigotski, 
Vygotsky, Vigotsky, Vygotski, Vigotskii.  Neste trabalho adota-se a grafia Vigotski, a mesma usada nas 
obras traduzidas do espanhol da editora Martins Fontes. Nas referências utiliza-se a forma da escrita 
em cada edição.   
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explicação da constituição psíquica humana (VYGOTSKI, 2013), por entender que o 

desenvolvimento humano é qualitativamente diferente do desenvolvimento animal e 

só pode ser apreendido na sua especificidade ontológica e filogenética. O ser humano 

é humanizado nas relações que se estabelecem historicamente. Assim, a 

compreensão da constituição psíquica, para Vigotski, somente é possível nesse 

movimento que é necessariamente social e histórico (VIGOTSKI, 2007). Por isso, o 

foco é o estudo das funções psicológicas superiores, que está para além da relação 

estímulo-resposta, da reação instintiva e não-condicionadas dos animais. 

Para Vigotski, ao atuar na natureza modificando-a e criando elementos 

necessários à sua existência, o homem é também por ela modificado ao se apropriar 

o que é da ordem objetiva de sua realidade e do seu desenvolvimento histórico. 

“Somente a ‘objetivação’ dos processos interiores garante o acesso às formas 

específicas do comportamento superior em contraposição às formas subordinadas” 

(VIGOTSKI, 2007, p. 83). Assim, o desenvolvimento humano consiste no 

entrelaçamento do biológico ao desenvolvimento social da humanidade, sendo o 

psiquismo humano constituído nas intricadas relações histórico-sociais. Isso implica 

que, para o ser humano desenvolver, faz-se necessário, além dos processos de 

crescimento e maturação de ordem biológica, relações histórico-sociais, destacando, 

nesse processo, a apropriação dos instrumentos culturais (VYGOTSKI, 2013). 

Na abordagem vigotskiana, os instrumentos culturais são internalizados dando 

conteúdo e forma ao pensamento humano. Ao longo do desenvolvimento, a realidade 

externa passa a ser reconstruída internamente. As funções elementares se 

complexificam, dando origem às funções psíquicas superiores. Assim, o processo de 

humanização vincula-se ao processo histórico compreendido no âmbito das condições 

de sociabilidade do indivíduo. O modo interpessoal de compreensão e representação 

da realidade é transformado em um processo intrapessoal, reorganizando e 

estabelecendo internamente um novo sistema: o intelecto humano. 

Esse aspecto da teorização vigotskiana torna-se o pano de fundo para a 

discussão da centralidade da criança no processo educativo: a ênfase recai no 

aspecto subjetivo da apropriação do contexto histórico-social-cultural. Dessa forma, a 

centralidade da criança emerge da interpretação de que na relação entre o psiquismo 

e relações histórico-sociais-culturais já estabelecidas é a criança que apreende, 

interioriza, interpreta e modifica sua realidade. Considera-se a tese vigotskiana de 

formação social da mente, mas a ênfase recai no indivíduo, na forma como a criança 
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se relaciona com tudo o que a constitui, no “toque” singular, na especificidade da forma 

de apreensão e constituição de cada criança. Na relação subjetividade-objetividade, 

a centralidade da criança se fundamenta no aspecto subjetivo do processo de 

apreensão da realidade e, portanto, na mente, no indivíduo, na sua capacidade 

particular de compreender, na sua natureza subjetiva de ser, desconsiderando a 

dialeticidade da relação subjetividade-objetividade. 

Duarte (2006), ao analisar essas leituras da obra vigotiskiana as associa às 

abordagens psicobiologizantes que predominaram na histórica relação psicologia-

educação. Nesse sentido, ganha centralidade o alerta do autor: 

 

Mesmo quando estudos no campo da psicologia educacional afirmam levar 
em conta o fato de os indivíduos viverem em sociedade, isto é, mesmo 
quando esses estudos reconhecem que o desenvolvimento individual não 
pode ser analisado fora da vida social, isso não caracteriza a ausência, 
nesses estudos, da abordagem naturalizante, pois a mesma pode estar 
presente na maneira pela qual são analisadas as relações entre indivíduo e 
sociedade. Em outras palavras, o reconhecimento da existência do social no 
desenvolvimento psicológico individual pode fazer parte de um modelo 
naturalizante do social e das relações entre indivíduo e sociedade. [...], 
pretendemos mostrar que a força das concepções naturalizantes do ser 
humano e do indivíduo é tão grande no terreno da psicologia da educação 
que tende a neutralizar os esforços na direção de constituir-se uma 
abordagem historicizadora e crítica. (DUARTE, 2006, p. 25). 

 

Historicamente, a centralidade da criança tem sido justificada, portanto, por 

uma vinculação psicologia-educação, imbricada às demandas da vida social, cujo 

discurso apoia-se na ideia de uma natureza infantil ou, mesmo reconhecendo a 

constituição objetiva da subjetividade humana, de uma subjetividade autônoma, o que 

implica a crença de que está na própria criança a resposta para seu desenvolvimento 

e aprendizagem e, portanto, para seu lugar na sociedade capitalista.  

Essa parece ser a linha de interpretação do campo de estudo da Pedagogia da 

Infância, da Sociologia da Infância e da defesa de vivências e experiências para 

organizar o trabalho pedagógico na educação infantil. 

O movimento em direção à constituição da Pedagogia da Infância se deu no 

fim da década de 1980, a partir da constatação de “algumas lacunas de conhecimento 

teórico-metodológico e empírico” (ROCHA, 2002, p. 69) para subsidiar, 

especialmente, a formulação de políticas voltadas para as crianças menores de seis 

anos. Aliada a isso, a expansão da oferta de atendimento educacional a criança de 

zero a seis anos, a ampliação das pesquisas e o reconhecimento da especificidade 
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dessa etapa de ensino engendraram “a constituição de uma Pedagogia da Educação 

Infantil – que tem como objeto a própria relação educativa expressa nas ações 

pedagógicas” (ROCHA, 2002, p. 70). 

Nesse processo em direção à Pedagogia da Infância, pesquisadores 

perceberam a existência de “construções teóricas que, sustentando-se em bases 

empíricas e teorizações anteriores” permitiriam “a identificação de um conjunto de 

‘regularidades e peculiaridades’”, o que oportunizou “o nascimento de uma Pedagogia 

da Educação Infantil que passa a analisar criticamente o real, a partir de uma reflexão 

sistemática que ganha corpo, procedimentos e conceituações próprias” (ROCHA, 

2000, p. 62). 

Assim, entendendo a necessidade de um estudo mais específico da criança 

pequena dentro do campo mais amplo da Pedagogia, considerando a particularidade 

da ação pedagógica nesse âmbito, é que se propõe “uma Pedagogia da infância, que 

terá, pois, como objeto de preocupação a própria criança: seus processos de 

constituição como seres humanos em diferentes contextos sociais, sua cultura, suas 

capacidades intelectuais, criativas, estéticas, expressivas e emocionais” (ROCHA, 

2000, p. 69). 

Na Pedagogia da Infância, a criança é entendida “como sujeito social” (ROCHA, 

2002, p. 85) e a infância, enquanto “formas de ser da criança” (ROCHA, 2002, p. 83), 

o que envolve aspectos ligados à determinação social. A educação infantil, nessa 

perspectiva, é entendida como “espaço institucional cuja função precípua é a 

educação e o cuidado da criança” (ROCHA, 2002, p. 70), tendo em vista que “estão 

em jogo na Educação Infantil as garantias dos direitos das crianças ao bem-estar, à 

expressão, ao movimento, à segurança, à brincadeira, à natureza, e também ao 

conhecimento produzido e a produzir” (ROCHA, 2002, p. 81). 

O aporte psicológico tem seu lugar na Pedagogia da Infância. Primeiramente, 

na configuração de uma “cultura da infância”35 resultante de um percurso histórico, no 

qual se destacam as orientações teóricas de autores como Fröbel, Montessori, 

Decroly e Pestalozzi, “que trarão a base para o desenvolvimento do campo 

pedagógico que passa a ter como objeto a criança de 0 a 6 anos” (OLIVEIRA-

                                                           
35 “Esta cultura da infância resulta e é resultante de diferentes constituições sociais que têm como 
consequência estilos de inserção dos novos sujeitos nos contextos socioculturais através de diferentes 
modos e intervenção educativa” (ROCHA, 2002, p. 72). 
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FORMOSINHO; KISHIMOTO; PINAZZA, 2007; ROCHA, 2002, p. 76-77). A psicologia 

também é destacada nos fundamentos da Pedagogia da Infância: 

 

A perspectiva sócio-histórica do desenvolvimento, predominante nos estudos 
conjuntos da Educação e da Psicologia, destaca a importância do jogo, das 
interações e do espaço e ratifica a creche como um espaço privilegiado de 
desenvolvimento. Os estudos sobre o jogo e a brincadeira associados à 
linguagem e à construção do conhecimento indicam estes como os elementos 
centrais dos projetos pedagógicos para a educação infantil. (ROCHA, 2002, 
p. 86) 

 

Em relação ao trabalho pedagógico a ser desenvolvido nas instituições de 

educação infantil, a Pedagogia da Infância postula: a função de educar e cuidar, 

complementando à educação da família, o foco na criança em seus processos de 

constituição, a qualidade das relações tendo em vista a criança-sujeito e “o conjunto 

dos aspectos envolvidos (social, familiar, cultural, psicológico, etc.)” (ROCHA, 2002, 

p. 71), e a apreensão da diversidade, buscando a  “multiplicidade e a simultaneidade 

das formas de ser da criança” (ROCHA, 2002, p. 83). 

Algumas análises críticas sobre a Pedagogia da Infância têm sido realizadas. 

Arce (2004) aproxima esse campo da matriz construtivista e dos postulados pós-

modernos para a educação. Segundo a autora, trata-se de um campo que desvaloriza 

o conhecimento e o professor ao colocar o foco na criança, no seu desenvolvimento, 

na sua aprendizagem, na sua socialização, nos seus interesses e nos aspectos 

cotidianos e espontâneos da vida social. Na mesma linha, Prado & Azevedo (2012, p. 

50), analisando as ideias dos pesquisadores da Pedagogia da Infância, denuncia que 

“a postura evidenciada na área, na direção de uma consolidação hegemônica para a 

educação infantil e elaboração de seus currículos, não tem permitido sequer a 

promoção de debates acadêmicos”. Essas autoras, ratificam a crítica de atrelamento 

da Pedagogia da Infância às orientações psicopedagógicas que naturalizam a criança. 

O campo da Sociologia da Infância também foca os aspectos subjetivos da 

constituição da criança. Tendo por objeto “a condição infantil” (FARIA; FINCO, 2011, 

p. 2), a Sociologia da Infância surge a partir de uma ampla pesquisa envolvendo 16 

países do hemisfério norte na segunda metade da década de 1980. Coordenada pelo 

sociólogo dinamarquês Jens Qvortrup e “a partir de ampla discussão sobre os 

paradigmas e abordagens disponíveis para compreender o bem-estar da criança”, 

verificou-se que as pesquisas que desenvolviam temáticas ligadas à criança se 
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fundamentavam na psicologia ou na pedagogia, com forte cunho individualizante e 

desenvolvimentista (NASCIMENTO, 2011, p. 38). 

Da crítica a compreensão da criança e infância pelo desenvolvimento 

psicológico individual e estágios de comportamento, emerge esse paradigma para o 

qual a criança é ator social e sujeito de direitos e que “recupera o impacto de questões 

políticas, econômicas, sociais, geográficas, históricas” em uma pesquisa de 

perspectiva sociológica da infância (NASCIMENTO, 2011, p. 38). Nesse movimento, 

a Sociologia da Infância “vem incorporando os autores denominados pós-

estruturalistas como Deleuze, Foucault, Derrida, Judith Buttler e os pós-colonialistas 

como Homi Bhabba, Gayatri Spivak, entre outros”, como fundamento para a crítica ao 

autoritarismo do adulto – o adultocentrismo –, aos discursos com caráter de verdade 

absoluta e de certeza (ABRAMOWICZ, 2011, p. 27). Ao mesmo tempo, essa 

perspectiva vai em direção à micropolítica, à “inversão nos processos de 

subalternização”, “à inversão hierárquica discursiva que faz falar aquelas cujas falas 

não são levadas em conta, não são consideradas”, colocando no debate as questões 

de gênero, de raça, das minorias e das muitas especificidades espaciais e temporais 

da criança e da infância (ABRAMOWICZ, 2011, p. 24). 

Emerge nessa discussão, assim, a centralidade da criança pela via da 

valorização da diversidade, da subjetividade e da singularidade. A Sociologia da 

Infância “interessa-se pelo sujeito singular, pela pessoa, pelos seus valores, suas 

expectativas, seus direitos, suas aspirações, seus cálculos, seus interesses; ela 

pergunta-se se a criança pode constituir-se, e em quais condições. Ela parte da 

criança” (ABRAMOWICZ, 2011, p. 29). Trata-se de um campo que rechaça a 

psicologia do desenvolvimento e sua normatização da criança, orientando-se para a 

centralidade da criança ao destacar a capacidade de criar, de inventar, de produzir a 

partir de uma “potência de vida, o poder da vida opondo-se ao poder sobre a vida” 

(ABRAMOWICZ, 2011, p. 34), indicando uma subjetividade que se autogoverna, que 

é autossuficiente e que, por si só, é capaz de constituir-se.  

Miranda (2003), discutindo a relação psicologia-educação nos seus moldes 

atuais, cujo o foco está na criança, no que é significativo para ela, nas suas 

experiências de aprendizagem, na construção do conhecimento pela criança, resgata 

a relação objetividade-subjetividade para a formação humana. Conforme a autora: 
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Mas, ao publicizar o mundo da criança, isto é, ao dar a ela o direito de ver e 
ser vista, de falar e de ser ouvida, de fazer escolhas, de decidir o que entende 
ser melhor para si, a sociedade moderna abandona e trai essa criança por 
desconsiderar que ela ainda é um ser em formação. (MIRANDA, 2003, p. 92) 

 

 A constituição humana não se desvincula, portanto, das relações objetivas 

produzidas pelos homens. A defesa da centralidade da criança ao longo da histórica 

relação psicologia-educação nega ou oculta as condições desiguais dadas às crianças 

em seu processo de formação mediante o discurso da natureza infantil, colocando no 

próprio indivíduos a responsabilidade por condições que são sócio-historicamente 

dadas. Enfatizar uma subjetividade autônoma, que se autogoverna ou é 

autossuficiente, tem sido o caminho realizado pelos campos que estudam a criança e 

a infância na atualidade. A centralidade da criança no documento Infâncias e Crianças 

em Cena (GOIÂNIA, 2014) advém dessa constituição histórica e dessas formulações 

atuais. 

 

2.3. A centralidade da criança no documento Infâncias e crianças em Cena: 

superação de uma leitura naturalizada da criança e da infância? 

 

Como produto humano, documentos são reveladores do modo de ser, viver e 

compreender de indivíduos e/ou instituições e manifestam, de forma latente, o jogo de 

forças e contradições existentes historicamente na sociedade. Trata-se de um produto 

humano que materializa as mais variadas disputas do campo educativo e que, 

portanto, revela elementos fundamentais para a compreensão do vínculo estabelecido 

entre aporte psicológico e proposições pedagógicas. 

O documento Infâncias e crianças em Cena: por uma política de Educação 

Infantil para a Rede Municipal de Educação de Goiânia (GOIÂNIA, 2014) é, portanto, 

expressão não somente do debate acadêmico atual sobre a criança e a infância, mas 

também da relação psicologia-educação, constituída nas imbricadas relações sociais 

do capitalismo. O princípio que elege a criança como medida para a organização e 

efetivação dos processos educativos exemplifica essa proposição marxiana, o que 

evidencia a necessidade de um olhar atento para os fundamentos dos processos 

educativos.  

Não se trata aqui de negar ou negligenciar a criança na educação infantil. A 

criança é o foco do processo educativo. É no olhar para a criança que emerge o debate 
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teórico e as possibilidades de se pensar a prática nas instituições educativas. A 

questão que se coloca aqui é outra: a subjetividade se constitui em condições 

objetivas e o discurso da centralidade da criança tem, historicamente, omitido essa 

discussão. A constituição humana se dá em uma relação de reciprocidade entre 

aspectos objetivos-subjetivos. Focar o processo educativo apenas na criança, em uma 

excessiva subjetivação e individualização dessa criança, é perder o movimento 

próprio da constituição humana, legitimando o discurso que coloca na própria criança 

a responsabilidade pela sua formação. 

O que essa investigação constatou é que a proposta político-pedagógica da 

rede municipal de Goiânia tende à subordinar o currículo, a ação pedagógica, a 

gestão, a avaliação e todos os outros elementos do processo educativo apenas à 

criança.  

Tendo por base os fundamentos da Pedagogia da Infância e a Teoria histórico-

Cultural, há no texto documental o reconhecimento de que a constituição humana se 

dá no movimento social e histórico. No trato com a criança pequena, a orientação é 

que esse movimento seja apreendido a partir e na perspectiva da própria criança. A 

forma da criança interpretar, compreender, realizar e sentir o que compõem o contexto 

mais amplo é que referencia o processo educativo. 

O reconhecimento da criança como sujeito de direitos também ratifica a 

centralidade da criança. Interpretando a legislação nacional à luz da Pedagogia da 

Infância e assumindo noções advindas do campo da Sociologia da Infância, o 

documento Infâncias e crianças em Cena: por uma política de Educação Infantil para 

a Rede Municipal de Educação de Goiânia (GOIÂNIA, 2014) amplia a noção de 

direitos da criança, que além de proteção, acesso e qualidade social, envolve também 

o reconhecimento, a participação, a ação da criança no processo educativo, 

superando formas de organização ou ações que procedem de imposições ou modelos 

adultocêntricos. A criança é ator social e agente ativo de sua existência, interpretando 

e vivenciando a realidade social a partir dos seus modos de vida, de suas 

especificidades, dos seus interesses e necessidades. 

A efetivação da proposta pedagógica por vivências e experiências também 

evidencia a centralidade da criança no documento. O trabalho pedagógico se 

subordina aos interesses e necessidades infantis, buscando impactar subjetivamente 

a criança. Trata-se da objetividade à servido da subjetividade. Propiciar vivências e 

experiências também é a forma de garantir que as especificidades e singularidades 
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de cada criança sejam atendidas, pois se referem às aprendizagens que emergem da 

e para a criança, carregadas de sentidos e significados únicos e singulares. 

Historicamente, o discurso da centralidade da criança está atrelado à 

vinculação psicologia-educação. A ideia de natureza infantil, que resulta na defesa de 

que existem tendências, vocações, interesses nos indivíduos que determinam seu 

lugar na sociedade, é a base para o princípio da centralidade da criança no processo 

educativo. Na prática pedagógica, esse princípio resulta na valorização da criança, da 

infância, da espontaneidade, dos interesses e necessidades do indivíduo, da atividade 

no processo de aprendizagem, das potencialidades e das aptidões.  

Ao longo do processo histórico, a ideia da centralidade da criança no processo 

educativo parece permanecer imerso na contradição, mesmo ganhando explicações 

mais elaboradas, de feições mais científicas e vinculando-se às proposições de cunho 

social e crítico. A apropriação da teorização vigotskiana no documento, na Pedagogia 

da Infância e na Sociologia da Infância exemplificam esse movimento. Conforme 

verificou-se nesta investigação, a relação subjetividade-objetividade nesses aportes é 

reduzida ao aspecto subjetivo do processo de apreensão da realidade, 

desconsiderando a dialeticidade dessa relação. Há o reconhecimento da constituição 

objetiva da subjetividade humana. No entanto, o discurso parece indicar uma 

excessiva subjetivação e individualização da criança, ao indicar uma criança que se 

autogoverna, que se constrói e apreende a realidade por si mesma, o que tende para 

a crença de que está na própria criança a resposta para seu desenvolvimento e 

aprendizagem e, portanto, para seu lugar na sociedade capitalista.  

A humanização do homem não é garantida naturalmente, mas construída 

historicamente na relação com a natureza e com os outros homens mediante a 

educação. A criança em-si-mesma não é suficiente para dar conta de sua formação. 

Junto a isso, é importante destacar que a lógica de responsabilização do próprio 

indivíduo pelos limites e possibilidades da sua constituição está, historicamente, no 

limiar da discussão da centralidade da criança. 

No trato pedagógico, a centralidade da criança no documento Infâncias e 

Crianças em Cena (GOIÂNIA, 2014) parece indicar um movimento em direção à 

secundarização do trabalho docente. Nesse sentido, percebe-se o cuidado no texto 
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documental para não usar os termos professor e docente36. É o profissional da 

educação que atua nas instituições de educação infantil, sendo que o “importante é 

que este sempre tenha um olhar sensível e observador, apoiando, questionando e 

incentivando a criança no processo de produção de conhecimentos” (GOIÂNIA, 2014, 

p. 32). 

O lugar do conhecimento historicamente constituído pela humanidade também 

muda a partir da centralidade da criança. Esse conhecimento continua presente nas 

instituições de educação infantil, mas sua existência no processo educativo subordina-

se aos interesses e necessidades da criança. A criança é que constrói seus 

conhecimentos e a realidade objetiva precisa ser apreendida pelo olhar da própria 

criança.  

Nessa configuração para o trabalho educativo, a aprendizagem torna-se 

elemento fundamental. A centralidade da criança engendra, por conseguinte, a 

centralidade dos processos de aprendizagem, questão que também se articula à 

relação psicologia-educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 A palavra ‘professor’ aparece poucas vezes no documento. A maior utilização se dará nas sessões 
destinadas aos relatos de experiências das instituições de ensino. Nesses relatos, o ‘profissional’ se 
auto intitula ‘professor’. 
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CAPÍTULO III 

 

TRAMAS DA RELAÇÃO PSICOLOGIA-EDUCAÇÃO: A ÊNFASE NA APRENDIZAGEM 

NO DOCUMENTO INFÂNCIAS E CRIANÇAS EM CENA 

 

A relação ensino-aprendizagem, questão fundamental para a vinculação 

psicologia-educação, tem sido respondida de diferentes maneiras ao longo da história.  

Esse movimento se constitui imbricado às relações sócio-econômico-culturais, e vem 

indicando, para as instituições escolares, diferentes formas de organizar e efetivar o 

processo educativo. 

Este capítulo centra-se na forma como a aprendizagem é entendida e 

direcionada no documento Infâncias e Crianças em Cena: por uma política de 

Educação Infantil para a Rede Municipal de Educação de Goiânia (GOIÂNIA, 2014), 

por entender que se trata de um conceito essencial e revelador da trama da relação 

psicologia-educação que se desenvolve nos processos orientadores da educação 

infantil na Rede Municipal de Goiânia. É importante salientar que a centralidade da 

criança e a ênfase na aprendizagem estão articulados em seus pressupostos e no 

encadeamento histórico. Por isso, investiga-se aqui as condições e os fundamentos 

para o destaque dado à aprendizagem no documento. 

 

3.1. Ensino x aprendizagem no documento Crianças e Infâncias em Cena. 

 

A aprendizagem, juntamente com a centralidade da criança, é apresentada no 

documento Infâncias e Crianças em Cena: por uma política de Educação Infantil para 

a Rede Municipal de Educação de Goiânia (GOIÂNIA, 2014) como elemento central 

para a organização da proposta educativa. O título dado ao primeiro capítulo – a 

divisão do texto dedicada à fundamentação teórico-epistemológica do documento –, 

expressa com precisão a centralidade da criança e da aprendizagem nessa proposta: 

Uma Política Pública que reconhece as infâncias, as crianças e seus processos de 

aprendizagem e desenvolvimento. A ênfase na aprendizagem é melhor evidenciada 

ao se comparar a recorrência com o seu par conceitual: o ensino. 

O verbo ensinar e suas variações são citados de forma restrita no texto 

documental. As flexões verbais ensinando, ensinado, ensinava, ensinou não 
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aparecem no texto e outras variações tem o uso limitado e em situações específicas. 

De forma geral, o ato de ensinar emerge no texto em contextos distintos e que 

assinalam o aspecto positivo do ensinar ou a qualidade negativa do processo de 

ensino.  

A forma positiva desse verbo surge no texto em reproduções de 

pronunciamentos “de fora” da autoria do documento e em situações em que o 

professor precisa ser ensinado. Assim, ao realizar citações diretas ou indiretas ou nos 

relatos de experiência de professores, o texto documental permite divulgar a ideia de 

ensinar na educação infantil, mas tendo o cuidado de apontar a importância de 

“aprendizagens significativas” no complemento ou na interpretação dessas falas 

alheias. Na citação direta do texto de Monteiro (2010, p. 17 apud GOIÂNIA, 2014, p. 

142), por exemplo, contém a expressão “do conhecimento que se quer ensinar” para 

tratar da organização do ambiente para favorecer estratégias de aprendizagem 

coletivas. No mesmo parágrafo, e como forma de esclarecimento da citação, é 

reafirmado que o objetivo é “garantir aprendizagens significativas” e que “a ação 

educativa e pedagógica na Educação Infantil deve primar pela postura dos 

profissionais na condução das perguntas mobilizadoras que despertem a curiosidade 

das crianças”. 

Outro trecho importante no qual a ação de ensinar é discutida via discurso 

externo ao próprio documento encontra-se na apresentação das falas expressas 

durante a Consulta Pública. Pais e professores indicam nas falas transcritas no 

documento a “questão sobre o que pode e o que não pode ensinar na Educação 

Infantil” (GOIÂNIA, 2014, p. 60). A questão de não poder ensinar na educação infantil 

se revela nos discursos citados: “Profissional deseja saber ‘porque não pode, não todo 

dia, mas pelo menos uma vez por semana, ensinar o A-E-I-O-U para as crianças’?; 

‘Como falar para os pais que seus filhos não vão aprender o A-B-C naquele espaço’? 

” (GOIÂNIA, 2014, p. 61). Também aqui a interpretação da fala do outro reivindicando 

o ensino é direcionada para a prioridade dos processos de aprendizagem: 

 

De um modo geral, há em torno das falas um lugar importante para os 
conhecimentos. Isto significa dizer que os processos de aprendizagem, de 
uma forma ou de outra, aparecem nas expectativas dos diferentes sujeitos 
seja pela escrita citada pelas crianças, seja pela reivindicação dos pais pela 
alfabetização, seja pelo estranhamento dos profissionais sobre ‘o que pode e 
o que não se pode ensinar’. Ou seja, todos os sujeitos reconhecem e 
consideram ‘a instituição de Educação Infantil como um lugar em que se deve 
aprender.’ A Proposta Político- Pedagógica para a Educação Infantil da RME 
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de Goiânia precisa levar em conta: os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento da criança, a articulação do currículo com a PPP das 
instituições, a promoção de vivências e experiências para as crianças e a 
construção aberta, flexível e permanente do currículo. (GOIÂNIA, 2014, p. 61) 

 

A visão positiva em relação ao ensinar aparece também em situações 

relacionadas à postura do professor.  A frase de Guimarães Rosa, “Mestre não é só 

quem ensina; mas quem, de repente aprende” citada no documento, e a afirmação de 

que o “docente ensina a escutar, pois quando se aprende a ouvir cria-se uma atitude 

de respeito, participação e reconhecimento do ‘outro’ e da possibilidade de aprender 

com ele” (GOIÂNIA, 2014, p. 145) exemplificam a utilização do termo no sentido de 

“ensinar o professor”. 

O ato de ensinar também emerge pela “voz” do próprio documento. Mas, nesse 

caso, o ensino é associado a uma característica negativa no processo educativo. 

Assumindo a Pedagogia da Infância como fundamento para a proposta educativa, o 

texto documental traz a análise desse campo de estudos para marcar a diferença entre 

o Ensino Fundamental e Ensino Médio da Educação Infantil, etapa destinada às 

crianças menores de seis anos: “a primeira etapa da Educação Básica afirma-se como 

educação enquanto as outras duas como ensino, o que desde já estabelece a 

diferenciação entre elas” (GOIÂNIA, 2014, p. 12). 

Tendo em vista realizar essa diferenciação, é recorrente no texto normativo a 

compreensão de que o ensino é negativo, atrelando-o à perspectiva escolarizante do 

processo educativo, como se pode observar nos excertos a seguir:  “ressaltamos 

assim a importância do sentido da educação naquilo que a constitui em seu aspecto 

interdisciplinar e formativo, fato que o diferencia do sentido do ensino escolarizante” 

(GOIÂNIA, 2014, p. 20); “mais do que ensinar mecanicamente esses conceitos, os 

profissionais da Educação Infantil devem promover situações de aprendizagens” 

(GOIÂNIA, 2014, p. 89); “é importante partir do princípio de que a criança vive o e no 

espaço e que sua representação inicia-se por meio da exploração e não do ensino de 

conteúdos geométricos propriamente ditos” (GOIÂNIA, 2014, p.105); “reafirmamos 

que o centro do planejamento curricular deve ser as crianças e não os conteúdos ou 

a lógica do ensino escolarizante” (GOIÂNIA, 2014, p. 183); “não se trata de ensinar 

Ciências Naturais, mas de educar as crianças” (GOIÂNIA, 2014, p. 102). Esses são 

pequenos excertos que elucidam o caráter negativo dado ao ensino no texto 
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documental. Trata-se de uma outra compreensão para o trabalho com crianças 

pequenas: 

 

Nesse contexto, a Educação Infantil na escola deixa de lado sua velha 
identidade e objetivo que restringem a educação ao ensinar na perspectiva 
de transmitir conhecimentos ou saberes para ter outra configuração, a de 
educar, cuidar, complementar a ação da família, proporcionar o 
desenvolvimento integral da criança, a ampliação, diversificação e 
complexificação de seus conhecimentos e a valorização da sua cultura. 
Enfim, a criança deve ser respeitada e atendida em suas necessidades, tendo 
a garantia de seus direitos conforme consta nos diversos documentos de 
caráter mandatário e/ou normativo para a Educação Infantil, seja ela situada 
em CMEI, CEI ou escolas. (GOIÂNIA, 2014, p. 183). 

 

Em poucas situações o termo ensinar e suas variações são usados sem 

vincularem-se às noções positivas ou negativas aqui apresentadas. Nessas situações, 

a palavra ensinar é utilizada no sentido de oferecer condições para que a criança 

aprenda, destituída, dessa forma, de seu sentido de direcionamento do processo 

educativo. Exemplificam esse uso os seguintes trechos: “[...] é possível ensinar esta 

linguagem científica por meio de projetos de trabalho específicos que partam dos 

conceitos espontâneos já formulados pelas crianças” (GOIÂNIA, 2014, p. 85); “as 

instituições são espaços privilegiados para socializar, ensinar, aprender e 

desenvolver, porque nelas as crianças têm a oportunidade de, em um espaço coletivo 

e de forma orientada, pensar sobre as suas primeiras sensações, impressões do viver, 

da natureza e do outro” (GOIÂNIA, 2014, p. 102); “é preciso repensar as práticas 

pedagógicas na Educação Infantil, recriando novos percursos para a maneira de 

ensinar e de aprender no sentido de garantir o contato das crianças com os elementos 

naturais" (GOIÂNIA, 2014, p. 103). 

O lugar do ensino no documento Infâncias e Crianças em Cena (2014) é uma 

importante referência para a compreensão do que aqui se categoriza como ênfase na 

aprendizagem. Os usos restritos do termo ensino, em situações específicas e 

circunstanciais, de forma qualificada ou esvaziada do seu sentido didático-pedagógico 

revelam que o foco da proposta político-pedagógica não está no ato de ensinar, mas 

na prioridade do aprender. O objetivo das instituições de educação infantil da rede 

municipal de Goiânia não é ensinar, mas sim propiciar “aprendizagens significativas”. 

Esse é o termo recorrente no documento, trazendo implicações para a prática 

educativa. 
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3.1.1. Processo de aprendizagem: conceito e operacionalização na 

perspectiva do documento 

 

O documento traz os seguintes objetivos para a proposta educativa da 

educação infantil da Rede Municipal de Goiânia: “colocar em cena as infâncias e as 

crianças a partir daquilo que constitui suas histórias, suas culturas, seus modos de ser 

e estar no mundo e seus processos educativos”, o que marca a centralidade da 

criança nessa proposta. E também “o direito social de as crianças terem acesso à 

cultura, ao desenvolvimento integral, às aprendizagens significativas que ampliam, 

diversificam e complexificam os seus conhecimentos”, apontando para a ênfase na 

aprendizagem (GOIÂNIA, 2014, p. 7). 

Nesse sentido, o texto documental é enfático no que diz respeito aos processos 

de aprendizagem e desenvolvimento, às aprendizagens significativas, à capacidade 

de aprender, às possibilidades e condições de aprendizagem, a fim de articular “uma 

proposta que objetiva garantir que as crianças aprendam, desenvolvam e afirmem-se 

humanas” (GOIÂNIA, 2014, p. 16). O trabalho pedagógico estabelecido apoia-se, 

portanto, na aprendizagem. É por meio dessa compreensão que se pretende propiciar 

o desenvolvimento infantil e o processo de humanização. “Enquanto ação educativa 

e pedagógica, procura romper com a lógica da escolarização tradicional e avança no 

sentido de entender o espaço educativo como “espaço-tempo” em que diferentes 

sujeitos interagem possibilitando a aprendizagem, o desenvolvimento e a formação 

humana” (GOIÂNIA, 2014, p. 12). 

A concepção de aprendizagem exposta no documento, fundamentada na 

Pedagogia da Infância, entende que a criança é afirmada como sujeito de suas 

relações e, portanto, vivencia e experimenta processos de aprendizagem próprios e 

inerentes à sua formação, “uma vez que os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento são constitutivos da criança: sua expressão, seu afeto, sua 

sexualidade, sua socialização, seu brincar, sua linguagem, seu movimento, sua 

fantasia, seu imaginário e suas infinitas formas de expressão” (GOIÂNIA, 2014, p. 13-

14). 

Dessa forma, os adultos e outras crianças contribuem para a formação e 

desenvolvimento, mas é a própria criança que produz e se apropria do conhecimento 
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via processos de aprendizagem. São as significações dadas pela criança, carregadas 

“de seu contexto sócio-histórico-cultural e do encontro com os contextos de outros 

com os quais convivem”, que caracterizam a singularidade do processo de 

aprendizagem e que engendram desenvolvimento e formação humana (GOIÂNIA, 

2014, p. 29). 

Junto com a Pedagogia da Infância, o documento reporta-se à Teoria Histórico-

Cultural para explicar sua concepção de aprendizagem. A tese vigotskiana de 

formação social do humano é apresentada, destacando que essa concepção “implica 

o relacionamento com outros, uma vez que são as contribuições da cultura, na 

dimensão social das interações, que promovem o desenvolvimento singular de cada 

indivíduo” (GOIÂNIA, 2014, p. 33). Na interpretação do documento, o processo de 

aprendizagem envolve, portanto, as relações histórico-sociais, uma vez que são elas 

o conteúdo, o conhecimento a partir do qual a criança irá construir e se apropriar ao 

longo de seu desenvolvimento e formação: 

 

As crianças desenvolvem seus processos psicológicos superiores por meio 
da atividade, o que possibilita a elas se apropriarem do pensamento 
simbólico, do universo cultural do qual fazem parte, sendo que os 
instrumentos/signos, a linguagem, as brincadeiras/jogos, os conceitos 
cotidianos/científicos, são as principais ferramentas culturais envolvidas nos 
processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças nas instituições 
de Educação Infantil. (GOIÂNIA, 2014, p. 33). 

 

Ainda com base na perspectiva vigotskiana, o documento explicita o 

fundamento para a compreensão da relação aprendizagem-desenvolvimento, 

mostrando que aprendizagem não é desenvolvimento, mas que se encontram inter-

relacionados no processo de constituição humana. Isso porque o “desenvolvimento 

da criança não acompanha o seu aprendizado, mas é impulsionado por este. Dessa 

maneira, os processos de aprendizagem e desenvolvimento podem não ser iguais 

para pessoas diferentes, embora possam ocorrer de modo semelhante” (GOIÂNIA, 

2014, p. 34). 

Outra questão importante que se destaca no documento é a relação da 

aprendizagem com a atividade da criança. Atividade é entendida como aquilo que 

caracteriza e constitui o humano. “Toda atividade caracteristicamente humana é 

sempre mediada e envolve compreensão e atitude, ou seja, envolve o saber fazer e o 

saber compreender, produzindo objetivação e subjetivação” (GOIÂNIA, 2014, p. 31). 
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A atividade é apresentada como elemento da tese vigotskiana da formação social do 

humano: 

 

Os indivíduos se constituem na sua relação com a natureza, com outros 
indivíduos, por meio da atividade, a partir de condições históricas concretas. 
Logo, os indivíduos dependem da relação com outros indivíduos para se 
constituírem. Dessa feita, compreendemos que as crianças aprendem e se 
desenvolvem nas interações e práticas cotidianas a elas disponibilizadas e 
por elas estabelecidas, com adultos, jovens e pares de diferentes grupos e 
contextos culturais. Nessas interações e práticas elas recriam seus lugares 
sociais, concebem e modificam espaços, reconhecem diferenças, vivenciam 
situações de desigualdades e exercício de poderes, dentre outros. Sua 
presença no mundo marca, portanto, sua existência humana e as relações 
com outros que a constituem. (GOIÂNIA, 2014, p. 30). 

 

 

 Na relação com a aprendizagem, a atividade representa “tudo aquilo que as 

crianças realizam e que produzem modificações em si mesmas, nos outros e no 

espaço”, produzindo significações que as constituem enquanto sujeitos (GOIÂNIA, 

2014, p. 31). Citando Zanella (2004, p. 131 apud GOIÂNIA, 2014, p. 31), o documento 

destaca que “[...] o resultado da atividade é tanto a produção de uma realidade 

humanizada quanto a humanização do sujeito que a empreende”. 

Assim, via aprendizagem-atividade as crianças produzem e se apropriam do 

conhecimento: “a partir de sua interação com outras crianças e com os adultos, por 

meio de brincadeiras, jogos e atividades, elas apreendem valores e estratégias que 

contribuem para a formação de suas identidades (pessoais/sociais)” (GOIÂNIA, 2014, 

p. 26). Por meio da aprendizagem em atividades em que a criança produz 

significações, o desenvolvimento é promovido. Isso porque as “atividades 

significativas que a criança vivencia e que foram experimentadas inicialmente nas 

interações com o outro convertem-se em processos psicológicos próprios” (GOIÂNIA, 

2014, p. 31). 

A discussão sobre o papel da brincadeira na educação infantil e na formação 

da criança elucida essa relação. Na brincadeira a criança é levada “a ir além de suas 

possibilidades concretas de agir no mundo e, por conseguinte, ser capaz de 

autorregular sua conduta, experimentar novos sentidos na interação cotidiana e 

buscar solução para os problemas apresentados”, levando à novas “operações 

psíquicas e ao modo desta intervir no mundo e significá-lo” (GOIÂNIA, 2014, p. 52-

53).  
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O documento Infâncias e Crianças em Cena (2014) evidencia, assim, a 

concepção de que a aprendizagem é um processo específico, inerente e constitutivo 

da criança, imbuído de significações pessoais ao que é produzido e apropriado do 

contexto sociocultural por meio da atividade, engendrando o desenvolvimento e a 

humanização, o que justifica a ênfase da aprendizagem nessa proposta pedagógica.  

O projeto político-pedagógico Infâncias e Crianças em Cena (2014) propõe que 

o trabalho educativo na educação infantil da rede municipal de Goiânia seja 

organizado de forma a propiciar vivências e experiências às crianças. Isso porque há 

a compreensão de que a aprendizagem se dá por meio dessas vivências e 

experiências. Dessa forma, a proposta é que as instituições de educação infantil sejam 

esse espaço onde as crianças “possam aprender novos e diferentes conhecimentos 

e saberes a partir de vivências e experiências” (GOIÂNIA, 2014, p. 15). 

Por entender a aprendizagem como processo da criança e, portanto, carregado 

de significações pessoais, o objetivo é “garantir à criança o direito de ela experimentar 

diversos modos de interações, vivências e experiências, de ser respeitada, de 

manifestar seus pensamentos, opinar sobre o que lhe diz respeito, ter acesso a 

diferentes conhecimentos e bens culturais”, tendo em vista que nesse processo as 

crianças “atribuam significados a elas mesmas, a outras pessoas, aos fatos, 

ampliando, assim, as suas visões de mundo” (GOIÂNIA, 2014, p. 28). 

Se é por meio de vivências e experiências das crianças que ocorre a 

aprendizagem, é no contexto de atividades impregnadas de sentidos da e para a 

criança que acontece a construção, produção, apropriação, ampliação, diversificação 

e complexificação dos conhecimentos. Dessa forma, o “currículo objetiva possibilitar 

vivências e experiências variadas, significativas e enriquecedoras às crianças a fim 

de promover, de forma qualitativa, os seus processos de aprendizagem, 

desenvolvimento e formação humana” (GOIÂNIA, 2014, p. 54). 

Além disso, o documento destaca que o trabalho pedagógico organizado para 

propiciar vivências e experiências e, por esse meio, favorecer aprendizagens 

significativas, oportuniza atender os interesses e necessidades da criança, 

interligando processos de aprendizagem e centralidade da criança no processo 

educativo.  
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3.1.2. O lugar do interesse e necessidade da criança 

 

O interesse e necessidade da criança ocupam lugar central na proposta 

político-pedagógica da rede municipal para a educação infantil em Goiânia. Conforme 

o documento, atentar para o interesse e necessidade expressa a centralidade da 

criança como sujeito de direitos e situa-se, no trato pedagógico, como procedimento 

necessário para propiciar a aprendizagem. 

 

Tomar a historicidade da criança como base para a concepção de criança 
sujeito de direitos implica em uma ação política e pedagógica. Política no 
sentido de que a fala da criança precisa ser considerada quando se trata 
daquilo que corresponde ao seu melhor interesse e pedagógica porque 
implica na necessidade de se apreender os processos educativos que 
garantam sua aprendizagem. Assim, a instituição de Educação Infantil é um 
local para que os direitos das crianças possam ser assegurados por meio de 
ações que considerem seus desejos e necessidades [...]. (GOIÂNIA, 2014, p. 
22). 

 

Nessa compreensão, considerar o interesse e a necessidade da criança é 

garantir seus direitos e sua participação no processo formativo. Trata-se de uma 

possibilidade de “afirmar uma identidade de criança pontuando a sua dimensão de 

‘sujeito’ que vem de ‘dentro pra fora’ e não apenas de ‘fora pra dentro’” (GOIÂNIA, 

2014, p. 27). O processo educativo que se orienta a partir da própria criança possibilita 

perceber “o que constitui suas características como pessoa humana em suas 

dimensões objetiva e subjetiva”, isto é, apreender que a “construção da identidade é 

dialético” (GOIÂNIA, 2014, p. 27). Trata-se, segundo o documento, de uma maneira 

pela qual é possível apanhar a singularidade da criança, respeitando-a enquanto 

sujeito. 

No processo de aprendizagem, partir dos interesses e necessidades da criança 

significa respeitar “a especificidade biopsicossocial das crianças, particularmente dos 

bebês, a fim de garantir-lhes um processo educativo inteirado de suas necessidades 

e interesses” e também considerar “a perspectiva de que cada instituição se constitui 

por diferentes crianças” (GOIÂNIA, 2014, p. 47). No trato “psicológico” com a questão, 

o documento aborda dois conceitos da teoria vigotskiana para abordar a questão do 

interesse e necessidade da criança na relação com o processo de aprendizagem: a 

Zona de Desenvolvimento Proximal e os conceitos cotidianos/científicos. 
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O conceito Zona de Desenvolvimento Proximal está associado à aprendizagem 

e ao desenvolvimento da criança. Corresponde à “distância entre o nível de 

desenvolvimento real, aquilo que a criança realiza sozinha, e o nível de 

desenvolvimento potencial, aquilo que consegue realizar com a ajuda de outros”. 

Refere-se, portanto, aos “processos psicológicos que ainda não se desenvolveram, 

mas que estão próximos de se concretizarem” (GOIÂNIA, 2014, p. 35). 

Nesse sentido, o documento ressalta a importância de se considerar que a 

criança “aprende antes mesmo de frequentar o espaço educativo”, chegando na 

instituição de educação infantil com “uma história prévia de aprendizado” (GOIÂNIA, 

2014, p. 34). O desenvolvimento real é, portanto, ponto de partida para a ação 

pedagógica promotora de aprendizagens significativas. 

Além disso, “devido ao contexto histórico de cada criança, não há como 

determinar um único esquema para que se represente adequadamente a relação 

dinâmica entre os processos de aprendizagem e desenvolvimento”. As diferenças 

individuais, os variados contextos, os significados dados pela criança, as diferentes 

formas de relacionar com as vivências e experiências, fazem da aprendizagem e do 

desenvolvimento processos singulares “embora possam ocorrer de modo 

semelhante” (GOIÂNIA, 2014, p. 34). 

Organizar a proposta pedagógica a partir dos interesses e necessidades da 

criança parece ser indicado no documento como forma de garantir que o 

desenvolvimento real seja o ponto de partida e que as diferenças individuais sejam 

consideradas, tendo por finalidade promover aprendizagens significativas e voltando-

se “não para aquilo que as crianças já sabem ou conseguem realizar sozinhas, mas 

para ciclos do desenvolvimento ainda não completados por elas” (GOIÂNIA, 2014, p. 

35). 

 

Dessa forma, uma mesma pessoa pode ter diversos níveis de zonas de 
desenvolvimento proximal ao mesmo tempo, ou várias ZDP (Zona de 
Desenvolvimento Proximal), dependendo do que lhe é solicitado ou do que 
dela se espera em contextos diversos. Esses níveis decorrem dos 
conhecimentos de cada pessoa, das interações mediadas no contexto social 
e cultural e dos desafios a ela propostos. Nesse sentido, o conceito de ZDP 
auxilia no processo educativo, considerando as crianças em seus contextos 
reais, com divergências de interesses e conhecimentos. Isso requer do 
professor planejamento e promoção de diferentes interações e mediações, 
diversificando sua atuação pedagógica. (GOIÂNIA, 2014, p. 35). 
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Os conceitos cotidianos e científicos também explicam a relação do interesse 

e necessidades da criança com o processo de aprendizagem. Conceitos cotidianos 

ou espontâneos são definidos como “aqueles adquiridos pela experiência direta do 

sujeito e são caracterizados pela ausência de generalização, planejamento e 

deliberação”. Os conceitos científicos referem-se àqueles oriundos de “elaboração 

intelectual que pressupõe atenção deliberada, memória lógica, capacidade de 

abstração e domínio de signos. Portanto, exige condições peculiares para sua 

apropriação” (GOIÂNIA, 2014, p. 53). Entendendo que há um movimento entre 

conceitos cotidianos e científicos, “pois o conceito científico contém o cotidiano” 

(GOIÂNIA, 2014, p. 53), o documento parece indicar que considerar os interesses e 

necessidades da criança é o mesmo que proceder de conceitos cotidianos, 

favorecendo os processos de aprendizagem, em direção aos conceitos científicos: 

  

Ressaltamos que a necessidade de trazer as informações sobre os conceitos 
científicos se dará então, a partir dos interesses demonstrados pelas crianças 
e mediados pelo trabalho do profissional, não sendo o conceito ponto de 
partida ou de chegada, pois o objetivo não é se chegar à conceitualização, a 
terminologia em si, e sim considerar o processo de desenvolvimento do 
pensamento. O que queremos afirmar aqui é a Educação Infantil tem papel 
fundamental na complexificação do pensamento e raciocínio das crianças, o 
que se dá em um movimento contínuo de percepção, compreensão, análise, 
crítica, julgamento, sistematização, verbalização e socialização do que foi 
vivido e apreendido em suas relações com o mundo físico e social. (GOIÂNIA, 
2014, p. 54). 

 

Assim, o documento Infâncias e Crianças em Cena (2014), ao priorizar a 

aprendizagem, entende que é necessário organizar o processo educativo a partir dos 

interesses e necessidades da criança. Dessa forma, garantem-se os direitos e 

participação da criança no processo formativo e atende-se à especificidade 

biopsicossocial e às diferenças individuais. Também proporciona um processo 

educativo que, partindo do desenvolvimento real e dos conceitos cotidianos das 

crianças, favoreça a construção, produção, apropriação, ampliação, diversificação e 

complexificação dos conhecimentos das crianças. 
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3.1.3. A construção e o lugar do conhecimento 

 

O documento Infâncias e Crianças em Cena (GOIÂNIA, 2014) entende, assim, 

que o processo educativo precisa ser organizado a partir do interesse e da 

necessidade da criança, tendo em vista a aprendizagem. Isso não exclui o trato com 

o conhecimento. Conforme o documento, o conhecimento tem lugar na proposta 

político-pedagógica da educação infantil, mas um lugar diferente das perspectivas 

escolarizantes. A forma de abranger esse conhecimento também se distancia 

significativamente do modelo tipicamente escolar. 

A perspectiva apresentada no documento é de que existem conhecimentos 

elaborados ao longo da história que foram e ainda são importantes para a vida 

humana e, por isso, compõem o Patrimônio da Humanidade. No entanto, esses 

conhecimentos não são o cerne do processo educativo, pois, conforme o documento, 

“o centro do planejamento curricular deve ser as crianças e não os conteúdos ou a 

lógica do ensino escolarizante” (GOIÂNIA, 2014, p. 183). Há um currículo na proposta 

político-pedagógica da prefeitura de Goiânia para a educação infantil, mas esse 

currículo “não é lista de conteúdos e não pode ser prescritivo” (GOIÂNIA, 2014, p. 57): 

 

Como explicita MEC (2009c), é preciso conceber o currículo na Educação 
Infantil como construção, articulação e produção de aprendizagens que 
acontecem no encontro entre sujeitos e a cultura, ou seja, um currículo que 
emerge da vida, dos encontros entre as crianças, seus colegas e os adultos 
no percurso no mundo. A proposta aqui defendida deve conceber na 
Educação Infantil um currículo que parta dos interesses das crianças e vise 
garantir um projeto que tenha por objetivo a emancipação dos sujeitos. 
Todavia, uma coisa é partir do que a criança traz, outra é ampliar, diversificar 
e complexificar estes conhecimentos, o que deve acontecer na Educação 
Infantil a partir da mediação dos profissionais da educação. Portanto, o 
currículo a ser elaborado precisa fundamentar-se nas concepções de 
conhecimento, cultura, aprendizagem e desenvolvimento e considerar o 
interesse, as expectativas e as atividades dos sujeitos como fundamental 
para o planejamento, execução e avaliação desse conjunto de práticas 
pedagógicas, sem perder, contudo, a compreensão de que sua natureza é 
ampla, dinâmica e flexível [...]. (GOIÂNIA, 2014, p. 57). 

 

Assim, a proposta curricular está articulada à compreensão da RME – Goiânia 

sobre o processo de aprendizagem: o foco não é ensinar, mas sim propiciar 

“aprendizagens significativas”, processos específicos, inerentes, significativos e 

constitutivos da e para a criança. Isso é possível mediante vivências e experiências, 

em atividades impregnadas de sentidos por procederem dos interesses e 
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necessidades da criança. Assim entendendo, os conhecimentos historicamente 

construídos pela humanidade vão ser desenvolvidos a partir dos interesses e 

necessidades das crianças e em situações de vivências e experiências propiciando, 

dessa forma, aprendizagens significativas. 

Os interesses e necessidades das crianças vão indicar qual conhecimento será 

mediado pelo professor. A criança vem antes do conhecimento, determinando o que 

será objeto de sua aprendizagem: 

 

Considerando o pressuposto político e pedagógico Pedagogia da Infância, o 
currículo deve ser planejado e construído para e com as crianças, 
considerando a heterogeneidade e a diversidade que constituem o tempo de 
vida desses sujeitos. Suas necessidades, interesses, curiosidades e desejos, 
poderão ser identificados por meio da estesia – capacidade de perceber por 
meio das sensações, escuta e olhar sensível. [...] O que pretendemos 
destacar aqui é que não podemos tomar um conhecimento a priori e 
desenvolvê-lo, é preciso uma “escuta sensível” sobre o que as crianças 
manifestam no que diz respeito à curiosidade e ao interesse, a fim de se fazer 
as escolhas sobre os conhecimentos a serem trabalhados na Educação 
Infantil. (GOIÂNIA, 2014, p. 83). 

 

Depois dessa “escuta sensível”, apreendendo os interesses e necessidades da 

criança é que se propõe situações de aprendizagem. Não se trata de ensinar à criança 

um determinado conhecimento, mas propiciar condições para que, mediante vivências 

e experiências, as próprias crianças construam ou se apropriem dos conhecimentos 

mediados pelos profissionais da educação. “Assim, esta Proposta defende um 

currículo que parta dos interesses e necessidades das crianças em relação aos 

conhecimentos e práticas construídos historicamente pela humanidade num reiterado 

movimento de construção com e para as crianças, mediado pelos adultos” (GOIÂNIA, 

2014, p. 61). 

O que o projeto político-pedagógico da RME-Goiânia propõe é que, nessas 

situações de aprendizagem promovidas pelos profissionais de educação, sejam 

oportunizadas às crianças meios para que o interesse e necessidades iniciais se 

ampliem, diversifiquem e complexifiquem em vivências e experiências nas quais as 

crianças produzam e se apropriem de conhecimentos. Tratando das áreas de 

conhecimento, o documento exemplifica o trabalho com o conhecimento a ser 

desenvolvido nas instituições de educação infantil: 

 

Não basta o profissional levar uma imagem ou até mesmo encontrar uma 
planta pelo pátio da instituição e falar para a criança: “olha lá a plantinha, que 
linda, elas ajudam as pessoas a respirar melhor”. Essa postura não contribui 
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para os processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças que, na 
maioria das vezes, são subestimadas pelos adultos ao infantilizarem e 
minimizarem o conhecimento, explicando fatos, situações e fenômenos a 
partir do senso comum, inclusive com o uso de termos equivocados, como no 
caso das discussões sobre o “bichinho da cárie”, que na verdade é provocada 
pela ação de bactérias. As crianças precisam descobrir como funciona o 
mundo a sua volta, reelaborando suas hipóteses e se apropriando de noções, 
procedimentos, atitudes e linguagem que advêm da cultura científica. 
(GOIÂNIA, 2014, p. 102). 

 

Assim, não há para as instituições de educação infantil uma “lista de conteúdos 

fragmentados, obrigatórios e uniformes”. Cada instituição organiza seu currículo a 

partir das crianças e das várias realidades de cada instituição (GOIÂNIA, 2014, p. 61). 

As propostas que emergem da e para a criança serão desenvolvidas em atividades 

significativas nas quais o conhecimento do Patrimônio da Humanidade integra-se em 

processos de construção e apropriação realizados pelas próprias crianças. 

  

A compreensão de currículo que permeia esta Proposta Político-Pedagógica 
se fundamenta na defesa da criança como co-construtora de seus 
conhecimentos, cultura e identidade, na perspectiva que o currículo e os 
conhecimentos que serão trabalhados nas instituições de educação infantil 
emergem da articulação entre os saberes e as experiências das crianças e 
seu universo cultural com os conhecimentos produzidos pela sociedade 
historicamente, em um processo contínuo de construção social. (GOIÂNIA, 
2014, p. 46). 

 

O profissional da educação, nessa perspectiva, também tem o seu papel 

modificado, tendo em vista não o ensino, mas a garantia de situações de 

aprendizagem.      

 

3.1.4. O lugar do professor 

 

O documento Infâncias e Crianças em Cena (2014) também aborda o lugar do 

professor a partir dessa perspectiva de ênfase na aprendizagem: sua função não é 

ensinar, e sim propiciar situações de aprendizagem. 

 

O profissional da Educação Infantil é um dos sujeitos com os quais a criança 
se relaciona, um outro mais experiente que ocupa um lugar social de 
destaque nas relações cotidianas no contexto educacional. Com seu trabalho, 
desenvolvido intencionalmente, propicia situações para que as crianças 
ressignifiquem os modos de ser e estar com os outros e se percebam 
enquanto sujeitos singulares. Essas situações, fundamentalmente mediadas, 
intencionam determinados objetivos e possibilitam a percepção e 
transformação dos interesses, desejos, sentimentos, emoções, pensamentos 
e formas de comunicação de cada criança. A perspectiva que se dá nessas 
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relações é a do olhar atento às crianças, sendo estas compreendidas como 
sujeitos dos processos educativos, que contribuem na elaboração das 
propostas pedagógicas e na produção de sentidos e significados em relação 
ao vivido. (GOIÂNIA, 2014, p. 32). 

 

A fim de propiciar situações de aprendizagem significativas para as crianças, o 

professor da educação infantil precisa observar determinados aspectos do processo 

educativo. Nesse sentido, a preocupação inicial do profissional da educação deve ser 

conhecer a criança. Isso porque, ao chegar na instituição, “a criança tem sempre uma 

história prévia de aprendizado”, o que exige atenção especial do professor para 

entender “como a criança aprende e se desenvolve cotidianamente, o que conhece, 

como significa as situações a ela oportunizadas” (GOIÂNIA, 2014, p. 34). Também é 

nesse momento que se identificam os interesses e necessidades da criança, base 

para o planejamento do docente. “Portanto, cabe ao profissional estar atento, 

observar, ouvir, perceber o que dá prazer às crianças, o que desejam experimentar, 

compreender o mundo que as rodeia, sua natureza singular, seus sentimentos e 

pensamentos, sem desconsiderar as diferenças entre os seres humanos” (GOIÂNIA, 

2014, p. 28). 

De posse desse conhecimento da criança, faz-se necessário que o profissional 

da educação planeje as situações de aprendizagem. O planejamento procede do que 

vem da criança: interesses, necessidades, diferenças individuais, contexto e 

realidades, conceitos cotidianos, significações pessoais e “o nível de desenvolvimento 

das crianças, de modo a mediar a ação pedagógica, não para aquilo que as crianças 

já sabem ou conseguem realizar sozinhas, mas para ciclos do desenvolvimento ainda 

não completados por elas” (GOIÂNIA, 2014, p. 35). 

Prosseguindo no processo de planejamento, o professor fará o levantamento 

dos conhecimentos do patrimônio da humanidade possíveis de serem desenvolvidos 

e que se relacionam ao conhecimento da criança, etapa já realizada pelo professor. 

Nesse ponto, a postura profissional é de investigação a fim de “selecionar, organizar, 

planejar e expor didaticamente aquilo que há de mais importante nestes 

conhecimentos” (GOIÂNIA, 2014, p. 84). O professor precisa dominar todos os 

aspectos que envolvem o conteúdo para ter condições de propor e intervir naquilo que 

realmente atenda à criança em suas “especificidades e possibilidades de aprender”, 

ampliando e diversificando os saberes da criança. Portanto, “esse domínio do campo 
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epistemológico é do e para o profissional e não da e para a criança” (GOIÂNIA, 2014, 

p. 84). 

Buscando efetivar o processo de aprendizagem, passa-se para a preocupação 

em pensar formas de “organizar o espaço educativo e possibilitar o estabelecimento 

de diferentes tipos de interação e experimentação” (GOIÂNIA, 2014, p. 53). 

Corresponde à etapa do planejamento na qual o professor estabelece estratégias para 

a efetivação da proposta pedagógica, “favorecendo as interações culturalmente 

significativas, criança-criança e criança-adulto, por meio de diferentes tipos de 

modalidades interativas e materiais variados” (GOIÂNIA, 2014, p. 53). Esse momento 

expressa a intencionalidade das situações de aprendizagem planejadas pelo 

professor. 

Na ação pedagógica, o trabalho docente consiste “na promoção de atividades 

culturalmente significativas e na condução das discussões coletivas que mobilizam as 

crianças no espaço da sala a fim de produzirem conhecimentos” (GOIÂNIA, 2014, 

p.141). Nesse momento, o documento traz a articulação de todos os elementos 

considerados para a garantia de aprendizagens significativas: 

 

Nesse contexto, é importante que os profissionais da Educação Infantil 
propiciem experiências e vivências significativas às crianças a fim de que elas 
possam conhecer o mundo, constituírem suas características singulares e 
viverem suas infâncias. As situações vivenciadas no cotidiano da instituição 
são as mais variadas possíveis, o que demanda dos profissionais 
compreenderem os contextos de vida do grupo de crianças presentes no 
agrupamento e que elas sejam vistas por suas especificidades, constituídas 
com a multiplicidade de infâncias que se apresentam. (GOIÂNIA, 2014, p. 
28). 

 

Durante a ação pedagógica, a criança é “agente do seu processo de 

desenvolvimento”. O papel do profissional é, assim, “empreender diferentes 

mediações nas relações das crianças com o contexto social” e manter “um olhar 

sensível e observador, apoiando, questionando e incentivando a criança no processo 

de produção de conhecimentos” (GOIÂNIA, 2014, p. 31). Não se coloca, portanto, uma 

ação direta do professor junto à criança. Seu papel não é ensinar, mas mediar 

processos de aprendizagem. 
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3.2. Tramas da relação psicologia-educação: a ênfase na aprendizagem 

 

Os pioneiros do movimento da Escola Nova já defendiam o deslocamento do 

ensino para a aprendizagem. Tendo por fundamento a crença de que há uma natureza 

humana boa, inocente e predisposta para habilidades e aptidões, esses estudiosos 

entendiam a criança como um ser com vida e interesses próprios, ativa e conduzida 

por impulsos e tendências da sua natureza. O trabalho educativo, nessa perspectiva, 

consiste em respeitar as leis naturais e o desenvolvimento da criança. O interesse da 

criança indica suas tendências e potencialidades, necessitando de condições 

apropriadas para desenvolver-se mediante a atividade. Por isso as denominações 

“escola ativa” e “métodos ativos” para as instituições nas quais vigoravam os princípios 

escolanovistas. 

Fröbel, Montessori, Decroly, entre outros defensores dos métodos ativos, 

acreditavam que o processo educativo deve propiciar condições para o 

desenvolvimento de talentos, das potencialidades, das tendências, da individualidade, 

por entender que em cada criança há atributos naturais que se desenvolvem no 

ambiente adequado e estimulador para a ação. Tendo isso em vista, é que se propõe, 

nessa perspectiva, a ênfase na aprendizagem mediante a auto-atividade livre, a ação 

da criança, a individualização do processo educativo, os jogos e as brincadeiras. Ao 

mesmo tempo, há o rechaço ao ensino, ao diretivismo, indicando para o adulto a 

função de proteção e preparação do ambiente e de situações nas quais a criança 

possa agir e se desenvolver sem qualquer obstáculo. Na busca por garantir o processo 

de aprendizagem, o importante é a forma de aprender e não o conteúdo que será 

aprendido. De forma geral, nos diferentes métodos da Escola Nova, a criança é que 

escolhe o que será estudado, desenvolvendo procedimentos e atividades que levam 

à aprendizagem.  

Nesse sentido, as analogias usadas por Decroly para exemplificar a atuação 

da escola para o desenvolvimento das tendências individuais exemplificam o papel 

das instituições educativas: o restaurante, cuja diversidade de gostos leva a 

diversidades de pratos; e a indústria, onde nada se perde e nada se desperdiça. Os 

resíduos são recuperados e reaproveitados em outros produtos (DECROLY, 1943). 

Por isso, a ênfase em exercícios individualizados e nos chamados jogos educativos 

(trabalho simultâneo de alunos muito diferentes) característicos do movimento 

escolanovista na ênfase dada à aprendizagem. 
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No deslocamento histórico do ensino para a ênfase na aprendizagem, os 

trabalhos de John Dewey e Edouard-Jean Alfred Claparède foram fundamentais. A 

ideia da mente como instrumento adaptativo e funcional, o que coloca em evidência a 

experiência pessoal para a ampliação da capacidade humana e para a emergência 

de novas necessidades educativas, estabelece as situações de aprendizagem como 

o foco da proposta educativa de Dewey. 

Na escola de Dewey não há, portanto, áreas de conhecimentos, matérias para 

serem ensinadas, grade curricular e toda a organização da chamada Escola 

Tradicional. Existem, sim, experiências que, para sua plena efetivação, exigem 

conhecimentos. As atividades são situações da vida cotidiana. A escola é, tal qual a 

sociedade, uma comunidade cooperativa, onde as crianças vivenciam, por 

antecipação, os problemas reais do mundo exterior, agindo de forma consciente, 

refletiva, elaborada, propositadamente na resolução dos problemas. O trabalho do 

professor é direcionar as experiências dos alunos. Para isso, precisa desenvolver 

situações que se relacionam às condições existentes, como consequência natural das 

demandas e impulsos dos alunos. Trata-se de uma escola ativa, valorizando o 

indivíduo e sua aptidão, potencialidade, disposição e desejos. Essa escola é centrada 

na atividade participativa, no interesse, na aprendizagem, no movimento, no jogo, no 

trabalho (DEWEY, 1971).  

Claparède também entende a mente como instrumento adaptativo e funcional, 

e a criança como portadora de aptidões naturais (CLAPARÈDE, 1944). A urgência de 

equilíbrio e de adaptação ao ambiente engendram a atividade da criança e fazem, 

portanto, do interesse e da necessidade infantil a medida para os processos 

educativos (CLAPARÈDE, 1961). Situações de desequilíbrio, ruptura, desagregação, 

desajustes provocam atos necessários à reconstrução, autorregulação, reajustamento 

do organismo tendo em vista o equilíbrio outrora rompido. Dessa forma, a “atividade 

é sempre suscitada por uma necessidade” (CLAPARÈDE, 2010, p. 80), e o trabalho 

mental consciente é estabelecido a fim de “permitir uma adaptação que seria 

impossível sem a presença da consciência” (CLAPARÈDE, 2010, p. 92).  

O interesse emerge, nessa compreensão, como “o princípio fundamental da 

atividade mental” (CLAPARÈDE, 2010, p. 97), pois atua com “dinamogenizador de 

reações” (CLAPARÈDE, 2010, p. 102). Assim, para Claparède, a criança desenvolve-

se a medida em que “suas capacidades de reação são ajustadas às suas 

necessidades” (CLAPARÈDE, 2010, p. 110) e, portanto, a atividade psíquica 
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corresponde a uma necessidade. A criança, assim, é um ser ativo por excelência, 

sendo necessário apenas guiar sua atividade conforme suas necessidades e 

interesses. O foco está, portanto, na atividade da criança, levando-a ao aprendizado. 

Cabe ao educador tornar-se um “estimulador de interesses”, devendo “permanecer 

nos bastidores, de onde disporá e organizará o meio da maneira mais favorável ao 

despertar das necessidades intelectuais e sociais da criança, de sua atividade, de seu 

esforço (CLAPARÈDE, 1961, p. 196). 

O deslocamento do ensino para a aprendizagem, fundamentada no movimento 

da Escola Nova, ganha força no Brasil nas propostas das reformas estaduais na 

década de 1920. Nesse sentido, a aprendizagem era entendida como “variação do 

comportamento por efeito da experiência”, visando o ajustamento individual da 

conduta (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 90).  A ênfase na aprendizagem é evidenciada 

nas reformas de 1920 a partir do foco dado à escola ativa, direcionada para o trabalho 

e para o meio social produtivo, tendo em vista considerar no processo educativo as 

diferenças individuais ajustadas às demandas sociais, desenvolvendo, 

principalmente, a habilidade de aprender a aprender. Tal perspectiva é sintetizada por 

Lourenço Filho (1978, p. 90): “Somos o que somos, na maior extensão, pelo que 

aprendemos e, ainda, pelos modos segundo os quais, em novas emergências de 

ajustamento possamos aprender, integrando nosso comportamento e experiência em 

novos padrões”. 

Essa compreensão vai se desenvolver ao longo do processo histórico 

brasileiro, ganhando novos contornos nos embates teóricos e permeando as políticas 

educacionais brasileiras aliada às demandas política-econômica-sociais. Nesse 

sentido, a reestruturação do capitalismo mundial37 e a inserção brasileira nessa “nova 

ordem mundial” destaca a aprendizagem no processo educativo.  

                                                           
37 Analisando o desenvolvimento do capitalismo na primeira metade do século XIX, Marx (2013) aponta 
as contradições estruturais inerentes ao sistema, contradições que demandam reestruturações que não 
visam superar as determinações que as causam, mas apenas reformular, corrigir certos aspectos que 
impedem a manutenção da lógica fundamental de funcionamento do processo de produção e 
reprodução do capital. Nesse sentido, há uma “evolução das relações sociais de produção capitalista” 
(FRIGOTTO, 2006, p. 70), marcada por diferentes formas de organização tanto da infraestrutura como 
da superestrutura em função da expansão e ampliação produtiva do sistema. Conforme Frigotto (2006, 
p. 71), “isto se justifica na medida que as diferentes fases do capitalismo e suas formas de Estado 
capitalista, não representam senão mecanismos de recomposição das crises inerentes ao caráter 
contraditório (da relação capital/trabalho) do modo de produção capitalista na consecução da 
maximização do lucro”. 
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O processo vivenciado na década de 1970, com a crise do modelo 

taylorista/fordista38 e do Estado do Bem-Estar Social39, levou à reorganização do 

processo produtivo visando o aumento das taxas de lucro por meio da ampliação 

produtiva, chegando ao que se denominou capitalismo monopolista em razão da 

tendente expansão em função da acumulação, concentração e centralização do 

capital (FRIGOTTO, 2010). 

Nesse processo, eliminam-se fronteiras produtivas, comerciais e políticas 

engendrando novas formas de poder na organização global: países ricos e grandes 

corporações efetuam sua política mediante estratégias de cooptação ideológica, 

econômica ou, em casos extremos, pela violência manifesta da guerra. Destaca-se o 

papel central das instâncias mundiais resultantes da associação dos grandes grupos 

financeiros e industriais com o Estado, que passam a definir “as estratégias de 

desenvolvimento, incluindo as reestruturações econômicas e os ajustes político-

financeiros” (OLIVEIRA, 2003, p. 81). 

As demandas do acelerado processo de reestruturação e integração capitalista 

abarcam, portanto, o que tem sido denominado globalização ou mundialização que, 

para além da concentração do poder mundial, engloba:  

 

o progresso técnico-científico em áreas como telecomunicações e 
informática, a privatização de amplos setores de bens e serviços produzidos 
pelo Estado, a busca de eficiência e de competitividade e a 
desregulamentação do comércio entre países, com a destruição das 
fronteiras nacionais e a procura pela completa liberdade de trânsito para as 
pessoas, mercadorias e capitais, em uma espécie de mercado universal. 
(OLIVEIRA, 2003, p. 73).  

 

Para isso, faz-se necessário a subordinação da organização social como um 

todo à racionalidade econômica do mercado global, isto é, economia auto-regulável, 

                                                           
38 Frigotto (2010, p.74) sintetiza as características desse modelo em três pontos: “a) uma determinada 
forma de organização do trabalho fundada em bases tecnológicas que se pautam por um refinamento 
do sistema de máquinas de caráter rígido, com divisão específica do trabalho, um determinado patamar 
de conhecimento e uma determinada composição da força de trabalho; b) um determinado regime de 
acumulação, fundado numa estrutura de relações que buscou compatibilizar produção em grande 
escala e consumo de massa num determinado nível de lucro; c) e, por fim, um determinado modo de 
regulação social que compreende a base ideológica-política de produção de valores, normas, 
instituições que atuam no plano do controle das relações sociais gerais, dos conflitos intercapitalistas 
e nas relações capital-trabalho”. 
39 “O Estado do Bem-Estar vai desenvolver políticas sociais que visam à estabilidade no emprego, 
políticas de rendas com ganhos de produtividade e de previdência social, incluindo seguro desemprego, 
bem como direito à educação, subsídio no transporte etc. [...] busca viabilizar a combinação de 
produção em grande escala com consumo de massa” (FRIGOTTO, 2010, p. 75). 
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praticável mediante a desregulamentação das economias nacionais. Esse modelo 

representa o empenho a serviço da acumulação flexível do capital.  

Nesse contexto, mudanças significativas vão se operando no mundo do 

trabalho, com destaque para a flexibilização e desregulamentação das relações 

trabalhistas. Grandes corporações selecionam condições de produção e consumo 

mais lucrativos, isto é, “mão-de-obra qualificada e barata, mercado consumidor 

emergente, pouca ou nenhuma regulamentação do Estado para as relações de 

trabalho e fraca presença do movimento sindical” (OLIVEIRA, 2003, p. 78-79). 

Esse cenário postula novas formas de organização e gerenciamento do 

trabalho. Ganha terreno o modelo japonês que surgiu no pós-Segunda Guerra 

Mundial. Denominado toyotismo, resulta do empenho em flexibilizar a produção e, 

consequentemente, reduzir o estoque. A automatização, o just in time (na hora certa), 

a programação da produção, o trabalho em equipe e o controle de qualidade total são 

as principais marcas dessa nova forma de gerenciamento da produção. Para o 

trabalhador que ocupará os escassos postos de trabalho, a qualificação torna-se 

elemento central:  

 

Que educação e formação são essas, então? Trata-se de uma educação e 
formação que desenvolvam habilidades básicas no plano do conhecimento, 
das atitudes e dos valores, produzindo competências para gestão da 
qualidade, para a produtividade e competitividade e, consequentemente, para 
a “empregabilidade”. (FRIGOTTO, 2012, p. 45). 

 

Nesse processo de reconfiguração da produção, ganha destaque a Teoria do 

Capital Humano, elaborada na década de 1950 pelo americano Theodore Schultz: 

 

A ideia-chave é de que a um acréscimo marginal de instrução, treinamento e 
educação, corresponde um acréscimo marginal de capacidade de produção. 
Ou seja, a ideia de capital humano é uma “quantidade” ou um grau de 
educação e de qualificação, tomado como indicativo de um determinado 
volume de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas, que funcionam 
como potencializadoras da capacidade de trabalho e de produção. Desta 
suposição deriva-se que o investimento em capital humano é um dos mais 
rentáveis, tanto no plano geral do desenvolvimento das nações, quanto no 
plano da mobilidade individual. (FRIGOTTO, 2010, p. 44). 

 

A educação nessa perspectiva tem, portanto, impacto significativo na 

maximização dos lucros, além da compreensão de que por meio de uma 

escolarização adequada é possível potencializar a produtividade do trabalhador.  
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Junto a isso, é necessário apontar o impacto das transformações técnico-

científicas para a organização social. Dessarte vem ocorrendo a automatização, o 

autocontrole e o auto-ajuste, via informatização e sistemas eletrônicos, do processo 

produtivo, eliminado o trabalho humano e corroborando para o mercado de trabalho 

cada vez mais seleto, com maiores demandas de qualificação. O avanço tecnológico 

e informacional também vem marcando o consumo, os comportamentos e a forma das 

pessoas entenderem e compreenderem o mundo.  

Nesse processo, ganha destaque o receituário neoliberal. Refere-se a um corpo 

teórico-filosófico cuja centralidade é a liberdade econômica: livre concorrência, 

competitividade, eficiência e qualidade. Para isso, o Estado é mínimo, restringindo sua 

atuação à fiscalização, justiça e defesa nacional. Por conseguinte, há a livre circulação 

do capital, desprendido de Estado, de pressões sociais e até do próprio processo 

produtivo. Refere-se a um projeto político de desestatização cujo foco é o direito 

privado e seu pleno desenvolvimento (ANDERSON, 1995). 

O campo educacional não ficou imune ao contexto apresentado. Pesquisas 

realizadas evidenciam a relação da configuração político-ideológica do neoliberalismo 

com os processos culturais e, de forma específica, o campo educacional, no sentido 

de verticalizar esse campo para as novas demandas produtivas do mercado global. 

Gentili (1996) e Neves (2005) evidenciam no discurso e na política neoliberal um 

articulado processo de construção hegemônica como forma de educar para o 

consenso e para as demandas político-econômico-sociais do capitalismo em sua fase 

monopolista.  

Isso significa que as políticas neoliberais não se restringem às estratégias de 

governo, mas recomendam fundamentalmente uma reforma ideológica tendo em vista 

a composição de uma sociedade que atenda e ratifique as exigências do modo 

produtivo em direção à formação do trabalhador e à naturalização das condições de 

existência postas como possibilidade nessa sociedade. Trata-se da “construção e a 

difusão de um novo senso comum” (GENTILI, 1996, p. 10).  

Tendo também por fio condutor o projeto de sociabilidade neoliberal, o grupo 

de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a coordenação de 

Neves (2005), sustentam a tese de que há uma pedagogia da hegemonia  imanente 

ao programa político-econômico-social-cultural do neoliberalismo, isto é, “uma 

educação para o consenso sobre os sentidos de democracia, cidadania, ética e 
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participação adequados aos interesses privados do grande capital nacional e 

internacional” (NEVES, 2005, p. 15), cuja principal característica é:  

 

de negar o conflito de classes e até mesmo a existência dessa divisão nas 
sociedades ditas “pós-tradicionais”, ancorando uma sociabilidade com base 
na democracia formal, ou seja, na “conciliação” de interesse de grupos 
“plurais”, na alternância de poder entre os partidos políticos “renovados”, na 
auto-organização e envolvimento das populações com as questões ligadas 
às suas localidades, no trabalho voluntário e na ideologia da responsabilidade 
social das empresas. (NEVES, 2005, p. 15) 

 

Esses pesquisadores destacam o papel do Estado nesse projeto hegemônico, 

consistindo em recomendar e controlar a população com o propósito de constituir um 

determinado “homem coletivo”: o indivíduo que se auto-governe regido pela lógica do 

capital.  

O movimento que tem se estabelecido visa fixar um “modelo dialógico e 

reflexivo”, isto é, uma sociedade ativa “composta por homens e mulheres mais bem-

informados e educados, que passam de sujeitos históricos a atores sociais, que 

assimilam uma nova postura social expressa na prestação de serviços e não na 

reivindicação coletiva de direitos” (NEVES; SANT’ANNA, 2005, p. 50), instalando um 

grande pacto social visando a resolução pacificada das demandas das novas 

organizações ou grupos minoritários, “fortalecendo, assim, os laços de convivência 

pacífica e construtiva” (NEVES; SANT’ANNA, 2005, p. 55-56).  

No campo educacional, a cartilha neoliberal é implementada partindo de uma 

justificativa e de um plano de ação. A crise é apresentada como razão para a 

efetivação dos métodos neoliberais para a escolarização. Trata-se, segundo seus 

idealizadores, de uma crise de eficiência, de produtividade, de eficácia, de qualidade 

e, portanto, gerencial. “Nesse sentido, a existência de mecanismos de exclusão e 

discriminação educacional resulta [...] da própria ineficácia da escola” (GENTILI, 1996, 

p. 17). O plano de ação consiste em “introduzir mecanismos que regulem a eficiência, 

a produtividade, a eficácia, em suma: a qualidade dos serviços educacionais” 

(GENTILI, 1996, p. 18).  

Assim, na perspectiva neoliberal, fazem-se necessárias mudanças que 

garantam a eficiência das instituições educativas. Entre estas, as mais citadas são: 

flexibilizar a oferta educacional, criando o mercado educacional; implantar a gestão 

conduzida pelos parâmetros de qualidade total, desenvolvendo sistemas 

meritocráticos com prêmios e castigos; requalificar e reformular o perfil dos 

http://code-industry.net/


111 
 

professores, enfocando o mérito e o esforço individual; legitimar a educação enquanto 

propriedade, retirando a concepção política desse campo; estabelecer mecanismos 

de controle e avaliação; subordinar as instituições educacionais às demandas 

estabelecidas pelo mercado de trabalho; centralizar a proposta curricular; focar o 

currículo nas competências e habilidades necessárias para atuar no mercado de 

trabalho; e, em suma, adotar o modelo de funcionamento, gerenciamento e, 

principalmente, a perspectiva produtivista empresarial nos sistemas de ensino 

(GENTILI, 1996). 

Esse cenário demanda ajustes na composição da relação psicologia-educação 

a fim de aprofundar e complexificar o discurso que naturaliza as relações sociais, e de 

atender as exigências formativas do processo produtivo. Nesse sentido, a ênfase na 

aprendizagem consolida-se como proposta de formação tendo em vista a preparação 

do indivíduo que: domine a capacidade de aprender, demonstrando flexibilidade, 

produtividade e polivalência frente às exigências do complexo mundo produtivo; 

apresente habilidades de execução de diferentes tarefas de forma eficiente e focada 

na resolução de problemas; e potencialize o vínculo social, desenvolvendo o 

autogoverno, a autonomia, e também a postura cooperativa, a participação dialógica 

e reflexiva na sociedade. 

No âmbito dos fundamentos da educação, com a difusão do construtivismo40, 

e a tese de construção do conhecimento pelo indivíduo na interação com o meio, a 

questão da ênfase na aprendizagem ganha novo fôlego, legitimada pelo discurso de 

cientificidade que acompanha essa abordagem. Entendendo que o organismo tende 

à equilibração, o construtivismo postula que a estrutura biológica elementar humana 

desenvolve-se na interação com o meio, mediante “ajustamentos individuais às 

circunstâncias múltiplas, que se orientam na direção de uma acomodação ao meio ou 

à experiência” (PIAGET, 1990, p. 62-63), dando respostas adaptativas em função das 

demandas de sobrevivência e produzindo mudanças na forma instintiva inicial do 

comportamento. É nesse sentido que se explica o funcionamento da mente:  

 

                                                           
40 O construtivismo, conforme Miranda (2005, p. 24) refere-se “a abordagem pedagógica 
contemporânea fundamentada em uma ou mais teorias psicológicas da aprendizagem ou do 
desenvolvimento e orientada pelo princípio de que o aluno, mediante sua ação e auxiliado pelo 
professor, deva ser o agente de seu próprio conhecimento”. Reconhecendo a amplitude do termo 
“construtivismo” e sem o objetivo de esgotar ou especificar todas as nuances dessa abordagem, optou-
se aqui por referenciar o lugar da aprendizagem no construtivismo a partir da obra de Jean Piaget, 
importante referência para o construtivismo. 
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O desenvolvimento psíquico, que começa quando nascemos e termina na 
idade adulta, é comparável ao crescimento orgânico: como este, orienta-se, 
essencialmente, para o equilíbrio. Da mesma maneira que um corpo está em 
evolução até atingir um nível relativamente estável – caracterizado pela 
conclusão do crescimento e pela maturidade dos órgãos –, também a vida 
mental pode ser concebida como evoluindo na direção de uma forma de 
equilíbrio final, representada pelo espírito adulto. O desenvolvimento, 
portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um 
estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. (PIAGET, 
1995, p. 13). 

 

A inteligência é entendida como “atividade estruturante que implica ao mesmo 

tempo em formas elaboradas pelo sujeito e num ajustamento contínuo dessas formas 

aos dados da experiência” (PIAGET, 1970, p. 159). Trata-se, portanto, de adaptação. 

O trabalho da inteligência liga-se diretamente ao interesse, e este dinamiza a ação 

cognitiva, levando à adaptação, isto é, ao equilíbrio.  

Nessa perspectiva definem-se estágios do desenvolvimento infantil41 e 

destaca-se o papel da aprendizagem para o desenvolvimento. Na perspectiva 

genética, o processo da aprendizagem requer elaborações sucessivas, o que não 

condiz com transmissão e não se limita à questão do acesso:  

 

Do ponto de vista da escola, isto significa, de um lado, que é preciso 
reconhecer a existência de uma evolução mental [...]; que se deve considerar 
os interesses e as necessidades de cada período. Isso significa também, por 
outro lado, que o meio pode desempenhar um papel decisivo no 
desenvolvimento do espírito [...]; que métodos sãos podem, portanto, 
aumentar o rendimento dos alunos e mesmo acelerar seu crescimento 
espiritual sem prejudicar sua solidez. (PIAGET, 1970, p. 174). 

 

A abordagem construtivista vai em direção, portanto, de uma escola que busca 

a atividade real, o trabalho espontâneo fundamentado na necessidade e no interesse 

do aluno, e o “caráter recíproco da relação que estabelecem entre os indivíduos 

educados e a sociedade para a qual destinam” (PIAGET, 1970, p. 140). O legado 

escolanovista é, assim, reafirmado na abordagem construtivista, isto é, o indivíduo 

funcional, o modelo biopsicologizante para a constituição humana, a perspectiva 

darwinista de adaptação social, corroborando e naturalizando as relações 

historicamente construídas pelos homens. 

                                                           
41 Os estágios referem-se tanto à maturação quanto a construção das estruturas psíquicas por meio da 
adaptação. Não se trata de estágios rígidos, constantes, gerais, sincronizados; mas médias variáveis, 
“muito menos caracterizado por um conteúdo fixo do pensamento do que por um certo poder, uma certa 
atividade potencial, suscetível de atingir este ou aquele resultado segundo o meio no qual vive a 
criança” (PIAGET, 1970, p. 173).  
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São vários os pesquisadores42 que indicam o construtivismo para além de uma 

teoria que se desdobra em práticas pedagógicas.  Trata-se de uma concepção que se 

refere a “dimensões macroestruturais das determinações do processo educativo” 

(MIRANDA, 2005, p. 23), isto é, “correspondem aos padrões de socialização e 

formação intelectual exigidos pela sociedade contemporânea no atual estágio do 

capitalismo” (MIRANDA, 2005, p. 30). Para a autora, a grande aceitação e influência 

do construtivismo piagetiano no campo educativo diz respeito à relação desse aporte 

com as demandas do mundo contemporâneo, com ênfase para os processos de 

globalização da economia, flexibilização do trabalho e a informatização do processo 

produtivo (MIRANDA, 2005). 

Assim, as mudanças no mundo do trabalho em função do desenvolvimento 

tecnológico, a automatização, com as demandas de aprimoramento e redução das 

horas e dos postos de trabalho; a flexibilidade, a auto-gestão, a polivalência exigidas 

do trabalhador; as novas capacidades cognitivas, com foco no aprender a aprender, 

no aprender a conviver exigem das instituições educativas processos formativos que 

se harmonizem com as exigências do processo produtivo por uma “nova” capacidade 

intelectual, habilidades ou competências. Para Miranda, “a concepção de inteligência 

que se torna predominante na configuração de uma nova fase do capitalismo está 

sugerida na concepção de inteligência que ganha o senso comum a partir da 

formulação original de Jean Piaget” (MIRANDA, 1995, p. 327). 

O construtivismo e suas várias ramificações43 de fato serão marcantes na forma 

de fazer e compreender o processo educativo. Para a atuação do professor, destaca-

se “a preocupação em como ensinar, em detrimento de considerações sobre o que 

                                                           
42 Saviani (2013, p. 435) destaca o construtivismo no processo de reconversão produtiva, observando 
que “o construtivismo [...] ao ser apropriado nesse novo contexto, se metamorfoseou”. Para esse autor, 
o lema ‘aprender a aprender’ exemplifica essa discussão: no escolanovismo, referia-se a uma posição 
positiva, no sentido de instrumentalizar o indivíduo para atuar no mundo; no contexto atual, significa 
“ampliar a esfera da empregabilidade” (SAVIANI, 2013, p. 432). Duarte (2006) entende o construtivismo 
enquanto fenômeno de um processo ideológico mais amplo: neoliberalismo e pós-modernismo. Facci 
(2011) também relaciona as demandas do processo produtivo em seu estágio atual às políticas 
neoliberais e às proposições construtivistas.  
43 Alguns autores (SAVIANI, 20013; DUARTE, 2006; FACCI, 2011; MIRANDA, 2003) apontam a 
afinidade entre o construtivismo e outros modelos disseminados no meio pedagógico. Duarte (2008, 
p.6) apresenta rapidamente sua pesquisa sobre “as interfaces entre o construtivismo e outros 
modismos educacionais” demonstrando que há um núcleo comum. Assim, a pedagogia da 
competência, a teoria do professor reflexivo e o que Saviani (2013) denomina neoconstrutivismo, 
podem ser sintetizadas na mesma ótica construtivista de “formação, nos indivíduos, da disposição para 
uma constante e infatigável adaptação à sociedade regida pelo capital” (DUARTE, 2008, p. 11). Miranda 
(2003, p. 88) denomina esse conjunto de “pedagogias construtivistas”, cujo foco é “renovar a educação 
pelas teorias psicológicas do desenvolvimento e da aprendizagem”. 
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ensinar, bem como a valorização de destrezas e habilidades cognitivas, em detrimento 

dos próprios conteúdos curriculares” (MIRANDA, 2005, p. 32-33). O professor precisa 

se pautar pelos interesses e necessidades do próprio aluno, ao mesmo tempo em que 

o prepara para adaptar-se às demandas da sociedade. O movimento se dá no sentido 

de redução e desvalorização dos conteúdos e do ensino ao enfocar a aprendizagem, 

buscando, nesse processo, o desenvolvimento de estruturas mentais e 

potencialidades do aluno.  

Nesse sentido, mudanças se efetuaram no trabalho pedagógico, podendo ser 

resumidas “na tendência à valorização da ação no processo de aprendizagem, com a 

predominância da ‘tarefa escolar’ como expressão dessa ação e da ‘pesquisa’ como 

estratégia de aprendizagem”44. O movimento se dá no sentido de atribuir aos 

professores e alunos a capacidade de “resolver” problemas por meio de um método – 

o método científico, demonstrando flexibilidade nas diversas situações; e o 

autogoverno, desenvolvendo habilidades e competências necessárias para adaptar-

se de forma harmoniosa em um mundo em constantes transformações (MIRANDA, 

2003, p.89).  

A ênfase na aprendizagem também pode ser encontrada na apropriação da 

teoria vigotskiana.  Essa interpretação é possível na medida em que se polariza os 

aspectos subjetivo-objetivos da constituição humana, negligenciando o movimento 

dialético próprio da constituição subjetiva e na compreensão elaborada por Vigotski 

da relação entre aprendizagem e desenvolvimento.  

A compreensão vigotskiana da constituição psíquica se dá no movimento social 

e histórico (VIGOTSKI, 2007). Modificando a natureza e nas relações histórico-sociais, 

os seres humanos criam elementos necessários à sua existência. Nesse processo, o 

homem é também modificado ao se apropriar o que é da ordem objetiva de sua 

realidade e do seu desenvolvimento histórico. Há, portanto, um movimento que 

incorpora fatores de ordem histórico-social-cultural ao crescimento biológico natural 

engendrando o ser humano humanizado, o que evidencia a reciprocidade das 

relações objetiva-subjetivas para a formação das funções psicológicas superiores. 

                                                           
44 Saviani (2009, p. 43) esclarece a origem da confusão atual entre ensino e pesquisa: “a Escola Nova 
acabou por dissolver a diferença entre pesquisa e ensino, sem se dar conta de que, assim fazendo, ao 
mesmo tempo que o ensino era empobrecido, se inviabilizava também a pesquisa. O ensino não é um 
processo de pesquisa. Querer transformá-lo num processo de pesquisa é artificalizá-lo”. 
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Vigotski explica que as atividades compartilhadas em nível social são 

reorganizadas no nível individual, internamente, a partir de transformações que se 

operam nas leis dessa atividade de forma que, no plano psicológico, um novo sistema 

é estabelecido com leis próprias: de atividade externa para função interior. Com o 

desenvolvimento, a atividade mediada “começa a ocorrer como um processo 

puramente interno” (VIGOTSKI, 2007, p. 56). 

Assim, cada criança, em seu desenvolvimento, apropria-se da experiência 

histórica e social para controlar o meio e o próprio comportamento por meio dos 

instrumentos e signos disponíveis na cultura. Ao longo do desenvolvimento, depois do 

complexo processo de internalização, essas representações comporão o processo 

intelectual humano. 

A partir dessa ótica, há uma significativa mudança na compreensão da 

relação aprendizagem-desenvolvimento. A aprendizagem e o desenvolvimento são 

entendidos, por esse autor, como processos distintos que coexistem por complexas 

relações de reciprocidade. Os processos de desenvolvimento são de ordem biológica 

e não coincidem inteiramente com os processos de aprendizagem. Por sua vez, os 

processos de aprendizagem são adquiridos e se desenvolvem a partir da 

complexificação das funções psíquicas, desencadeando novas funções ainda não 

estabelecidas no desenvolvimento da criança. Nesse caso, o desenvolvimento é 

resultado do aprendizado. 

A fim de esclarecer essa tese, Vigotski (2007) considera dois níveis de 

desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real, que consiste em funções já 

consolidadas na criança; e a zona de desenvolvimento proximal, isto é, funções ainda 

em processo de maturação no desenvolvimento infantil. Vigotski assim elucida essa 

questão: 

 

Quando se demonstrou que a capacidade de crianças com iguais níveis de 
desenvolvimento mental, para aprender sob a orientação de um professor, 
variava enormemente, tornou-se evidente que aquelas crianças não tinham a 
mesma idade mental e que o curso subsequente de seu aprendizado seria, 
obviamente, diferente. Essa diferença (...) é o que nós chamamos a zona de 
desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento 
real, que se costuma determinar através da solução independente de 
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes. (VIGOTSKI, 2007, p. 97, grifos original). 
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A zona de desenvolvimento proximal é indicativa do que ainda não é 

estabelecido, tornando visível o que está em processo de formação na mente infantil. 

Ao consolidar-se, esse desenvolvimento que estava em formação passa a compor um 

novo nível de desenvolvimento real que, por sua vez, será a base para a formação de 

novos conceitos. Dessa forma, a aprendizagem abre o caminho para o 

desenvolvimento: em colaboração, a criança trabalha com conceitos ainda não 

estabelecidos, mas que compõe a “zona das possibilidades imediatas em relação aos 

conceitos espontâneos, abrindo-lhes caminho e sendo uma espécie de propedêutica 

do seu desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2009, p. 244). Há, portanto, uma reciprocidade 

entre desenvolvimento e aprendizagem. 

A ênfase na aprendizagem na interpretação da obra vigotskiana advém da 

operacionalização desses conceitos. Se a criança necessita se apropriar do contexto 

histórico-social a fim de complexificar funções elementares no intricado processo de 

constituição humana, considera-se, especialmente, o trabalho subjetivo, pessoal e 

particular realizado nesse processo, marcando a individualidade, a personalidade, as 

habilidades e potencialidades de cada criança. Por isso o processo de aprendizagem 

se sobressai, pois o foco recai no indivíduo e na forma pessoal de apropriação da 

realidade objetiva. O processo dialético da constituição humana e a reciprocidade das 

relações objetiva-subjetivas para a formação das funções psicológicas superiores são 

negligenciadas no destaque dado aos aspectos subjetivos do processo de 

aprendizagem. 

A mesma lógica perpassa a relação entre aprendizagem e desenvolvimento: 

considerando que aprendizagem abre o caminho para o desenvolvimento, o foco do 

processo educativo, consequentemente, precisa ser a aprendizagem e não o ensino. 

A ênfase recai novamente na aprendizagem, colocando na criança e em seus 

processos pessoais de elaboração da realidade e do conhecimento a resposta para a 

qualidade do trabalho pedagógico. Também aqui, perde-se a compreensão da tensão 

existente para a formação humana, desconsiderando a reciprocidade entre 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Duarte (2006, p. 5), analisando a forma de leitura da obra vigotskiana no Brasil, 

indica a associação dessa abordagem ao lema “aprender a aprender”, referindo-se as 

proposições pedagógicas que “retiram da escola a tarefa de transmissão do 

conhecimento objetivo”, enfatizando a aprendizagem, o relativismo subjetivista, as 

interações discursivas (múltiplas linguagens), o multiculturalismo, a individualidade, o 
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particular, o singular e o cotidiano. Para esse autor, a ênfase na habilidade de 

“aprender a aprender” tem por objetivo atender às demandas atuais do contexto de 

mundialização do capital. Duarte demonstra que a leitura de Vigotski enviesada pelo 

“aprender a aprender”, permanece ancorada nas perspectivas que naturalizam as 

relações sociais: 

 

Mesmo quando estudos no campo da psicologia educacional afirmam levar 
em conta o fato de os indivíduos viverem em sociedade, isto é, mesmo 
quando esses estudos reconhecem que o desenvolvimento individual não 
pode ser analisado fora da vida social, isso não caracteriza a ausência, 
nesses estudos, da abordagem naturalizante, pois a mesma pode estar 
presente na maneira pela qual são analisadas as relações entre indivíduo e 
sociedade. Em outras palavras, o reconhecimento da existência do social no 
desenvolvimento psicológico individual pode fazer parte de um modelo 
naturalizante do social e das relações entre indivíduo e sociedade. [...], 
pretendemos mostrar que a força das concepções naturalizantes do ser 
humano e do indivíduo é tão grande no terreno da psicologia da educação 
que tende a neutralizar os esforços na direção de constituir-se uma 
abordagem historicizadora e crítica. (DUARTE, 2006, p. 25). 

 

David Hamilton (2002) também associa a ênfase na aprendizagem às 

exigências do atual estágio do desenvolvimento capitalista. Segundo esse 

pesquisador, o mundo globalizado resulta em uma “sociedade da aprendizagem”, cuja 

finalidade “é ao mesmo tempo uma fonte de desenvolvimento social e um meio de 

sobrevivência econômica” (2002, p. 190). O rechaço ao ensino, o lugar secundário e 

periférico colocado para o professor, o relativismo e a compreensão do conhecimento 

como algo acessório, a diligência em habilitar a criança a aprender a aprender e a 

tornar-se um solucionador de problemas, e a ideia de que a própria criança conduz 

sua aprendizagem são, segundo Hamilton (2002), características dessa sociedade da 

aprendizagem.  

 

A sociedade da aprendizagem, portanto, valoriza muito o conhecimento sobre 
conhecimento e prioriza o metaconhecimento e a meta-cognição, 
pressupondo que os alunos têm uma visão clara e abrangente dos objetivos 
de uma tarefa; que serão capazes de julgar quando um curso de ação deveria 
ser abandonado; e que, diante de dificuldades, conseguirão reconsiderar 
estágios anteriores de seu pensamento. (HAMILTON, 2002, p. 191).  

 

Analisando esses pressupostos e a própria ênfase na aprendizagem, Hamilton 

(2002, p. 194) conclui que “a sociedade da aprendizagem não passa de uma visão”. 

Isso porque, apesar do discurso que a projeta como a redenção e única solução para 
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a sociedade contemporânea, a sociedade da aprendizagem apenas reafirma e 

fomenta a lógica excludente do atual estágio de acumulação do capital:  

 

[...] não há aprendizagem inocente. À medida que os alunos aprendem, eles 
se formam dentro de um contexto social e, até um certo ponto, são também 
formados por esse contexto. Sem contar que um contexto social também é 
um contexto psicológico ou ideológico: é ao mesmo tempo interno e externo. 
As características do contexto social já estão instaladas nas biografias dos 
alunos, incutidas em suas cabeças e mãos e realizadas em seus 
pensamentos e atos. Através desta mediação, a sociedade da aprendizagem 
alimenta novos modos de viver, posições sociais e identidades cognitivas. A 
aprendizagem está estreitamente vinculada ao consumo. [...] A sociedade da 
aprendizagem é um grande negócio. Está profundamente implicada em 
produção global e marketing, e também abarca um mundo segmentado, 
dividido, desigual. (HAMILTON, 2002, p. 195). 

 

Miranda (2006) também destaca a ênfase na aprendizagem no paradigma de 

conhecimento que atualmente tem sustentado as políticas educacionais. A ênfase na 

aprendizagem estaria em consonância com essa “sociedade do conhecimento”, ao 

propiciar indivíduos capazes de aprender a aprender, aprender a sentir, aprender a 

conviver. Não cabe, assim, a perspectiva do ensino, do professor controlando o 

processo ensino-aprendizagem, e também não há lugar para um conteúdo fechado e 

determinado. A ordem é uma proposta flexível, fluída, contextualizada, interessante, 

interativa, dinâmica; numa clara “exacerbação dos processos individualizados em 

detrimento do reconhecimento da dimensão societária desses processos” (MIRANDA, 

2006, p. 155). A autora ainda esclarece: 

 

Verifica-se uma tendência a qualificar toda e qualquer noção ou prática 
vinculada ao “ensino” como “tradicional”, não raro confundindo a aquisição de 
noções e valores, no suposto de que esses seriam melhor constituídos por 
cada criança em seu processo de desenvolvimento individual. (MIRANDA, 
2006, p. 154). 

 

A ênfase na aprendizagem está, portanto, em estreita relação com a ideia de 

adaptação do indivíduo a essa sociedade. O conhecimento não é o importante, e sim 

a capacidade de obtê-lo, pois as diversas situações necessitam ser problematizadas 

e eficientemente resolvidas ou respondidas. As ações precisam ter operacionalidade 

e o indivíduo deve construir sua capacidade de aprendizagem e, assim, adaptar-se às 

demandas do mundo moderno (MIRANDA, 1997). Na mesma lógica se explica o 

fracasso e a exclusão do indivíduo na sociedade: a culpa é do próprio indivíduo pois 

é dele a capacidade de aprendizagem (MIRANDA, 1998). Essa pesquisadora, 

http://code-industry.net/


119 
 

referindo-se à relação da escola construtivista e a formação humana, ressalta a 

necessidade da criança ingressar em um mundo que já está posto, permeado de 

conquistas históricas do desenvolvimento humano que a criança precisa se apropriar:   

 

Para tanto, exige-se da criança que entre em contato com o sentido de 
universalidade, o que não pode ser realizado apenas garantindo o 
desenvolvimento de suas potencialidades individuais. A perda do sentido de 
universalidade, de pertencimento a um universal, pode tirar a criança do único 
lugar onde ela realmente poderia se constituir: no enfrentamento entre uma 
singularidade autônoma e uma universalidade que a remete à história, que, 
afinal, é de todos, e da qual responsavelmente ela deverá fazer parte. 
(MIRANDA, 2003, p, 94). 

 

Na imbricada relação psicologia-educação, muito mais do que a enunciação de 

um determinado aporte teórico ou campo de estudo, o embate, conforme ensina a 

história, está em torno da aceitação ou não de determinados padrões societários. A 

ênfase na aprendizagem expressa, portanto, um longo percurso da vinculação 

psicologia-educação e, principalmente, o movimento de reciprocidade entre 

objetividade-subjetividade, indivíduo-sociedade e educação-sociedade; não no 

sentido de explicitar essas relações, mas ocultando e conformando a criança, 

mediante o discurso científico e o processo educativo a ele atrelado, às condições 

histórico-sociais estabelecidas pelos próprios homens. 

 

3.3.  A ênfase na aprendizagem no documento Infâncias e Crianças em Cena: 

submissão ou superação da vinculação psicologia-educação para 

adaptação? 

 

A educação infantil na Rede Municipal de Goiânia tem história, especificidades, 

concepção, organização e materialização próprias que indicam possibilidades e 

limites de uma proposição educativa para crianças menores de seis anos. Ao mesmo 

tempo, está imbricada aos aspectos mais amplos do contexto histórico-econômico-

social-cultural. Junto a isso, também é necessário considerar as especificidades do 

atendimento educacional da criança pequena e a estruturação de um campo de 

estudo cujas contradições estão em debate no meio acadêmico. Por isso, a 

necessidade de se questionar os fundamentos dessa proposta educativa.  

No documento Infâncias e Crianças em Cena: por uma política de Educação 

Infantil para a Rede Municipal de Educação de Goiânia (2014), a ênfase na 
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aprendizagem se revela a partir do lugar circunstancial ocupado pelo ensino no 

documento, com uso restrito e em situações específicas, de forma qualificada ou 

esvaziada do seu sentido didático-pedagógico, demonstrando que o foco da proposta 

político-pedagógica não é o ensino. O objetivo da educação infantil da rede municipal 

de Goiânia é propiciar aprendizagens significativas.  

A ênfase na aprendizagem também é apreendida no texto documental pela 

própria compreensão do que é a aprendizagem.  Esta é entendida como um processo 

constitutivo da e para a criança, mediante a construção, produção, apropriação, 

ampliação, diversificação e complexificação de conhecimentos que visam atender 

seus interesses e necessidades. O documento indica que mediante o processo de 

aprendizagem realizado nas atividades, nas interações, nas brincadeiras é que a 

criança produz significações que propiciam seu desenvolvimento e sua humanização. 

A ênfase na aprendizagem também permite atender à especificidade biopsicossocial 

e às diferenças individuais dos pequenos. 

Nesse sentido é que se coloca a necessidade de se organizar o trabalho 

educativo de forma a propiciar vivências e experiências às crianças, engendrando 

aprendizagens significativas. Na realização de atividades carregadas de sentidos, que 

emergem da e para a criança, é que as instituições de educação infantil podem 

promover os processos de aprendizagem, o desenvolvimento e a formação humana. 

Por isso o destaque dado aos interesses e necessidades da criança. 

No texto documental, atentar para os interesses e necessidades da criança 

parece significar a maneira do trabalho educativo considerar a Zona de 

Desenvolvimento Proximal e os conceitos cotidianos da criança, tendo em vista 

complexificar esses saberes já existentes. Significa também um modo de se respeitar 

as especificidades biopsicossociais, as singularidades, os direitos e a participação de 

cada criança. 

Nessa perspectiva, o conhecimento parece ser secundarizado, pois o centro do 

processo educativo é a criança e sua aprendizagem. O currículo existente não é 

prescritivo, não é uma lista de conteúdo, não é obrigatório e não é similar para as 

instituições de educação infantil da rede. Isso porque o conhecimento emerge dos 

interesses e necessidades das crianças, em processos de construção e apropriação 

realizados pelas próprias crianças e em situações de vivências e experiências que 

atendam as realidades de cada instituição. 
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A função do professor não é ensinar conteúdo ou determinar o trabalho 

pedagógico. O papel desse profissional é realizar mediações, propiciando situações 

de aprendizagem significativa, sempre mantendo o olhar sensível e observador para 

o que vem da criança, considerando-a e apoiando-a no seu processo de 

aprendizagem. A criança é agente da sua formação e o conhecimento é um meio para 

que as crianças descubram, reelaborem suas hipóteses, e, principalmente, 

problematizem sua realidade.  

O processo histórico indica as armadilhas da vinculação psicologia-educação. 

Nesse sentido, o deslocamento do ensino para a ênfase na aprendizagem precisa ser 

problematizado, tendo em vista uma educação comprometida não com as demandas 

de uma sociedade excludente, mas com a formação humana plena.   

A crença de que há uma natureza humana boa, inocente e predisposta para 

habilidades e aptidões está na origem do movimento em direção à ênfase na 

aprendizagem. Pesquisadores do campo da psicologia-educação (Decroly, 

Montessori, Claparède, entre outros), precursores da Escola Nova, entendiam que o 

verdadeiro processo educativo favorece os impulsos e as tendências naturais da 

criança, mediante condições apropriadas. O foco é a auto-atividade livre, a ação da 

criança, a individualização do processo educativo, o interesse e necessidades do 

indivíduo, a interação, os jogos e as brincadeiras, e não o ensino e o diretivismo da 

escola tradicional. O professor prepara o ambiente e as situações para a criança agir, 

desenvolvendo procedimentos e atividades que levam à aprendizagem.  

Ao longo do processo histórico, a ênfase na aprendizagem ganha proeminência 

com as demandas formativas do processo produtivo por indivíduos que dominem a 

capacidade de aprender, demonstrando flexibilidade, produtividade e polivalência; 

que executem com habilidade diferentes tarefas, resolvendo problemas com 

eficiência; que aprendam a viver em sociedade de forma harmônica e produtiva, 

desenvolvendo o autogoverno, a autonomia, a cooperação e a participação dialógica 

e reflexiva na sociedade. A orientação, nesse sentido, é um processo educativo que 

desenvolva as capacidades de aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a 

conviver (DELORS, 2000). Nessa perspectiva, o conhecimento não é o importante, 

mas a aprendizagem tendo em vista o desenvolvimento de habilidades cognitivas e 

das potencialidades da criança. O trabalho do professor é, a partir dos interesses e 

necessidades da criança, fomentar o desenvolvimento de capacidades adaptadas às 

demandas da sociedade. 
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Conforme esta pesquisa, esse direcionamento perpassa explicações advindas 

da vinculação psicologia-educação na contemporaneidade. A ênfase na 

aprendizagem manifesta-se com novas roupagens e em vertentes teóricas críticas, 

tendendo a manter-se ancorada no indivíduo, na sua capacidade de aprender e na 

forma pessoal de apropriação da realidade objetiva, negligenciando a reciprocidade 

das relações objetiva-subjetivas para a formação humana. Os riscos para essa forma 

de compreender o processo educativo das criança também permanecem, isto é, o 

esvaziamento do pedagógico, a conformação à lógica do processo produtivo e a 

naturalização e culpabilização do indivíduo pela sua inclusão/exclusão nessa 

sociedade. A universalidade humana se perde ou se subordina à lógica da 

funcionalidade e utilidade do mundo moderno, realidade que precisa ser considera 

também na educação infantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a fundamentação teórico-psicológica 

no documento Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil 

para a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014), partindo da compreensão de que 

essa articulação está imbricada aos determinantes histórico-político-econômico-

social-cultural. 

Verificou-se que Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação 

Infantil para a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014) é um documento que, para 

além de sua função normativa para o trabalho político-pedagógico das instituições 

públicas de educação infantil do município de Goiânia, se insere no movimento amplo 

do que aqui se denominou tramas da relação psicologia-educação. Trata-se de um 

documento que expressa as especificidades de uma rede de ensino, mas também o 

debate do campo acadêmico e a constituição histórica que se dá na reciprocidade 

com demandas econômico-político-sociais, o que evidencia o entrelaçamento de 

fatores que dizem das contradições existentes na compreensão da vinculação 

psicologia-educação. 

Dessa forma, o percurso aqui desenvolvido buscou evidenciar que, apesar da 

recente história da educação infantil na rede municipal de Goiânia, a centralidade da 

criança e a ênfase na aprendizagem expressas no documento dizem respeito à 

produção de conhecimentos do campo psicológico na intrínseca relação com o campo 

educativo, que advém de um movimento histórico-econômico-político-social ao 

mesmo tempo que também revela condições específicas e atuais de se pensar a 

criança e seus processos educativos. 

Na rede, esse movimento em direção à valorização da criança e ao destaque 

dado à aprendizagem já se colocava no documento anterior, Saberes sobre a infância: 

a construção de uma política de educação infantil (GOIÂNIA, 2004). A proposta seguia 

na direção de superar a perspectiva assistencialista e medicalizante que predominava 

na creche, buscando construir o atendimento de cunho educativo para a criança 

menor de cinco anos. Nesse momento histórico, as escolhas para o projeto político-

pedagógico da rede apontavam para a configuração atual: a preocupação em 

desenvolver um trabalho educativo não escolarizante, destacando a centralidade e os 

direitos da criança, tendo por fundamento a Pedagogia da Infância; a compreensão 
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de que a criança constrói seu conhecimento ao atuar no mundo, posição defendida a 

partir da apropriação de princípios vigotskianos, e o foco nas múltiplas linguagens da 

criança. No documento Saberes sobre a infância: a construção de uma política de 

educação infantil (GOIÂNIA, 2004), o trabalho do profissional da educação infantil já 

consistia em propiciar experiências e vivências para favorecer a construção de 

conhecimento e cultura pela própria criança. Foi essa a base para a reescrita da 

proposta atual Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil 

para a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014).  

Verificou-se que a centralidade da criança e a ênfase na aprendizagem são 

fundamentos centrais para a organização da proposta político-pedagógica Infâncias e 

Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de 

Goiânia (GOIÂNIA, 2014). O currículo, a ação pedagógica, a gestão, a avaliação e 

todos os outros elementos do processo educativo parecem subordinar-se a esses 

fundamentos. 

A centralidade da criança revela-se principalmente em função da adesão à 

Pedagogia da Infância, pela compreensão da criança como sujeito de direitos e pelo 

lugar de destaque dado às vivências e experiências para a efetivação da proposta 

pedagógica. A ênfase na aprendizagem é principalmente apreendida pelo lugar 

circunstancial ocupado pelo ensino, demonstrando que o foco dessa proposta não é 

o ensino; pela compreensão de que a aprendizagem é um processo constitutivo da e 

para a criança; pela organização do trabalho educativo tendo em vista propiciar 

vivências e experiências e pelo destaque dado aos interesses e necessidades da 

criança. O trabalho pedagógico nas instituições de educação infantil da rede municipal 

de Goiânia visa propiciar aprendizagens significativas a partir da e pela a criança. 

O conhecimento parece ser secundarizado, pois o centro do processo 

educativo é a criança e sua aprendizagem. O que norteia o documento Infâncias e 

Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de 

Goiânia (GOIÂNIA, 2014) é a compreensão de que o conhecimento emerge em 

processos de construção e apropriação realizados pelas próprias crianças, em 

situações de vivências e experiências que atendam aos seus interesses e 

necessidades. A função do professor não é ensinar.  Seu papel reside em propiciar 

situações de aprendizagens significativas, observar e apoiar a criança. 
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Sem desconsiderar as especificidades da rede, o movimento em direção à 

centralidade da criança e à ênfase na aprendizagem advém historicamente da 

concepção de que no indivíduo residem capacidades, habilidades, potencialidades 

que podem emergir no processo educativo que lhe propicie as condições. Por isso, a 

centralidade da criança, pois nela reside todos os atributos que serão desenvolvidos; 

e também a ênfase na aprendizagem, pois é o indivíduo que produz seu 

conhecimento, engendrando, nesse processo, o pensamento autônomo, o 

autogoverno, a operacionalidade do pensamento, a capacidade de se autogerir tendo 

em vista a resolução de problemas e a adaptação às diferentes circunstâncias e 

situações. 

No movimento escolanovista, esses elementos eram explicados pela crença na 

natureza boa e perfeita da criança e na ideia de existência de aptidões naturais, 

indicando um processo educativo focado na criança, no interesse e necessidades 

infantis, nos métodos ativos e na aprendizagem, entendida na perspectiva de 

adaptação ao meio. O professor era o estimulador de interesses, propiciando 

situações de aprendizagem para que a criança desenvolva suas potencialidades.  

A centralidade da criança e a ênfase na aprendizagem permanecem na 

abordagem construtivista e nas variadas apropriações da obra vigotskiana. Nesse 

aspecto, a compreensão de que é a criança que constrói seu próprio conhecimento 

tem, em seu fundamento, a mesma ideia de adaptação ao meio em função do princípio 

da equilibração. Por outro lado, na leitura realizada da obra de Vigotski, a centralidade 

da criança e a ênfase na aprendizagem permeiam as interpretações que 

desconsideram a tensão constitutiva do processo subjetivo-objetivo na constituição 

humana, focando essencialmente o trabalho subjetivo, pessoal e particular da criança 

de apropriação da realidade objetiva e o processo de aprendizagem, pois este abre o 

caminho para o desenvolvimento. 

Tal compreensão parece atender às demandas do processo produtivo e das 

formas de sociabilidade do atual estágio da sociedade capitalista. O contexto de vasta 

informação, de novas e constantes mudanças tecnológicas e de padrões de consumo, 

de conduta e de relações, requer processos formativos que priorizem habilidades e 

competências ligadas ao aprender a aprender, fazer, ser e conviver. Por isso, o 

importante é o indivíduo e sua capacidade de adaptação, de resolução de problemas, 

de buscar informações e auto gerenciar sua capacitação. Na lógica da “sociedade do 
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conhecimento” e no contexto de acumulação flexível do capital, o essencial é dominar 

estratégias metacognitivas, tendo consciência de sua própria aprendizagem; 

encontrar soluções, adquirir hábitos de consumo e viver de forma harmônica e 

produtiva para a sociedade. Trata-se de um mercado de trabalho que exige alto grau 

de qualificação: o indivíduo eficiente, produtivo, polivalente, que se auto-governe, que 

resolva problemas, hábil nas relações interpessoais e disposto sempre a cooperar.  

Nesse cenário, a vinculação psicologia-educação parece se atrelar ao quadro 

ideológico necessário para a manutenção dessa sociedade mediante um discurso que 

naturaliza as relações sociais. São os riscos de compreensões que colocam no próprio 

indivíduo os limites e possibilidades de sua formação, defendendo que há 

potencialidades e habilidades inerentes à criança, ou designando a própria criança 

como a responsável por construir seu conhecimento. Além disso, a psicologia também 

pode se associar ao campo educativo para fornecer o arcabouço teórico-metodológico 

para formar o tipo humano que se alinhe ao contexto atual, cujo foco são as 

competências e habilidades de aprendizagem do indivíduo.  

Trata-se de vinculações da psicologia-educação que, apesar dos diferentes 

enfoques, historicamente permanecem ancoradas na ideia de uma natureza infantil 

ou, mesmo reconhecendo a constituição objetiva da subjetividade humana, de 

excessiva individualização da criança. 

O risco embutido nessas tramas da relação psicologia-educação é favorecer o 

movimento em direção à naturalização e ocultamento de desigualdades que são sócio 

historicamente dadas mediante a culpabilização do indivíduo e justificação do seu 

lugar ocupado na sociedade, a excessiva individualização da criança, a 

desvalorização do conhecimento e do professor, a adaptação e sujeitamento do 

indivíduo aos modus operandi da organização social. 

  O documento Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação 

Infantil para a Rede Municipal de Goiânia (GOIÂNIA, 2014) traduz todo esse intricado 

percurso histórico-político-econômico-social, mas também traz o atual e o peculiar de 

uma rede municipal, o que revela as contradições desse documento e as imbricadas 

relações que se colocam nessa proposta formativa para a criança pequena. De fato 

são tramas que exigem o olhar acurado e o questionamento dos fundamentos dos 

processos educativos. 

Por fim, é necessário destacar as lacunas constatadas e as perspectivas de 

investigação que se abrem com esta pesquisa. Trata-se de questões que, neste 
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momento, ainda estão sem respostas e que tencionam e mobilizam para novos 

estudos.  

A proposta da rede municipal de Goiânia é que o trabalho educativo na 

educação infantil seja organizado de forma a propiciar vivências e experiências às 

crianças. Essa terminologia, principalmente a palavra experiência, também aparece 

na legislação nacional para a educação infantil. Nesse sentido, é necessário verificar 

quais são as bases conceituais que sustentam a ideia de experiência na educação 

infantil e qual a relação desse conceito com histórica vinculação psicologia-educação. 

Outra questão suscitada durante o processo de pesquisa é o papel do professor na 

educação infantil. É um facilitador? Organizador de vivências e experiências? Que 

relação se estabelece entre o professor e a criança? Configura qual tipo de 

autoridade? Que lugar o professor ocupa? 

Um debate importante que emerge a partir desse estudo é o conhecimento na 

educação infantil: qual conhecimento? Conhecimento, área de conhecimento e campo 

de experiência reportam-se à mesma coisa? Qual a função da educação infantil em 

relação ao conhecimento? 

Outra questão é a necessidade de entender e mapear em que bases se 

assentam o debate do campo da educação infantil no cenário atual. Pedagogia da 

infância, Sociologia da infância, o trabalho pedagógico pelas múltiplas linguagens da 

criança, entre outras expressões do campo precisam ser analisados em seus 

fundamentos. Nesse sentido, a pergunta é: que relação psicologia-educação sustenta 

o campo da educação infantil? Que questões estão em jogo no debate acadêmico 

atual da área?  

Por fim, faz-se necessário destacar que a análise crítica dos fundamentos em 

que se alicerça a prática educativa é um importante e imprescindível passo em direção 

à superação dos engodos criados pelos homens para a exploração e exclusão dos 

próprios homens. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I -  Teses/dissertações que analisam a proposta político-pedagógica 

da Rede Municipal de Educação de Goiânia. 

Área 
Ano 
da 

defesa 
Instituição Autor Titulo D/T 

Reporta-se a 
psicologia 

 
 
 

Ciências 
exatas e 
da terra 

2010 UFG 
Ágda A.A. 
Canedos 

Intervenção Pedagógica no Ciclo I 
em Goiânia: do proposto ao 

vivido. 
D SIM 

2011 UFG 
Marcos 

Silva 

Uma Análise da Proposta 
Pedagógica da Avaliação da 

Aprendizagem no Contexto dos 
Ciclos de Formação de Rede 

Municipal de Educação de 
Goiânia de 1998 a 2010. 

D  

2011 UFG 
Jakeline 
Jeniffer 

dos Santos 

O ensino de Ciências e a 
abordagem CTS na proposta 

político-pedagógica de Goiânia 
para a educação de jovens e 

adultos. 

D  

 
 
 
 
 
 

Educação 

1991 UFG 
Arlene C. 
de Assis 
Clímaco 

Clientelismo e cidadania na 
constituição de uma rede pública 
de ensino: a Secretaria Municipal 

de Goiânia (1961-1973). 

D  

2000 UFG 
Marta Jane 

da Silva 

Aceleração da aprendizagem: 
uma análise do subprojeto da 

Secretaria Municipal de Educação 
de Goiânia. 

D SIM 

2002 PUC GO 
W. L. 

Figueiredo 

Projeto escola para o século XXI: 
entre o mundo oficial e o mundo 

real. 
D 

NÃO 
ENCONTRADO 

2002 UFG 

Maria 
Augusta 
Peixoto 
Mundim 

Uma análise da nova modalidade 
de organização escolar em ciclos 
de formação implementada pelo 
Projeto Escola para o Século XXI 
na Rede Municipal de Ensino de 

Goiânia (1997-2000). 

D SIM 

2002 UFG 
Geovana 

Reis 

O fracasso na SME de Goiânia, 
1997 a 2000: (des)encontros com 

a Agenda Internacional para a 
educação. 

D SIM 

2007 UFG 
Nancy 

Nonato de 
Lima 

Coordenação pedagógica na 
educação infantil: trabalho e 

identidade de profissional na rede 
municipal de ensino de Goiânia. 

T SIM 

2008 UFG 
Alessandra 
Mendonça 

Leão 

A concepção de professor no ciclo 
de formação: um estudo baseado 
na proposta de Goiânia (Gestão 

2001-2004). 

D SIM 

2009 UFG 
Sônia 

Santana 
da Costa 

Ensino fundamental de nove anos 
em Goiânia: o lugar criança de 

seis anos, concepções e 
fundamentos sobre sua educação. 

T SIM 

2009 UFG 

Maria 
Augusta 
Peixoto 
Mundim 

Políticas de regulação na 
Educação: uma análise da 

organização da escola em ciclos 
em Goiânia no período de 1998-

2008. 

T SIM 

2009 UFG 
Neisi Maria 

da Guia 
Silva 

Diretrizes Curriculares do 
Município de Goiânia no contexto 

D  
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de uma política curricular 
nacional. 

2012 PUC GO 
Lydia 
Godoy 
Milano 

Políticas educacionais, avaliação 
e desempenho escolar: a Rede 

Municipal de Goiânia. 
T 

NÃO 
ENCONTRADO 

2013 UFG 
Fabiana 
Soares 

Pimentel 

Infâncias e direitos das crianças 
na educação infantil: uma análise 

a partir do projeto político 
pedagógico. 

D SIM 

2015 UFG 
Geovana 

Reis 

A gestão do currículo escolar da 
rede municipal de ensino de 
Goiânia: entre "obrigações" 

curriculares e práticas 
"autônomas". 

T SIM 

Fonte: Sistema de publicação eletrônica de Teses e dissertações - TEDE. 

 

APÊNDICE II – Composição dos Grupos de Trabalho Temáticos – GTTs. 

 
Quantidade 

de pessoas 

Representante 

URE 

Representante 

DEI 

Representante 

CEFPE 

Representante 

professores 

GTT 1 17 5 1 1 10 

GTT 2 12 5 1 1 5 

GTT 3 12 5 1 1 5 

GTT 4 12 5 1 1 5 

GTT 5 13 6 1 1 5 

GTT 6 13 6 1 1 5 

Fonte:  http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/p/grupos-de-trabalho-tematicos.html 

Acesso em: 16/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/p/grupos-de-trabalho-tematicos.html
http://code-industry.net/


140 
 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I - Dados quantitativos da avaliação institucional 2013 das instituições 

de educação infantil da rede municipal de Goiânia. 
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Fonte: SME - Goiânia/Departamento Pedagógico - DEPE/Divisão de Educação Infantil - DEI 
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ANEXO II – reprodução das falas das famílias durante a Consulta Pública I. 

“A tecnologia ajuda muito nos estudos e desenvolvimento das crianças.” 

“Aprender letras, número e contar.” 

“Juntar as sílabas.” 

“Estudar e ser alguém na vida.” 

“Língua estrangeira.” 

“Alfabeto, números.” 

“Uma escola que ensine as coisas boas.” 

“'...dança, ballet, piscina.” 

“Mais leitura, escrita, esporte, alfabetização.” 

“A educação para que como todas um dia vai sair do CMEI e ir para outra escola, já 

sair bem educados, inteligentes.” 

“Pré - alfabetização.” 

Fonte: Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de 

Goiânia (GOIÂNIA, 2014, p. 60-61). 

 

ANEXO III - reprodução das falas dos professores durante a Consulta Pública I. 

 “Ampliação dos conhecimentos (das crianças). ”  

“Para os pais não fica claro o que é Educação Infantil; e para os profissionais não 

está claro o que pode ou não ensinar; não tem argumentos suficientes para 

convencer as famílias de não alfabetizar e não mandar tarefa para casa”; “ser 

espaço ou não para letrar e alfabetizar (solicitação de esclarecimentos). ” 

“Dúvidas sobre o que é Pedagogia da Infância”  

“O CMEI é o lugar da primeira etapa da Educação Básica”  

“Profissional deseja saber “porque não pode, não todo dia, mas pelo menos uma 

vez por semana, ensinar o A-E-I-O-U para as crianças”?  

“Como falar para os pais que seus filhos não vão aprender o A-B-C naquele 

espaço”?;  

“Local de assegurar os direitos das crianças”. 

Fonte: Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de 

Goiânia (GOIÂNIA, 2014, p. 60-61). 
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ANEXO IV – Interpretação das falas dos professores e das famílias durante a 

Consulta Pública I realizada pela Divisão de Educação Infantil – DEI.  

Profissionais  Pais  Crianças  
 
•Esvaziamento do sentido 
político e público do fazer 
pedagógico. 
•Compreensão do CMEI 
enquanto 
ESPAÇO/LUGAR (sem 
sentido da sua função 
social) 
• Alfabetização e 
letramento (convergências 
e divergências) 
•Ausência da ideia de 
currículo 
•Ausência de concepções 
claras 
•Ausência da 
compreensão da 
Pedagogia da Infância, 
tomando-a como Laissez-
faire 
•Falta de definição de 
papéis/diálogo entre 
professores e auxiliares 
•Destacam a formação 
profissional enquanto 
direito 
•Relação entre os direitos 
das crianças e as 
condições de trabalho na 
instituição 
•Ideia de limite na relação 
com o direito – ideia de 
disciplina 
 

 
•Função do CMEI – 
Aprendizagem (ler, 
escrever, conhecimento) e 
cuidado. 
•Concepção de criança e 
infância abstratas. 
•Ideias de direito ligados à 
ideia de provisão e 
proteção 
•Idealizam um ESPAÇO 
(amplo que mobilize a 
movimentação) 
•Aprendizagens 
significativas como acesso 
aos bens materiais e 
simbólicos (tecnologias 
como visão de futuro e 
modernidade) 
•Desejam a ênfase na 
leitura e na escrita. Mas 
com qual função social? 
•CMEI: lugar onde as 
crianças podem aprender a 
pensar 
•Reconhecem a 
importância das relações 
mais humanas, a partir do 
trato com as crianças. 
•Percebem e exigem 
formação continuada de 
professores. 
 

 
•Foco das crianças: 
ESPAÇO – AMBIENTE 
•Interações mediadas 
pelos espaços. 
•Desejam um CMEI que 
propicie movimento 
•Não há um acento nas 
questões pedagógicas 
como atividade positiva 
•Ausência de infra-
estrutura percebida pelas 
crianças 
•A visão das crianças sobre 
os adultos se dá a partir do 
cuidado e da proteção em 
lugares específicos 
•Função social do CMEI – 
1º fazer tarefa/estudar 
(ênfase nas atividades), 2º 
espaço de brincar e 3º 
espaço de acolhida. 
•O que mais gostam? 1° 
brincar (qual o sentido da 
brincadeira? Ócio? 
Liberdade?; 2º Espaços 
externos à sala (porque a 
sala não é atrativa?) 
•O que não gostam? 1º 
agressões, violências; 2º 
atividades pedagógicas 
•Desejam realizar coisas 
que estão ligadas à 
ausência e estrutura física 
o ambiente externos. 
 

Fonte: SME - Goiânia/Departamento Pedagógico - DEPE/Divisão de Educação Infantil - DEI em slides 

usados em curso de formação.  
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ANEXO V - Questões orientadoras para o trabalho dos GTTs  

 
GTT – Aprendizagem e Desenvolvimento Humano 

1) ZANELLA, Andréa Vieira. Atividade, significação e constituição do sujeito: considerações à 
luz da psicologia histórico-cultural. In: Psicologia em Estudo. Maringá, v. 9, n. 1, p. 127-135, 
2004. 

a) O que é signo/significação e qual a sua importância na constituição do psiquismo 
humano? 
b) Considerando a discussão da autora, como Vygotsky ressignifica o conceito de 
desenvolvimento e como diferencia o modo como este se processa na constituição do 
sujeito? 
c) Busque no texto o significado de mediação e exemplifique quais mediadores, a partir 
das Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil, podem favorecer esse 
processo. 
d) Toda ação educativa planejada intencionalmente pode ser considerada como sendo 
atividade, na perspectiva vygotskyana? 

2) VYGOTSKY, Lev Semenovich. As raízes genéticas do pensamento e da linguagem. In: 
VYGOTSKY, Lev Semenovich. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução: Paulo 
Bezerra, São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

a) Como se dá o processo de desenvolvimento do pensamento verbal? 
b) Por que a articulação pensamento/linguagem é um aspecto essencial à compreensão 
do desenvolvimento humano? 
c) A partir da citação de Vygotsky: “Com tudo isso revela-se um fato fundamental, 
indiscutível e decisivo: o desenvolvimento do pensamento e da linguagem depende dos 
instrumentos de pensamento e da experiência sociocultural da criança”, que relações 
podemos estabelecer com a Pedagogia da Infância? 

3) Para Vygotsky, a subjetividade é constituída na dinâmica dos processos inter e 
intrapsíquicos. Dê exemplos de como os processos intersubjetivos constituem as 
subjetividades das crianças, no cotidiano das instituições de educação infantil. 

a) As vivências são acompanhadas de sentimentos e emoções. Que relação se pode fazer 
entre vivências, aprendizagem e desenvolvimento? 
b) De acordo com Vygotsky, é na atividade que o ser humano se apropria da cultura e, 
concomitantemente, nela se objetiva, constituindo-se como sujeito. A partir deste 
pressuposto teórico, que relações podem ser estabelecidas entre professor/ criança/ 
conhecimento? 

4) PIMENTEL, Alessandra. Vygotsky: uma abordagem histórico-cultural da educação infantil. 
In: FORMOSINHO, Júlia Oliveira; KISHIMOTO, Tizuko Morchida; PINAZZA, Mônica 
Appezzato (Orgs.). Pedagogia(s) da Infância: Dialogando com o Passado Construindo o 
Futuro. São Paulo: Artmed, 2007. 

a) Qual o sentido político e pedagógico da aprendizagem e do desenvolvimento na 
proposta que estamos construindo para a educação infantil? Ao responder, considere a 
seguinte citação: “Um corpo de procedimentos e recursos que pode ser altamente 
adequado em determinado momento, em determinada área do conhecimento e para 
determinada turma pode não o ser em outras ocasiões. O processo educativo não causa 
efeito linear ou automático; ao contrário, atua sobre indivíduos reais, com divergências de 
interesses e conhecimentos, diferentes quanto ao que já são capazes e ao que ainda 
dependem de auxílio, além de uma infinidade de aspectos que traduzem a própria 
singularidade humana. ” 
b) Que relações podemos estabelecer entre ZDP e brincadeira a partir da seguinte citação: 
“Pode-se falar em múltiplas zonas de desenvolvimento em relação a um mesmo indivíduo. 
As pessoas não têm um único nível geral de desenvolvimento potencial, mas diferentes 
níveis (e diferentes ZDPs), dependendo do âmbito de ação e saberes envolvidos. Uma 
criança pode mostrar-se, em determinado momento de seu desenvolvimento, altamente 
comunicativa e não apresentar a mesma facilidade na montagem de um jogo de 
construção. A ZDP é um espaço dinâmico de desenvolvimento, não é uma propriedade 
inerente do indivíduo ou de sua atuação específica, nem preexiste à interação com outras 
pessoas. O potencial de desenvolvimento depende tanto de conhecimentos e 
competências próprios quanto da maneira como são estabelecidas as interações com o 
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meio social e do nível de complexidade das atividades com as quais a pessoa envolve-
se.”? 
c) Costuma-se afirmar que, ao planejar, o professor deve alternar brincadeiras livres e 
dirigidas. Discorra sobre isto, considerando os estudos realizados. 
d) Diante da afirmação de Pimentel, de que “Não é suficiente reconhecer que a interação 
é importante, mas é preciso torná-la efetiva”, fale sobre a importância das interações e 
sobre como o professor pode torná-las promotoras de desenvolvimento? 

5 - SIROTA, Regina. A indeterminação das fronteiras da idade. In: Perspectiva: Revista do 
Centro de Ciências da Educação. Universidade de Santa Catarina. Centro de Ciências da 
Educação. V. 25, n. 1 41-56 jan./jun. 2007). Florianópolis: Editora da UFSC: NUP/CED. 

a) Como a visão de criança como ator social se articula à Pedagogia da Infância e a 
aprendizagem e desenvolvimento na perspectiva histórico-cultural? 
b) Discorra sobre a aprendizagem e o desenvolvimento considerando que as crianças 
aprendem e se desenvolvem num determinado tempo social da vida e considerando 
também o artigo 4º das DCNEIs: 

6) “As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, centro 
do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura”. Que relações podem ser feitas entre as 
produções culturais e simbólicas das crianças e a ideia de que a criança não é mais definida 
a partir de um devir, mas de um estado no presente? 
7) VYGOTSKY, L. S. A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. In: 
Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais, tradução de Zoia Prestes, jun. 2008.  
8) VYGOTSKY, L. S. O papel do brinquedo no desenvolvimento. In: VYGOTSKY, Lev 
Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. Michael Cole. [et al.] orgs.; Tradução José Cipolla Neto, Luis Silveira, Menna 
Barreto, Solange Castro Afeche. 

a) - Por que a brincadeira é um dos principais mediadores do desenvolvimento infantil? 
b) - Articulando os termos: imaginação, imitação, significado, objeto, afetividade, discorra 
sobre como a brincadeira constitui o psiquismo humano.  
c) - A criança não se desenvolve naturalmente ao brincar. Faz-se necessária a mediação 
do professor. Em que consiste esta mediação (ou mediações)? 

GTT – Ação Educativa 

Durante os encontros as discussões giram em torno das questões mediadoras elencadas 
abaixo: 

a) Britto pontua, que: “o grande desafio da educação infantil está exatamente, em vez de 
se preocupar em ensinar as letras, numa perspectiva redutora de alfabetização (ou de 
letramento), construir bases para que as crianças possam participar criticamente da 
cultura escrita, conviver com essa organização do discurso escrito e experimentar de 
diferentes formas os modos de pensar escrito”. 
Com base na afirmação acima e considerando os conhecimentos prévios do grupo, 
discorra sobre as práticas sociais de leitura e escrita que podem ser realizadas na 
educação infantil e de que forma. 
b) Kishimoto faz uma análise do brincar à luz dos artigos 9º a 12º das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação Infantil/2009. Segundo o artigo 9º das DCNEIs, os 
eixos norteadores das práticas pedagógicas devem ser as interações e a brincadeira e 
estas devem garantir experiências diversas. 

Com base na leitura realizada do texto: Brinquedos e brincadeiras na educação infantil e das 
DCNEIs, discorra sobre quais são as experiências que devem ser garantidas, como estas se 
articulam com o brincar e ainda como integrá-las com as experiências da instituição. 

c) Segundo Monteiro: “para que as crianças possam construir os conhecimentos 
matemáticos atribuindo sentido a eles as situações que enfrentam precisam reunir uma 
série de condições. Entre elas, é necessário comportar uma finalidade do ponto de vista 
da criança e, ao mesmo tempo, uma finalidade didática... Outra condição necessária para 
a realização de um trabalho matemático na educação infantil é que a solução do problema 
fique a cargo das crianças, para tanto é necessário que o professor abra um espaço de 
exploração e de busca”. Com base na leitura realizada e nos conhecimentos prévios do 
grupo, discorra sobre como as condições citadas por Monteiro acima, podem contribuir 
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com a realização de práticas pedagógicas que auxiliem na formação da criança produtora 
de conhecimentos, com uma postura prepositiva e reflexiva. 
d) Considerando as referências bibliográficas para este encontro e as as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, especificamente o artigo 10°, discorra 
sobre as possibilidades de organização dos processos de acompanhamento e registro das 
experiências vivenciadas pelas crianças nas instituições de educação infantil. 
e) “A documentação pedagógica pressupõe pensar a avaliação como acompanhamento 
do processo de aprendizagem e não como produto final”. (Revista Pátio Educação Infantil. 
p.16). Considerando essa afirmação, discorra sobre o que o grupo entende por 
documentação pedagógica e como esta se relaciona com o processo avaliativo.  
f) “Investigar, compreender e ressignificar a prática docente é tarefa central da formação. 
Porém, para que isso aconteça é preciso que as práticas sejam documentadas”. (Ferreira. 
p. 69). A partir da afirmação acima discorra sobre as possibilidades de articulação entre 
registros, avaliação, planos de formação, como elementos constituintes da documentação 
pedagógica necessários a formação continuada dos profissionais. 
g) Quais os desafios e as possibilidades que temos, para pensar a rotina como elemento 
sistematizador do trabalho na educação infantil e seus elementos constitutivos 
(organização do ambiente, uso do tempo, seleção e ofertas de materiais e propostas de 
atividades)? 
h) O que determina que o tempo e o espaço da creche sejam organizados de um jeito e 
não de outro? 

GTT – Criança e Infância 

Durante os encontros as discussões giram em torno das questões mediadoras, elencadas 
abaixo: 

a) O que entendemos por relação indivíduo-sociedade? Por que essa compreensão é 
importante para a reescrita de um documento que norteará as ações de profissionais que 
atuam na rede? 
b) Qual a importância da cultura de pares ou socialização na constituição do indivíduo e 
seu tempo da vida marcados pela dimensão social? Como esses processos são 
perspectivados no cotidiano das instituições de educação infantil? 
c) Qual a relação entre participação, direito à voz, vez e cidadania em processos de 
constituição dos sujeitos e seus tempos da vida? Como favorecer a práxis pedagógica que 
possibilite a expressão, a participação e a garantia dos direitos das crianças? 
d) Que aspectos da vida social explicitam processos de exclusão da criança ou da infância 
na sociedade contemporânea? 
 e) CHARLOT discute o caráter ideológico da pedagogia contemporânea apoiada na ideia 
da natureza infantil a qual constituem tanto a pedagogia tradicional quanto a nova 
mascarando o caráter social e histórico da infância. Nesse sentido, qual a proposta 
pedagógica que o autor procura esboçar? 
f) O que significa compreender a infância e a criança como CONSTRUTOS SOCIAIS? 
g) “A infância, enquanto categoria social com estatuto próprio, é uma ideia da 
modernidade. É um conceito que foi se afirmando sobre a desconstrução da necessidade 
de adultização das crianças, que até a Idade Média marcou as relações estabelecidas 
entre os adultos e elas, e que emergiu com o Renascimento. ”. Após discutir relate: 
1 - As pistas que são apresentadas no texto para dizer o que é infância e se estas divergem 
ou convergem com as ideias apresentadas por Siqueira (2011). 
2 - O que as instituições de Educação Infantil da RME realizam no cotidiano que reafirmam 
como um fato social e não natural a relação entre adultos e crianças 
3 - A institucionalização da infância por meio da Educação Infantil enfrenta como um dos 
desafios a não pedagogização da infância. Em quais situações ou ações educativas 
realizadas nas instituições é possível perceber a compreensão do que de fato é infância? 
i) Ana Nunes de Almeida (2009), apresenta e discute os desafios implícitos no novo 
paradigma sociológico da infância, as correntes de investigação, as suas potencialidades 
e limitações. Propondo um programa de investigação inspirado na diversidade deste 
património teórico, que a pesquisadora designa de infâncias, sujeitos e contextos. 
Considerando a compreensão do grupo sobre o texto e as vivências nas instituições de 
educação infantil da RME, relate como ter em conta “os olhares das crianças sobre a sua 
vida, a partir dos seus próprios terrenos e através das suas vozes” no dia a dia das 
instituições de educação infantil da RME, principalmente, na execução dos planejamentos 
dos profissionais? 
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j) Siqueira (2011), procura entender o que define uma concepção de infância e, da mesma 
forma, apreender qual tem sido a concepção adotada pelos campos da educação e da 
psicologia para nomear esse tempo da vida. A noção de tempo empregada não se refere 
a etapas, períodos, fases, momentos ou algo fixado em uma determinada cronologia, mas 
situado numa dimensão histórica. Traz ainda, a ideia central de que a concepção de 
infância, embora crivada por um discurso social e histórico não revela a tensão entre 
natural e social, perdendo as noções de classe, de tempo de desenvolvimento e acabando 
por abstrair aquilo que constitui sua universalidade e a sua singularidade. A partir desta 
linha de raciocínio discutam: 
1 - A ideia de infância como tempo da vida, defendida pelo autor, e suas implicações no 
contexto cotidiano das instituições. 
2 - As instituições de maneira geral organizam as ações educativas considerando as 
universalidades da infância. Como esta proposta poderá contribuir na captação das 
singularidades para pensar as ações educativas? 
3 - O PPP enquanto instrumento de organização do trabalho político e pedagógico da 
instituição precisa revelar as infâncias. Como esta proposta poderá auxiliar as instituições 
nesta tarefa? Como ressignificar a sistematização da ficha de identificação da criança. 

GTT – Educação Infantil na Escola 

Durante os encontros as discussões giram em torno das questões mediadoras elencadas 
abaixo: 

a) Qual a função social da Educação Infantil na Escola? 
b) Qual a natureza e especificidade da educação infantil na escola? 
c) Quais os caminhos e descaminhos na consolidação da prática escolarizante tradicional 
à prática educativa da pedagogia da infância? 
d) Discutir a institucionalização da infância a partir dos novos desafios estabelecidos na 
relação entre o Ensino Fundamental e a Educação Infantil na Escola. 
e) “Lugar público de convivência, de trocas simbólicas, de inserção cultural, de afetos e 
desafetos, de constituição de identidades e subjetividades. ” Nunes e Corsino (2009) traz 
este cenário para pensarmos a Educação infantil. Diante disto analise como é possível 
estabelecer relações com a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, 
reportada no artigo 10, inciso III e no artigo 11 das DCNEIs. 
f) Em linhas gerais quais são as tensões entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 
considerados no texto? Qual a relação destas com a Educação Infantil na Escola da RME? 
g) A partir da discussão apresentada no texto e nos seus conhecimentos empíricos levante 
as possibilidades de ressignificação da relação existente entre a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental da RME? 
h) A partir do texto e das DCNGEB (Res. Art.52) como podemos ressignificar a avaliação 
institucional na Educação Infantil na Escola, como um instrumento mediador para alcançar 
a qualidade da aprendizagem? 
i) Nas DCNGEB e nas DCNEIs apresenta-se a articulação da Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental ( DCNGEB Art. 22 § 3° e art. 24 e 25 e nas DCNEIs art. 2°, art. 5°, art. 10, 
inciso III e art. 11 e no parecer pág. 2, § 2°, pág. 4, § 5°, pág. 5, § 1° e § 6° e pág. 17, § 
7°). Comente. 
 j) Quem seriam os professores capazes de atender a diversidade e a complexidade de 
situações presentes na educação infantil na escola considerando as exigências da criança 
contemporânea? 
k) “Segundo Larrosa (2002), as práticas dos professores não se relacionam com o que 
eles sabem, com suas competências profissionais, mas com o que eles são, com o valor 
e o sentido que conferem a sua prática, com sua autoconsciência profissional. ” Pág. 9. 
Comente. 
l) Como os desafios das dimensões pessoais, profissionais e institucionais podem ser 
enfrentados pelos gestores de políticas de formação e pelos próprios professores de 
turmas de Educação Infantil da Escola na RME? 
 m) Qual a representação que o Plano de Formação como Política Pública de Rede pode 
ter na Educação Infantil na Escola como possibilidade de formação in loco? 
n) Pensando nos “fazeres pedagógicos” dos professores, em uma proposta que tem como 
pressuposto político e pedagógico a Pedagogia da Infância, quais seriam os saberes 
necessários aos professores? 
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o) A identidade, o saber e o fazer do professor da Educação Infantil na Escola perpassa 
as DCNGEB nos artigos 56, 57, 58 e 59 e no parecer das DCNEIs pág. 3 § 3°, pág. 7 § 
7°, pág. 13 § 2°, pág. 14 § 6° e pág. 15 § 1°. Comente. 

Fonte: http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/p/gtt-crianca-e-infancia.html 

http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/p/gtt-aprendizagem-e-desenvolvimento.html 

http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/p/gtt-acao-educativa.html 

http://educacaoinfantilrmegoiania.blogspot.com.br/p/gtt-educacao-infantil-na-escola.html 
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