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Uma breve conversa sobre a Infância ao longo da 

história... 
 

Texto 

Nascido em Blois, na França, em 1914, Philippe 

Ariès foi um dos primeiros historiadores a estudar a 

história das mentalidades. Dedicou-se principalmente 

a estudar as atitudes do homem perante a vida e a 

morte, a família e a infância.  



Escolas infantis século XIX 



Um pouco do percurso da cidade de SP... 



  Documentos que norteiam as nossas 
práticas pedagógicas 

Texto 



Criança e sua integralidade 
“... criança como pessoa capaz, que tem direito de ser ouvida 

e de ser levada a sério em suas especificidades enquanto 
“sujeito potente”, socialmente competente, com direito à voz 

e à participação nas escolhas; como pessoa que consegue 
criar e recriar, verter e subverter a ordem das coisas, 

refundar e ressignificar a história individual e social; como 
pessoa que vê o mundo com seus próprios olhos, levantando 
hipóteses, construindo relações, teorias e culturas infantis 
por meio da expressão e da manifestação nas diferentes 

linguagens...” (orientação normativa) 



 “As crianças, nas suas diferenças e 
diversidades, são completas, pois têm um 

corpo capaz de sentir, pensar, emocionar-se, 
imaginar, transformar, inventar, criar, 

dialogar: um corpo produtor de história e 
cultura (...)” 



 Crianças participativas e autoras do seu conhecimento 

“Elas fazem sua releitura do mundo, isso é, leem o mundo 
adicionando novos elementos geracionais, recriando-o e 

reinventando-o.” 
         (Maria Carmen Silveira Barbosa) 



E a nossa ação docente? 
 A nossa ação docente ao longo do tempo, através de estudos, pesquisar sobre a 
infância e sobre a forma como as crianças aprendem, nos leva a refletir sobre as 

práticas da atual realidade, será que nos cabe ainda atuar como 
 nas décadas de 70, 80, 90? 

  Como professores pesquisadores, precisamos estar atualizados nas novas 
descobertas sobre as crianças, e como nos cabe atuar, como professores mediadores 

nesses tempos? 
           Será que é fácil?... É um constante reinventar da ação docente! 

 
           A especificidade da ação docente com bebês e crianças exige da(o) professora 
professor e dos adultos responsáveis um olhar e uma olhar e uma escuta atenta para 

organizar adequadamente um ambiente ao mesmo tempo seguro, acolhedor e 
desafiador, assegurando as condições necessárias para um desenvolvimento pleno em 

termos cognitivos, afetivos e motores. ( Currículo da Cidade, pág. 128) 
              Ampliando  seu conhecimento,  ampliando as experiências e os conhecimentos 

das próprias crianças. 



A reinvenção da ação docente 

Texto 

Essa reinvenção da ação docente, não é um processo fácil, mas é possível, sim ele é 
prazeroso e transformador de olhares sobre: a criança, o ambiente escolar, a 

materialidade, a oportunidade da criança agir exercendo o seu protagonismo com 
participação e confiança. É a descentralização das ações no adulto, mas nas 

curiosidades  infantis. 
           Como podemos trabalhar através desse novo olhar? Esse olhar o mundo, 

através dos olhos de crianças... 
           O mudar as antigas práticas  pautadas em conteúdos, datas comemorativas, 
atividades pontuais, projetos somente com o tema de interesse do professor, sem o 

envolvimento das crianças no processo de construção e direções dos caminhos a 
percorrerem, foram práticas ao longo dos tempos, necessárias para tais épocas , 
que naqueles momentos era o melhor a se fazer,  mas estudos e pesquisas vieram 

com maior intensidade sobre como as crianças desenvolvem as suas aprendizagens, 
compondo nossas práticas atuais para que realmente, possamos ver  a atuação das 

crianças suas conquistas e seu protagonismo.  
 

        ...  faz se necessário tomar outros rumos ... 



...educador que se atualiza, que pesquisa, que constroem 
recursos para compor as suas práticas, que vivencia a 

infância 



E os nossos afazeres pedagógicos? 

Texto 

 Os  ”EDUCADORES” são importantes em todo  processo,  planejando, mediando,  
organizando os tempos, espaços, materialidade  as propostas  de vivências  

contemplando a importância do brincar, a interação entre os pares, de saberes de 
diferentes (pesquisadores) componentes curriculares, as culturas infantis e 

culturas da infância em permanente diálogo.  

A criança é, nessa perspectiva, um sujeito de suas experiências, capaz e competente 
na sua relação com o mundo, ativa, disposta a participar e interagir com o mundo da 

cultura historicamente constituído. 
 

 Os espaços coletivos de educação constituem contextos privilegiados que 
possibilitam aos bebês experiências de convivência com outros adultos e com outros 

bebês e crianças. 



A escuta da criança no centro 
 As crianças falam de diversas formas, através do choro, movimentos corporais, 

reações, expressões, emoções e falas. 
            Ao observar e conversar com as crianças podemos perceber suas curiosidades 

e anseios e esses são fundamentais para o nosso planejamento pedagógico das 
vivências para elas. 

           Rodas de conversas ( não necessário ser com todos ao mesmo tempo), os cantos 
de experiências dispostos nas salas de convivência nos proporcionam momentos para 

maiores observações individuais, as crianças sendo protagonista em suas escolhas nos 
cantos ou mesões (como costumo chamar), demonstram interesses e habilidades nesse 

vivenciar e o nosso olhar deve ser atento, participativo e com boas perguntas de 
intervenções de forma acrescentar nas descobertas das crianças, aguçando a 

curiosidade infantil e o seu vivenciar com protagonismo da sua própria história. 





Currículo da Cidade: Educação Infantil  

Texto 

experiências vividas nos espaços de EI devem possibilitar aos bebês e às crianças 
a interação e reflexão sobre o mundo que os cerca, sobre os elementos da 

natureza, sobre as relações com outras crianças e adultos, para que possam criar 
e testar suas hipóteses, construindo, assim, suas aprendizagens. As experiências, 

vivências, saberes e interesses infantis são pontos de partida para novos 
conhecimentos. A oferta de materiais e a organização dos espaços traduzem a 

intencionalidade docente, enquanto o estímulo ao planejamento e à autonomia 
favorecem o protagonismo infantil.  



BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Explorar o ambiente pela 
ação e observação, 

manipulando, 
experimentando e fazendo 

descobertas 

Utilizar materiais variados 
que estarão dispostos 
intencionalmente no 

ambiente 

Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente – 

Parque Sonoro 



Indicadores de Qualidade da  
Educação Infantil Paulistana 

Texto 

Ajudar a 
organizar 

o 
ambiente 

Explorar e 
ocupar os 

espaço 
internos e 
externos 

Usar 
materiais, 
objetos e 

brinquedos 
cessíveis para 

explorar a 
diversidade, 

autoria e 
protagonismo 

Espaço 

Ajudar a 
organizar o 
ambiente 

Explorar e 
ocupar os 
espaços 

internos e 
externos 

Explorar 
solários, 
parques, 
jardins 

Usar 
materiais, 
objetos e 

brinquedos 
acessíveis 

para explorar 
a diversidade, 

autoria e 
protagonismo 



Título 



A documentação pedagógica ao nosso favor 

Texto 

O planejar com intencionalidade, focando a escuta, a observação  percebendo o 
interesse das crianças para o planejamento dos próximos dias, as assembleias com a 

turma para saber sobre o que elas desejam realizar na escola, quais as suas 
curiosidades, qual repertório de brincadeira possui. Planejando as ações cotidianas 

juntos. Elencando o que não pode faltar nos cantinhos, no Projeto Quintal, os anseios 
de descobertas científicas pelas crianças. O registro das: observações, das falas 

das crianças, fotos e filmagens. Educadores elaborando  projetos à partir das 
escutas. 



Educador autor e ator na educação infantil 

Observar, ouvir, relatar, 
pesquisar, ser escriba, 

oportunizar... 

  Desafiar, criar, explorar e 
buscar recursos, planejar, 

estruturar, elaborar, 
propiciar, indagar, investigar. 

cuidar, relacionar, incentivar 
e fazer parte desse grupo de 
crianças pequenas como ser 

integral e autor do seu 
desenvolvimento profissional 

pedagógico, mediador de 
grandes conquistas e 

descobertas. 

 Fazemos parte de uma rede que nos propicia ricas 
descobertas, desafios e aprendizagens, nos 

direcionando, à um realizar docente de forma 
prazerosa, criativa e mediadora. 

 VOCÊ FAZ PARTE DESSA GRANDE EQUIPE DE EXCELENTES 
PROFISSIONAIS ! 



Texto 

“ Experiência é aquilo que nos passa, nos 
toca e, consequentemente nos 

transforma. Somente o sujeito de 
experiências está aberto à sua própria 

transformação.” (Larossa Bondía) 
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Texto 
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