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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar os diferentes tipos de agência que se 

realizaram a partir das propostas feitas durante o ensino remoto na pandemia da 

Covid-19 para um grupo de crianças da Educação Infantil Bilíngue. Este modo de 

ensino caracteriza-se pelas aulas a distância, via dispositivos eletrônicos, instituídas 

no decorrer do ano letivo de 2020, devido ao isolamento social e o fechamento das 

escolas, a fim de conter a disseminação da Covid-19 – vírus extremamente letal que 

causou milhões de mortes ao redor do mundo. Partimos do pressuposto de que todos 

os sujeitos têm agência, o que lhes proporciona a capacidade de atuar no mundo 

como produtores de cultura, assumindo responsabilidades coletivas para transformar 

as práticas cotidianas, transformando-se. Apresentamos, como propostas potentes, o 

brincar de Vygotsky e as atividades sociais como espaço para interação dialética entre 

pares e professor, de modo que acreditamos que possam estimular a participação, a 

responsabilidade e o comprometimento dos sujeitos, desenvolvendo a potência de 

ação nas situações reais de suas próprias vidas. Este estudo baseia-se na Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural, que reconhece e assegura, por meio diálogo e da 

colaboração, a relação entre o sujeito, sua historicidade e sua realidade, numa rede 

de relações culturais, e está vinculado à atuação profissional da pesquisadora no 

segmento bilíngue da Educação Infantil, em que a imersão na Língua Adicional 

(Inglês) alcança o aluno de forma contextualizada, enredada em situações que trazem 

a realidade da criança para dentro da sala de aula. O corpus selecionado é composto 

pela transcrição das aulas remotas e pelo diário de campo da professora-

pesquisadora à luz da Pesquisa Crítica de Colaboração. Os resultados apontam que 

as propostas que envolvem o brincar, o faz de conta e as atividades cotidianas 

suscitam maior participação, poder de decisão e uso do repertório das crianças, 

proporcionando oportunidades de desenvolvimento de si, dos outros e da sociedade. 

Palavras-chave: Educação infantil bilíngue. Agência. Brincar. Ensino remoto. 

Pandemia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the several types of agencies that were conducted 

from the proposals made during remote teaching in the Covid-19 pandemic for a group 

of bilingual early childhood education children. This teaching mode takes place through 

distance classes, via electronic devices, during the 2020 academic year due to social 

isolation and the closing of schools, in order to spread Covid-1 - an extremely lethal 

virus in the course of schools, millions of deaths around of the world. We start from the 

assumption that all subjects have agency, which gives them the ability to act in the 

world as producers of culture, assuming collective responsibilities and we present, as 

powerful proposals, Vygotsky's play, and social activities as a space for dialectical 

interaction between peers and teacher, so that we believe that they can stimulate the 

participation, responsibility, and commitment of subjects, developing the power of 

action in real situations. of their own lives. This study is based on the Theory of Socio-

Historical-Cultural Activity, which recognizes and ensures, through dialogue and 

collaboration, the relationship between the subject, its historicity and its reality, in a 

cultural network, and it is linked to the performance researcher's professional in the 

bilingual segment of early childhood education, where immersion in the additional 

language (English) reaches involves the student in a contextualized way, entangled in 

situations that bring the child's reality into the classroom. The selected corpus is 

composed of the light of remote classes and the field diary of the teacher-researcher 

of the Critical Collaboration Research. The results show that the proposals that involve 

playing, make-believe and everyday activities arouse greater participation, decision-

making power, and use of children’s experiential repertoire, providing opportunities for 

the development of themselves, others, and society. 

Keywords: Bilingual early childhood education. Agency. To play. Remote teaching. 

Pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos este estudo a partir da urgência de repensar o currículo da 

Educação Infantil Bilíngue, da modalidade presencial para a modalidade remota, de 

maneira que o ensino-aprendizagem continuasse a promover o desenvolvimento de 

agência1 das crianças participantes desta pesquisa, inseridas neste novo contexto 

sócio-histórico de pandemia no qual se realizou esta investigação.  

Ainda que as crianças deste grupo se encontrassem inscritas no segmento de 

imersão bilíngue na instituição onde ocorreu a investigação e a coleta de dados, 

apontamos, previamente, que a apropriação da Língua Adicional, neste caso, o inglês, 

não foi o foco desta pesquisa, apresentando-se apenas como o meio de comunicação 

entre adultos e crianças e como ferramenta no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da língua de imersão. 

 Toda a fundamentação teórica utilizada ao longo deste estudo, assim como a 

metodologia e os procedimentos para seleção, análise e interpretação dos dados, 

direcionou nossa busca para responder às seguintes perguntas: 

 

1. De que forma as situações vividas no decorrer do ensino remoto 

potencializaram a participação, a discussão e a negociação de 

conhecimentos, desenvolvendo a capacidade agentiva das crianças do 

grupo? 

2. Que tipos de agência foram produzidos e desenvolvidos neste contexto 

remoto ao longo da pesquisa? 

 

Ao discutir sobre o conceito de agência, partimos do pressuposto de que todas 

as crianças, desde o primeiro dia de vida, são capazes de agir no mundo como atores 

sociais e produtores de cultura, sendo sujeitos singulares e multiculturais, aptos, 

portanto, a desenvolverem sua agência. Afirmamos que as crianças não apenas se 

ajustam à cultura, como também contribuem, de maneira ativa, para que esta cultura 

se transforme, formulando seus próprios saberes, passando, dessa forma, a ser 

 
1 O termo “agência” será explicado detalhadamente no capítulo de fundamentação teórica ao longo 
desta dissertação. 
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agentes de seus discursos e ações e sendo capazes de participar, com diferentes 

linguagens, nas decisões que dizem respeito às suas vidas. 

A expressão "agência" encontra-se presente em diversas áreas do 

conhecimento, que revelam, em suas pesquisas, novas concepções sobre o papel 

ativo das crianças na construção de suas vidas e das sociedades em que vivem e das 

quais participam. Para tal, é preciso que estes sujeitos estejam inseridos em um 

processo temporalmente enraizado, que possibilite ações coletivas, tirando foco do 

ator individual e acentuando as negociações entre as crianças.  

Foi a partir de então que surgiu a necessidade e o interesse no tema desta 

pesquisa, que teve como propósito fundamental investigar os diferentes tipos de 

agência que se realizaram a partir das propostas feitas durante o ensino remoto na 

pandemia da Covid-19, especificamente para este grupo de crianças da Educação 

Infantil Bilíngue. 

No dia 31 de dezembro de 2019, a China reportou, à Organização Mundial de 

Saúde (OMS), casos de uma grave pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, 

na província de Hubei. A suspeita era de uma doença de origem zoonótica, já que os 

primeiros casos confirmados eram de frequentadores e trabalhadores do Mercado 

Atacadista de Frutos do Mar da região, que também vendia animais vivos. Em 20 de 

janeiro, autoridades sanitárias chinesas anunciaram que o novo vírus poderia ser 

transmitido entre humanos, enquanto casos crescentes da nova doença foram 

identificados na Europa e na América do Norte. 

Em fevereiro, a OMS passou a utilizar oficialmente o termo Covid-19 para a 

síndrome respiratória aguda grave causada pelo novo vírus, que também ganhou sua 

nomenclatura definitiva: Sars-CoV-2. Na primeira semana de fevereiro de 2020, o 

número de mortes pelo novo coronavírus ultrapassou 800 pessoas2, e o mundo 

passou a vivenciar surtos descontrolados da doença. Em 11 de março, em função dos 

níveis acelerados e crescentes de propagação e gravidade do vírus em diferentes 

países, a OMS decretou o surto como uma pandemia.  

Em meados de abril, o mundo ultrapassou dois milhões de casos confirmados, 

e o número de mortes era de 50 mil pessoas. Fez-se necessário, com urgência, que 

 
2 Em abril de 2022, no fechamento deste texto, o mundo ultrapassou 500 milhões de casos registrados 
de Covid-19, com mais de 6,1 milhões de mortes. O número de casos considera apenas os que foram 
registrados – a própria OMS estima que o número real de infectados seja muito maior, por causa da 
subnotificação (MUNDO, 2022). 
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comunidades científicas de diferentes latitudes executassem uma verdadeira corrida 

por uma vacina segura e eficaz para conter o avanço da doença e a mortalidade entre 

a população, pois este era um novo vírus contra o qual não tínhamos imunidade. 

Devido ao curso que tomou a gestão da pandemia em nosso país, é mandatório 

registrar a conjuntura política e o descaso com a vida do povo brasileiro ao longo 

desse período. Sob o comando do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, 

vivemos tempos de necropolítica3. Além de apontar para os desmandos e o 

negacionismo do presidente e da cúpula do governo, a gestão da pandemia e a 

articulação de esforços para uma política conjugada de combate à propagação do 

vírus da Covid-19 foram negligenciadas, negando importante atuação da ciência para 

tomada de decisões em prol da população brasileira, e, como resultado do desgoverno 

Bolsonaro ante a pandemia, o Brasil alcançou mortalidade 4,4 vezes superior à média 

global, sendo país com mais mortes por Covid-19 em todo o mundo em 2021. 

 Diante deste cenário, tornaram-se decretos governamentais o isolamento e o 

distanciamento social, assim como a restrição e o cancelamento de atividades nos 

locais com grande aglomeração de pessoas, sendo escolas e universidades os 

primeiros espaços a seguirem essa orientação. Com a impossibilidade de frequentar 

esses tradicionais estabelecimentos de ensino, vislumbrou-se o desafio de refletir 

sobre outros modos de estruturar os processos de ensinar – a fim de promovê-lo 

efetivamente – e de aprender em espaços diversos, fora do corriqueiro ambiente 

escolar e acadêmico. 

Escolas e universidades em mais de 100 países foram fechadas, e mais de 1 

bilhão e meio de estudantes ao redor do mundo ficaram sem aulas. A Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) recomendou 

o uso de plataformas, recursos e programas de ensino a distância, de forma a garantir 

o ensino remoto e a evitar a descontinuidade da aprendizagem. Diante disso, o 

Ministério da Educação (MEC) autorizou a substituição das aulas presenciais pelo 

modelo remoto para as instituições de ensino superior e, pouco depois, para a 

educação básica, prolongando-se ao longo do ano letivo de 2020. 

 
3 Necropolítica é um conceito desenvolvido pelo filósofo negro, historiador, teórico político e professor 
universitário camaronense Achille Mbembe, que, em 2003, escreveu um ensaio questionando os limites 
da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. O ensaio virou livro e 
chegou ao Brasil em 2018, publicado pela editora N-1. Para Mbembe, quando se nega a humanidade 
do outro, qualquer violência torna-se possível, de agressões até a morte (FERRARI, 2019). 
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 Em 19 de março de 2020, em nota no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, o 

Conselho Municipal de Educação (CME) redigiu normas para a reorganização dos 

calendários escolares nas unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de 

São Paulo, devido ao surto global de coronavírus, trazendo as seguintes orientações: 

“para a Educação Infantil, na faixa etária correspondente de 0 a 5 anos, deverão ser 

elaborados e enviados, de forma digital, roteiros de brincadeiras, atividades lúdicas, 

literárias, musicais e culturais” (SÃO PAULO, 2020, não paginado). 

 Para as instituições particulares de ensino, a fim de conter o avanço da 

pandemia, foi implementado o ensino remoto em caráter emergencial, proposto pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE) pela alteração no Art. 8o do Decreto 9.057, de 

25 de maio de 2017, de modo a possibilitar a oferta de Educação Infantil na 

modalidade a distância em função do agravamento e da disseminação da Covid-19, 

pois, para este segmento da educação básica, não havia este modelo de ensino. 

Consideramos importante, aqui, uma breve diferenciação entre Ensino à 

Distância (EaD) e Ensino Remoto (ER). Ainda que ambos envolvam, 

predominantemente, o uso de recursos digitais para a sua implementação, o curso é 

considerado EaD quando professores e alunos estão separados fisicamente no 

espaço e/ou no tempo. Esta modalidade de educação é efetivada por meio do intenso 

uso de tecnologias de informação e comunicação, podendo ou não apresentar 

momentos presenciais (MORAN, 2009).  

Na perspectiva de uma modalidade educacional, podemos afirmar que a EaD 

apresenta um modo diferenciado de fazer a prática educativa, o que inclui um 

planejamento de ensino necessariamente apoiado por tecnologias digitais, em uma 

perspectiva integral e contínua, adequadas aos objetivos de aprendizagem, de modo 

que o processo de construção do conhecimento acontece por meio de conexões 

estabelecidas entre todos os elementos que compõem o processo ensino-

aprendizagem (QUEIROZ; CASTRO, 2020). Por isso, o foco da conceituação deixa 

de ser a separação física e espacial, podendo essa barreira ser superada, desde que 

sejam utilizadas estratégias didáticas adequadas e integradas aos recursos 

tecnológicos. 

Uma clássica definição de EaD é apresentada por Moore e Kearsley (2007), os 

quais destacam que, além do uso de tecnologias e da temporalidade diferenciada do 

processo, um curso é considerado como EaD quando existe a presença de 

professores e alunos que se encontram em um espaço (predominantemente) virtual, 
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organizado a partir de pressupostos didático-pedagógicos propostos para tal fim, que 

orientam a proposição de atividades e sua avaliação subsequente. Um dos 

importantes documentos brasileiros sobre EaD é o Decreto nº 9.057, de 25 de maio 

de 2017 (BRASIL, 2017b), no qual o termo Educação a Distância é caracterizado da 

seguinte forma: 

 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 
educação que estejam em lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2017b, não 
paginado) 

 

Por outro lado, embora o documento mencione o uso de recursos digitais como 

intermediadores na relação entre professor, aluno e conhecimento, cada curso na 

modalidade a distância está ancorado em pressupostos teórico-conceituais que 

sustentam as práticas didático-pedagógicas, além de orientarem as relações entre os 

participantes da cena educativa (MOORE, KEARSLEY, 2007). 

Já o ensino remoto não pode ser considerado uma modalidade educativa, mas 

uma solução temporária para uma problemática que se instala de modo imediato, de 

modo que não existe planejamento ou modelo teórico-conceitual específico e prévio 

para sua prática. Usam-se recursos digitais ou materiais entregues aos alunos para 

viabilizar o que foi planejado pedagogicamente para ser realizado presencialmente, 

sem a enunciação explícita de um plano didático pedagógico articulado com as 

ferramentas. Nesta ação pedagógica, há apenas a transposição do trabalho 

presencial para um espaço digital, a proposição de apostilas mediadas por recursos 

digitais ou materiais entregues aos alunos para viabilizar o que foi planejado 

pedagogicamente para ser realizado presencialmente (CHARCZUK, 2020). 

Segundo Bozkurt e Sharma (2020), o ensino remoto de emergência 

caracteriza-se como uma solução temporária para uma problemática que se instala 

de modo imediato, mas que, embora tal solução possa se apropriar de recursos e 

experiências desenvolvidos no âmbito da EaD de forma original e criativa, não podem 

ser tratados de forma equivalente.  

O termo “ensino remoto” consagrou-se no Brasil para denominar a resposta 

educacional à impossibilidade das atividades pedagógicas presenciais. Essa 
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expressão traz a noção de alguma atividade educacional no espaço da residência do 

aluno e do professor, manifestada pelo qualificativo “remoto” ou pela dimensão 

síncrona presente nas atividades fora do espaço escolar durante a pandemia. Outras 

expressões concorrentes também foram utilizadas para referirmo-nos às atividades 

realizadas fora do espaço escolar ou acadêmico durante o distanciamento social 

como: “aulas remotas”, “ensino remoto emergencial”, “educação remota”, “atividades 

remotas”, “aprendizagem remota”, “aprendizado remoto”, “estratégias de 

aprendizagem remota” e “sala de aula remota” (SALDANHA, 2020). 

Diante disso, a mediação tecnológica na educação deve nos lembrar de que 

não se reduz às chamadas novas tecnologias ou às tecnologias digitais da informação 

e da comunicação, ainda que elas se sobreponham e prevaleçam tanto na educação 

a distância quanto no ensino remoto. O uso da multimodalidade, como materiais 

impressos, do rádio e da televisão, está também relacionado com dispositivos e 

processos tecnológicos na história da educação a distância. Na verdade, a tecnologia 

está presente na escola para além da dimensão da comunicação ou da informação. 

No entanto, diante da situação emergencial que vivemos no início da pandemia, 

as limitações de infraestrutura de comunicação, a falta de acesso à Internet por parte 

de milhares de alunos e diversos problemas socioeconômicos acabaram por resultar 

num ensino remoto que reuniu soluções baseadas em mídias analógicas e em mídias 

digitais.  

Salientamos que, mesmo não evidenciando um modelo que ampare a prática 

do ensino remoto de forma prévia ao planejamento dela, como apresentado 

anteriormente, avaliamos sua potencialidade na viabilização de processos de 

aprendizagem que reconheçam professores e alunos como sujeitos e autores, 

atentos, principalmente, aos modelos teórico-conceituais que ancoram essas práticas. 

 Assim, em tempos de crise como esse que vivemos, devemos fomentar a 

construção de conhecimentos por meio de uma sensibilização linguística (TONELLI; 

CORDEIRO, 2014; CARVALHO et al., 2019), buscando o olhar para o outro, de modo 

que o foco do ensino e da aprendizagem – por meio das diversas plataformas digitais 

disponíveis – recaia nas trocas de experiências e na possibilidade de aprender com o 

outro (LIBERALI et al., 2020). 

Com a educação remota, os papéis do professor se multiplicaram, 

diferenciando-se, complementando-se e exigindo uma grande capacidade de 

adaptação e de criatividade diante de novas situações, propostas e atividades 



21 

 

(MORAN, 2004). Segundo Palloff e Pratt (2002), destacamos um texto que resume 

como encaram a educação on-line: 

 

Uma comunidade de aprendizagem on-line é muito mais que apenas um 
instrutor interagindo mais com alunos e alunos interagindo mais entre si. É, 
na verdade, a criação de um espaço no qual alunos e docentes podem se 
conectar como iguais em um processo de aprendizagem, onde podem se 
conectar como seres humanos. Logo eles passam a se conhecer e a sentir 
que estão juntos em alguma coisa. Eles estão trabalhando com um fim 
comum, juntos. (PALLOFF; PRATT, 2002, p. 3f) 

 

Diante disso, o papel do professor muda na relação de espaço, tempo e 

comunicação com os alunos, de forma que o processo de comunicação e interação 

se dá na sala de aula, na Internet, no e-mail, no chat, e o espaço de trocas se estende 

da sala de aula para o virtual.  

 Esta emergência nos levou a refletir sobre o “inédito-viável”, de Paulo Freire 

(1987), que, mais do que somente uma simples junção de palavras ou uma expressão 

idiomática, carrega em sua capacidade uma enorme carga afetiva, cognitiva e política; 

um conceito cujos atos se dirigem à “superação e à negação do status quo, em lugar 

de implicarem na sua aceitação dócil e passiva” (FREIRE, 1987 p. 106). Certamente, 

é um conceito que nos fez reconsiderar as práticas docentes, em especial as da 

primeira infância, que não mais se adaptavam diante do cenário pandêmico e 

catastrófico que vivenciamos, ao longo do ano de 2020, com o fechamento das 

escolas.  

 Diante deste caos sanitário, econômico e político, fez-se necessário (re)pensar 

diferentes formas de ensinar e aprender, formular novas metodologias e estratégias, 

rever as intenções pedagógicas e os objetos de conhecimento, a fim de continuar a 

proporcionar experiências ricas e potentes, visando ao desenvolvimento integral do 

sujeito, para que pudessem participar das decisões da sala de aula de forma crítica e 

colaborativa, tornando-se agentes do seu processo de aprendizagem, empenhando-

se ativamente em seu papel de cidadão, transformando-se e sendo transformados ao 

ir de encontro ao mundo, na coletividade. 

 Compreendendo a criança como um ser de direitos, potente e capaz, que 

vivencia sua primeira experiência social numa situação de pandemia e indefinição, 

este cenário nos fez refletir sobre a prática pedagógica, que teve de ser replanejada 

para atender a este novo formato de educação com o distanciamento físico.  
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 Posto isso, justificamos a relevância desta pesquisa pela necessidade urgente 

e mandatória de rever o currículo escolar da instituição onde foi realizada a 

investigação, durante as aulas remotas, neste momento trágico de pandemia que 

assolou uma geração no início dos seus primeiros anos escolares, quando o 

isolamento social foi abruptamente instituído, deixando comprometidos os eixos 

fundamentais na primeira infância: interações e brincadeiras (BRASIL, 2017a).  

 Pertinente, também, é apresentar este estudo situado no domínio da Linguística 

Aplicada (LA), cujos interesses vão além da educação linguística, tendo como seu 

foco principal as práticas linguísticas, uma vez que discute os problemas que 

envolvem o dia a dia da sala de aula, considerando a linguagem como central na 

constituição de novos significados compartilhados pelos sujeitos envolvidos na 

situação (PENNYCOOK, 1998, 2006; ROJO, 2006; SIGNORINI, 1998; 

KUMARAVADIVELU, 2006). Isto revela o entendimento de que o tipo de 

conhecimento teórico com os quais os linguistas precisam, agora, se envolver 

perpassa diversas áreas do conhecimento, trazendo “configurações teórico-

metodológicas próprias, isto é, não coincidentes e nem redutíveis às contribuições das 

disciplinas de referência” (SIGNORINI, 1998, p. 13 apud MOITA LOPES, 2006, p. 19).  

As pesquisas em LA têm se expandido, passando a ser compreendida não 

como conhecimento disciplinar, mas como INdisciplinar (MOITA LOPES, 1998), ou 

como antidisciplinar ou transgressivo (PENNYCOOK, 2001, p. 173 apud MOITA 

LOPES, 2006), na medida em que implica um modo de pensar e de fazer sempre 

problematizador, um modelo híbrido de pesquisa e prática, possibilitando todo um 

novo conjunto de questões e interesses que ainda não haviam sido considerados 

relevantes em LA.  

 A transgressão aqui pontuada, diferentemente da oposição ou da reversão, 

aparece como sendo reflexiva, envolve hibridação, questiona os limites que se 

desprendem das categorias (JENKS, 2003 apud MOITA LOPES, 2006, p. 8). 

Acrescenta-se, também, outra perspectiva a esta noção transgressora, que sugere 

“opor-se, resistir e cruzar os limites opressores da dominação pela raça, gênero e 

classe”, desenvolvida por bell hooks (2013, p. 13), que diz ter sido “inspirada pelos 

professores que tiveram a coragem de transgredir os limites que levariam cada aluno 

a uma rota, a uma abordagem de aprendizagem como em uma linha de montagem” 

(HOOKS, 2013, p. 13).  
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Em nossa pesquisa, entendemos o conceito de transgressão apresentado por 

hooks (2013, p. 13), de “mover-se para além das fronteiras, o direito de escolher, de 

dizer a verdade e de exercer a consciência crítica, o direito de reconhecer as 

limitações, a mudança de paradigmas, e o desejo de ‘conhecer’ para além do que está 

imediatamente perceptível” como “tentativa de repensar as escolas e as atividades 

que nela se realizam como transformadoras e expansivas para a construção agentivo-

transformadora dos sujeitos” (LIBERALI; FUGA, 2018, p. 364). 

Este trabalho fundamenta-se, metodologicamente, na Pesquisa Crítica de 

Colaboração (PCCol) (NININ; MAGALHÃES, 2017), a qual visa criar relações 

colaborativas entre os participantes para a produção de conhecimentos críticos sobre 

as bases teóricas das práticas escolares e para a construção de novas possibilidades 

de ensinar, de modo que as crianças possam se tornar agentes críticos de seus 

percursos de aprendizagem.  

 Atuar na perspectiva da Colaboração Crítica, portanto, é propor o 

desenvolvimento de um trabalho criativo, que objetiva a construção de identidade, 

singular e plural, uma vez que se expressa na multiplicidade de sentidos e 

significados, questionados por vozes diversas, divergentes e contraditórias. É agir no 

coletivo para a construção de conhecimento, gerando mudanças e críticas a partir de 

uma visão de coautoria, de co-construção (VYGOTSKY, 1930), possibilitando 

significados compartilhados e considerando outros pontos de vista, com foco na 

aprendizagem, em um discurso organizado pela argumentação. 

 

1.1 Discutindo outras pesquisas 

 

 As primeiras análises de estudos correlatos surgiram no início do curso de 

Mestrado, ao participar de diferentes disciplinas da área de Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem (LAEL) nas quais pude, entre outros tópicos, realizar estudos 

e ouvir diversos autores que versavam sobre as diferentes formas de agência e de 

como a postura agentiva é capaz de potencializar a transformação dos sujeitos. Este 

tema despertou meu interesse acerca do desenvolvimento deste construto em 

crianças pequenas, mais especificamente, na primeira infância, e no contexto 

desafiador no qual nos encontrávamos: as aulas remotas no auge da pandemia. 

 Avançamos, portanto, na tarefa de selecionar estudos relacionados ao universo 

da primeira infância e ao desenvolvimento da capacidade agentiva dos sujeitos desta 
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etapa da vida, o que nos revelou, precipitadamente, fundamental emergência do 

desdobramento deste tema, pois, ao longo da pesquisa inicial, evidenciamos poucos 

estudos sobre a temática, ainda mais voltados para o ensino remoto relacionado à 

Educação Infantil. Com o objetivo de obter um maior levantamento de estudos 

correlatos ao tópico deste trabalho especificamos as seguintes palavras-chave: 

"Agência", “Educação Infantil”, “bilíngue”, “brincar”, “ensino remoto” e “pandemia”. 

 Encontramos dissertações, teses e artigos a partir das palavras-chave 

definidas, a maioria deles de forma interdependente, uma vez que discorrer sobre a 

Educação Infantil pressupõe um encadeamento de múltiplas áreas do conhecimento 

envolvendo diversos saberes e linguagens. Elucidamos, também, que os estudos 

considerados evidenciaram pouca relação com o desenvolvimento de agência em 

crianças pequenas, no contexto bilíngue e sobretudo no modelo remoto, visto que não 

havia regulamentação desta modalidade para crianças pequenas, tampouco 

havíamos passado por uma pandemia na qual foi necessário o fechamento das 

escolas globalmente. Os estudos selecionados para este levantamento estão 

dispostos abaixo, no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Pesquisas correlatas 

Título Autor Ano Tipo 

Histórias infantis no ensino 
da língua inglesa para 

crianças 
TONELLI, J. R. A. 2005 Dissertação 

A Roda de conversa na 
Educação Infantil: uma 

abordagem crítico-
colaborativa na produção 

de conhecimento 

RYCKEBUSCH, C. G.  2011 Tese 

A teoria da atividade 
histórico-cultural e suas 

contribuições à educação, 
saúde e comunicação 

LEMOS, M.;  
PEREIRA-QUEROL, M. A.;  

ALMEIDA, I. M. de 
2013 Artigo 

Crianças, brincar, culturas 
da infância e cultura lúdica: 
uma análise dos estudos 

da infância 

MONTEIRO, C. M. V. R.; 
DELGADO, A. C. C. 

2014 Artigo 

Aprender brincando em 
língua estrangeira: uma 

SILVA, S. M. P. da 2015 Dissertação 
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perspectiva dos 
multiletramentos na 

educação infantil 

The serious Joy and the 
Joyful work of play: 
Children becoming 

agentive actors in co-
authoring themselves and 
their world through play 

STETSENKO, A;  
HO, P. C. G. 

2015 Artigo 

Caminhos da educação 
bilíngue no Brasil: 

perspectivas da linguística 
aplicada 

MEGALE, A;  
LIBERALI, F. C.  

2017 Artigo 

Crianças na educação 
infantil: a escola como 

lugar de experiência social 

SANTOS, S. V. S. dos; 
SILVA, I. de O. e. 

2016 Artigo 

O Ensino-aprendizado 
afeto cognitivo de sujeitos 

bilíngues em uma 
atividade de circle time 

KEMMER, L. G. S. 2018 Dissertação 

Narrativas digitais 
multimodais na formação 

de professores da 
educação infantil 

TOQUETÃO, S. C. 2018 Dissertação 

Construindo vínculos e 
compartilhando 

experiências: educação 
infantil de zero a três anos 

e o trabalho com as 
famílias 

NOVAES, G. 2018 Dissertação 

O brincar na educação 
infantil com base em 

atividades sociais: por um 
currículo não encapsulado. 

TELES, F. P. 2019 Tese 

What is children's agency? 
A review of 

conceptualizations used in 
early childhood education 

research 

VARPANEN, J 2019 Artigo 

Emily meets the world: 
Child agency encounters 

adult imperialism 
HICHENBERG, N. M. 2019 Dissertação 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2021).  
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 Debatemos, a seguir, as evidências e relações dos estudos selecionados com 

a temática da pesquisa.  

 Iniciamos a pesquisa com a sondagem em relação ao significado de agência a 

partir de diferentes aportes teóricos e suas categorias, a fim de identificar 

características mais próximas à realidade das crianças pequenas e, assim, as 

maneiras pelas quais poderiam ser potencializadas e desenvolvidas em contexto 

escolar. Encontramos em Lemos, Pereira-Querol e Almeida (2013) indagações sobre 

qual é a relação entre ser apenas um sujeito e ser um agente que se torna fazedor de 

história, transformando sua própria atividade, indo além das circunstâncias existentes. 

 Nesta entrevista, Engeström traz a ideia postulada por Giddens de que, há 

estruturas que os humanos criaram que, de alguma maneira, restringem-nos a 

encontrar o próprio caminho e influenciar circunstâncias, por isso, precisam ter 

agência, sendo essa a dialética entre estrutura e agência.  

 Ainda na investigação sobre agência, encontrei, na dissertação de mestrado 

“Emily meets the world: Child agency encounters adult imperialism” (HICHENBERG, 

2019), inspiração para o aprofundamento no estudo acerca deste construto teórico em 

crianças pequenas. Em sua pesquisa, o autor explora como uma criança de 2 anos 

em particular, Emily, encontra seu mundo. Ele discute que as crianças são dotadas 

de agência, que é realizada por meio do esforço coletivo, quando encontram e criam 

seu mundo e suas expectativas em relação a ele. A infância socialmente construída 

nega e ignora muito a agência das crianças que, no entanto, são capazes de alterar, 

de forma poderosa e irreparável, o mundo em que estão inseridas, gerando novas 

configurações de paisagens. 

 Encontramos na literatura, a maioria em Inglês, argumentações no que se 

refere à conceitualização de agência na infância. Varpanen (2019) adverte sobre as 

complexidades da agência, que pode ser vista como a capacidade de um indivíduo ou 

como emergente nas interações sociais. Com isso, sinaliza que diferentes aportes 

defendem o reconhecimento tanto dos aspectos sociais, relacionais da agência, 

quanto dos aspectos individuais, subjetivos, transformando o debate em uma questão 

de como os aspectos individuais e sociais da agência interagem. 

 Foi possível compreender a relação das crianças tornando-se atores agentes 

na coautoria de si mesmos e de seu mundo por meio da brincadeira quando Stetsenko 

e Ho (2015) exploram, pelas lentes da abordagem dialógica de Bakhtin, combinada 

com a teoria do desenvolvimento de Vygotsky, as oportunidades únicas que o brincar 



27 

 

oferece para as crianças desenvolverem e exercitarem sua agência, identidade e voz 

ao expandir sua “postura ativista transformadora”. Ao brincar, de acordo com essa 

perspectiva, as crianças descobrem como ser atores agentivos – ou seja, pessoas 

únicas que têm um papel insubstituível na coautoria das interações sociais, das 

práticas comunitárias e do próprio mundo. 

 Pesquisamos, também, sobre as diferentes infâncias, as crianças, suas vozes 

e a instituição escola, onde os pequenos têm suas primeiras experiências sociais e 

começam a construir seu percurso de aprendizagem, produzindo cultura, 

transformando-se e transformando as coisas do mundo.  

 Novaes (2018), em sua dissertação, conclui que a instituição educativa resulta 

de um conjunto de práticas construídas gradativamente a partir de um trabalho 

reflexivo de avaliação, retomada de ações significativas, diálogo constante entre 

gestores, docentes e familiares e da observação das necessidades das crianças.  

 Santos e Silva (2016) discutem a necessidade de considerar as crianças no 

contexto de relações reguladas pelos adultos na instituição escolar, verificando que, 

ao vivenciar as experiências na escola, as crianças o fazem articulando-as a outras 

experiências de suas vidas, imprimindo-lhes o caráter de continuidade.  

 Ryckebusch (2011) mostra, em sua tese, a importância da criação de contextos 

colaborativo-críticos em situações como a roda de conversa, a fim de promover 

transformações nos modos de agir de alunos e professores, ampliando as 

possibilidades de desenvolvimento e de atuação nestes contextos. Toquetão (2018) 

corrobora a ideia de que o processo reflexivo, com foco crítico-colaborativo, sugere o 

desenvolvimento dos participantes por meio de um novo plano de formação em 

Cadeia Criativa na produção de novos significados para as narrativas compartilhadas 

nas salas de Educação Infantil.  

 O brincar ganha espaço marcante na Educação Infantil, pois é eixo 

fundamental, juntamente com as explorações e interações, do currículo para essa 

faixa etária. Investigamos, dessa forma, diversas teorias acerca do brincar e sua 

influência no mundo infantil, sendo unânime a discussão de que é um disparador de 

inúmeras aprendizagens e potencializador para a criação de “espaços de vida” 

(HOLZMAN, 1997, p. 60).  

 As experiências que constroem a cultura lúdica são experimentadas pelos 

indivíduos, que agem, em cada atividade, como co-construtores de cada nova 

brincadeira que experienciam e que, inevitavelmente, ao interagirem, vão interpretá-
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la e significá-la à sua maneira (BROUGÈRE, 2011, p. 27 apud MONTEIRO; 

DELGADO, 2014). Com isso, dizemos que a criança não vive o brincar apenas de 

maneira subjetiva, mas o interpreta e significa, tendo como base as experiências 

anteriores que vivenciou com outras pessoas ou outros objetos.  

 O brincar com base em atividades sociais aparece como valiosa proposta para 

a infância. Teles (2019) justifica que a implementação do projeto de um currículo 

baseado no brincar em Atividades Sociais propiciou novos modos de agir, conceber e 

viver o brincar de adultos e crianças, orientando, assim, práticas educacionais 

transformadas, viabilizadas pelas novas compreensões sobre o direito de brincar na 

escola, não exclusivamente como um lazer, mas de relevância primordial à infância e 

ao processo de ensino-aprendizagem-desenvolvimento humano. 

 Por fim, procuramos ampliar a pesquisa, entrelaçando os estudos sobre o 

brincar com a aprendizagem da Língua Adicional, em que aparece como 

potencializadora da aprendizagem e desenvolvimento no que diz respeito à 

apropriação da linguagem na Educação Infantil. 

 Os resultados apontados por Silva (2015), em sua pesquisa, apontam que o 

alto nível de engajamento das crianças nas Atividades Sociais, somado ao uso de 

uma variedade de mídias e modos, colaborou com o processo de produção de novos 

conhecimentos pelas crianças. Assim também indica Tonelli (2005), sobre a 

importância de aparatos como o uso de gêneros textuais no ensino-aprendizagem de 

inglês para crianças como importante instrumento para a apropriação da Língua 

Adicional e de atividades de circle time, para o desenvolvimento da capacidade de 

resolução de conflitos de maneira afeto-cognitiva também na apropriação da língua-

alvo (KEMMER, 2018). 

 Também fizemos breves anotações sobre o bilinguismo nas escolas brasileiras 

e suas diferentes concepções e características. Conforme indicam Megale e Liberali 

(2017), o conceito de bilinguismo, e também de educação bilíngue, é complexo e pode 

envolver várias dimensões. Ao definirem-se, tornaram sua conceitualização não só 

difícil de conceituar, mas também sujeitos a definições divergentes.  

 Por fim, localizamos textos com reflexões a respeito dos desafios do ensino 

remoto na Educação Infantil e das novas formas de ensinar que apontam, em 

consonância, a insegurança e o desconforto mobilizante que instaurou-se com o 

exercício desta nova modalidade devido ao curso da pandemia, mas que foi 

reinventado pelos professores na linha de frente, em especial os da Educação Infantil. 



29 

 

1.2 Organização do trabalho 

 

 O trabalho está dividido em cinco capítulos: Introdução, Fundamentação 

teórica, Contexto da pesquisa, Metodologia e Apresentação e discussão dos 

resultados. 

 Neste primeiro capítulo, introduzimos o contexto pandêmico em que se deu 

esta pesquisa e os estudos correlatos que deram base para que a desenvolvêssemos.  

 No segundo capítulo, traçamos os conceitos de agência e suas principais 

características. A seguir, apresentamos um breve percurso histórico dos conceitos de 

infância e seus atores – as crianças, ao longo de diferentes épocas – e questões 

relacionadas a aprendizagem e desenvolvimento destes sujeitos. Na sequência, 

elaboramos um breve histórico do surgimento da Educação Infantil em nosso país e 

os aspectos políticos mais relevantes. Apontamos o currículo na sua versão 

desencapsulada, trazendo os eixos fundamentais para a Educação Infantil –  o brincar 

com base nas Atividades Sociais – e, por fim, evidenciamos a Educação Bilíngue no 

que diz respeito ao ensino-aprendizagem da língua Inglesa na infância. 

 No capítulo seguinte, contextualizamos a instituição da pesquisa, o retrato das 

crianças participantes deste estudo, assim como o perfil do grupo e como decorreram 

as aulas durante o período de ensino remoto.  

 A seguir, trouxemos as questões teórico-metodológicas e prosseguimos para a 

apresentação e discussão dos resultados.  

 Ao final, pontuamos as conclusões da pesquisa com nossas percepções e 

contribuições. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Agência  

  

Esta seção tem como objetivo principal esclarecer o conceito de “agência”, fio 

condutor e aporte teórico desta pesquisa, assim como suas diferentes categorias e 

características, sob diferentes estudiosos, teóricos e pontos de vistas. 

 

2.1.1 Conceitos de Agência 

 

Agente, substantivo derivado da palavra agência no seu sentido semântico, 

significa “quem age ou quem tem participação ativa em, promotor"; procedente do 

termo agency, relaciona-se à capacidade dos indivíduos de atuar no mundo, 

realizando ações, transformando-se e transformando o próprio mundo (FARIA; 

FINCO, 2011).  

Evidenciamos o termo “agência” como sendo um construto hipotético, como a 

motivação e a inteligência; segundo Ahearn (2001, p. 112), é “a capacidade de ação 

mediada socioculturalmente”. Fundamentalmente, é um sistema complexo, composto 

de vários componentes inter-relacionados, cujo comportamento não é previsível em 

termos de uma única dimensão, ou conjunto de dimensões, mas cujo funcionamento 

emerge das interações de seus componentes (LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 

2008, p. 2). Engeström (2006) define agência como o engajamento comunicativo 

persistente – com atenção a objetos com distintos pontos de desenvolvimento, 

alimentados por uma teia interconectada –, a partir da ideia de que os sujeitos podem 

construir e transformar suas vidas. Segundo o autor, “agência é, por definição, testar 

e ir além dos limites do que é requerido e permitido” (ENGESTRÖM, 2006, p. 20).

 Ao discutir sobre este conceito, partimos do pressuposto de que todas as 

crianças, “desde o primeiro dia de vida”4 (STETSENKO, 2017, p. 349, tradução 

nossa), são capazes de agir no mundo como atores sociais e produtores de cultura, 

 
4 “This human agency is a force which ‘can never be denied’ even ‘from the first days of life’ 
(STETSENKO, 2017, p. 349) in a process which ‘begins already in early childhood’” (STETSENKO, 
2017, p. 283).  
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sendo sujeitos singulares e multiculturais, aptos, portanto, a desenvolverem sua 

agência.  

A fim de potencializar a voz da criança, incluindo-a como um ator social, de 

identidade única, de construção histórica, política, social e cultural, a expressão 

"agência" encontra-se presente em diversas áreas do conhecimento, com destaque 

para a Sociologia da Infância. Vale destacar algumas contribuições desse campo 

abordadas por Corsaro (2011) e seus colaboradores, que revelaram, em suas 

pesquisas, novas concepções sobre a criança como ator social e sobre seu papel ativo 

na construção da cultura, caracterizando a infância como um fenômeno complexo e 

contextualizado. Corsaro refere-se às crianças como agentes ativos na construção de 

suas vidas e das sociedades em que vivem e das quais participam. Ele nos chama 

atenção para a capacidade de os pequenos terem sua agency, isto é, a competência 

para agir. No entanto, reforça que, para tanto, é preciso que estes sujeitos estejam 

inseridos em um processo temporalmente enraizado que possibilite ações coletivas, 

tirando foco do ator individual e acentuando o aspecto relacional e de negociações 

entre as crianças.  

Como afirma Corsaro (2011, p. 231), o desenvolvimento dos humanos é 

sempre coletivo, e as transições são sempre produzidas coletivamente e 

compartilhadas com os outros. Ser membro, para o autor, significa participar intensa 

e permanentemente de um grupo, produzindo e partilhando aspectos 

comportamentais, afetivos e cognitivos com outros significativos, conformando uma 

cultura local. 

 Aportada em pesquisas que apresentam o cotidiano, as experiências, os 

saberes e as vozes das crianças diante da diversidade, o entendimento de infância 

rompe com o autoritarismo do mundo adulto e dá a essa criança uma identidade há 

tanto tempo ignorada. Com base nos estudos deste novo paradigma (OSWELL, 

2013), afirmamos que as crianças são agentes sociais ativos, sujeitos de direitos 

(WYNESS, 1999) aptos a construir a realidade social da qual fazem parte. São 

participantes de sua cultura e comunidade, capazes de influenciar o que acontece em 

seu entorno.  

 Segundo Vygotsky (2001, p. 63), o comportamento do homem é formado por 

peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu crescimento; as crianças 

nascem e já se veem envolvidas em um mundo eminentemente social e, à medida 

que se desenvolvem, participam destas relações, adquirindo seus valores culturais, 
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crenças e estratégias de solução de problemas, por meio do diálogo colaborativo com 

membros mais sábios da sociedade, transmitidos aos indivíduos por sua cultura 

(SHAFFER; KIPP, 2012, p. 312), tornando-se agentes reais de sua própria vida. 

 Dessa forma, entendemos que o conceito de agência visa viabilizar a 

investigação do desenvolvimento dos sujeitos no processo de transformarem as 

atividades das quais fazem parte, promovendo a ruptura de ações preestabelecidas, 

com o intuito de modificá-las com intencionalidade (ENGESTRÖM, 2013). Na área 

educacional de base sócio-histórico-cultural, Ninin e Magalhães explicam que o 

conceito de agência 

  

[...] não (pode ser entendido) como qualquer ação do sujeito, mas como uma 
ação que está diretamente relacionada às estruturas sociais nas quais o 
sistema de atividades está imerso. As ações do sujeito, intencionais e 
conscientes, na relação com outros participantes, repercutem nas 
transformações do sistema de atividade. (NININ; MAGALHÃES, 2017, p. 627) 

 

Para Vygotsky (2003), os sujeitos se engajam, em suas práticas sociais, em 

atividades distintas, e são essas atividades que propiciam oportunidades de 

desenvolvimento de si, dos outros e da sociedade. Consideramos, com esta assertiva, 

que, ao se criar um novo jeito de ensinar, abre-se, necessariamente, um novo espaço 

e jeito de aprender que, segundo Libâneo (2012), pressupõe a formação de sujeitos 

capazes de pensar permanentemente, que desenvolvam conhecimentos, 

capacidades e qualidades para o exercício autônomo, munidos de uma educação 

integral que atenda às demandas da sociedade atual.  

 Partimos do pressuposto de que as crianças são seres ativos, capazes de lidar 

com coisas e situações do mundo, recriando a sociedade a todo momento, 

participando de sua transformação e transformando-se nas experiências que vivem. 

Por esta razão, as oportunidades e mudanças que ocorrem ao longo deste período da 

vida, em especial na escola de Educação Infantil, são extremamente importantes, pois 

algumas delas jamais se repetirão, conforme pontua Friedmann: 

 

as relações e vínculos estabelecidos; os espaços de convivência; os atores 
com que cada uma interage; cada olhar; cada gesto; cada atitude de empatia, 
antipatia ou indiferença; cada estímulo; excessos ou falta; aconchego; frieza; 
rejeição; afetos ou violências; objetos; mobiliários; climas; ritmos ou a falta 
deles; rotina; alimentação; cuidados com a higiene; culturas; músicas; 
costumes; brincadeiras; rituais; valores. (FRIEDMANN, 2020, p. 31) 
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 Para entender o uso do conceito “agência” no contexto escolar, apoiamo-nos 

em Freire (1981 [1976], p. 62), na busca da compreensão da ação do sujeito no mundo 

em contrapartida ao conceito de “protagonista”, muitas vezes empregado como 

sinônimo deste termo. O autor explicita o conceito de práxis a partir da ação 

consciente e intencional, da reflexão na ação, da capacidade do ser humano de 

transformar o objeto, de ir além do estar “no” mundo para a habilidade de 

transformação e de estar “com” o mundo.  

 A etimologia da palavra “protagonista” vem do grego, protagonistés, formada 

pelos vocábulos prõtos (primeiro, principal) e agõnistes (lutador, conquistador), aquele 

que combate em primeira fila ou o personagem principal de uma peça de teatro. Ou 

seja, ser protagonista significa ser o agente principal de um acontecimento, o indivíduo 

que tem destaque em um ato, devendo cumprir determinada ação que lhe é 

pretendida.  

 No âmbito educacional, o convite ao protagonismo vem sendo empregado com 

o intuito de centrar a ação no sujeito e inseri-lo no contexto de participação, 

outorgando somente a ele a responsabilidade da ação, sem levar em consideração a 

complexidade das relações sociais.  

 O ser humano é um sujeito histórico, cujo desenvolvimento é construído por 

meio de processos sociais, não sendo possível atuar sozinho no mundo (FREIRE, 

2015). Segundo o autor, “não é possível falar em ator, no singular, nem apenas em 

atores, no plural, mas em atores em intersubjetividade, em intercomunicação” 

(FREIRE, 1987, p. 84). 

 Entendemos que o ambiente escolar é um núcleo que constitui a sociedade e, 

por isso, deve fomentar narrativas que imprimam a igualdade e o bem-comum coletivo. 

Sendo assim, por mais simples e ingênuo que o uso da palavra possa parecer, não 

dar atenção a esse tipo de retórica no universo escolar é cortejar o agravamento da 

ação dos dominantes por um lado e o esmaecimento dos grupos minoritários, os 

antagonistas, coadjuvantes, pelo outro.  

 A convicção de que as crianças são agentes ativos no seu próprio 

desenvolvimento e na sua socialização vem sendo cada vez mais reconhecida, e, 

neste sentido, é afirmando perenemente esta possibilidade e dando espaço para a 

manifestação de atores sociais com características singulares que evidenciaremos a 

emergência deste ator-social-criança (MULLER; CARVALHO, 2009). 
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 Diante disso, reiteramos a importância do uso do conceito de agência ao 

expressar a capacidade do sujeito de agir sobre a natureza, de usar seu repertório e 

seus saberes próprios, suas experiências individuais, coletivas, culturais e universais, 

de assumir papéis, de participar e engajar-se no mundo, de assumir responsabilidade 

de modo coletivo para agir, repensar e transformar as práticas cotidianas, assim, 

transformando-se. 

 Passamos, agora, à categorização de alguns tipos de agência utilizados nesta 

pesquisa sob o aporte de diferentes teóricos. 

 

2.1.2 Categorias de Agência 

 

 Apoiados nos estudos de Ninin e Magalhães (2017), situados no quadro sócio-

histórico-cultural, apresentamos o surgimento de diferentes tipos de agência, que se 

referem ao movimento de ruptura de pensamentos e situações estabelecidas, com 

vistas à transformação ou ao aumento do apoio e da ajuda mútua do grupo.  

 Essa discussão teórica é relevante para esta pesquisa porque auxiliou na 

análise de dados e na compreensão do desenvolvimento de agência nas crianças 

pequenas da Educação Infantil. Salientamos, a seguir, algumas categorias que 

nortearam nossa pesquisa, a saber: agência relacional, crítico-colaborativa, 

desencapsulada, transformadora e translíngue. Estes tipos de agência não são 

excludentes e podem ocorrer em uma única ação realizada pelo conjunto de sujeitos, 

mas que também podem ser percebidas de modo independente (LIBERALI et al., 

2020). 

 Iniciamos pela agência relacional, fundamentada na noção de consciência 

coletiva russa e no enfoque marxista de base histórica, social e econômica de pensar 

e agir (EDWARDS, 2011). Baseia-se na responsabilidade mútua, quando os sujeitos 

demonstram capacidade de pedir ajuda e de oferecer suporte, de forma que estejam 

conscientemente envolvidos, apoiando-se mutuamente (EDWARDS, 2011). À medida 

que trabalham uns com os outros, potencializam as suas ações a partir da formação 

de sentido, englobando, assim, as ferramentas culturais materiais e representacionais, 

que são somadas à nossa inteligência e, consequentemente, fortalecem as ações dos 

sujeitos envolvidos (EDWARDS, 2011). Nesse sentido, o grupo busca um agir 

coletivo, visando novas possibilidades e transformações, requerendo dos sujeitos a 

capacidade de criticar, de visualizar novas possibilidades, de pensar de forma 
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inovadora e de estabelecer novos padrões para as atividades (ENGESTRÖM; 

SANNINO; VIRKKUNEN, 2014).  

 Já a agência crítico-colaborativa revela-se pela disposição de interação dos 

sujeitos em uma ação conjunta e colaborativa, ainda que em situações contraditórias. 

Nessa perspectiva, resgata-se a colaboração e a contradição, elementos 

fundamentais que envolvem a relação entre o individual e o coletivo e a participação 

ativa na transformação de si, do outro e do mundo (NININ; MAGALHÃES, 2017). Esse 

processo colaborativo envolve todos os sujeitos em uma atividade, e eles, ao 

colaborarem uns com os outros, trabalham para encontrar solução para um único 

problema.  

 A colaboração, conforme Ninin e Magalhães (2017, p. 632-633), envolve 

diferentes aspectos, entre eles: a criação de um contexto de confiança e respeito, em 

que existe a possibilidade de discordar do outro; o compromisso e a responsabilidade 

com o objeto pretendido; a construção de uma visão compartilhada e transformadora, 

em que seja possível expandir seus próprios conhecimentos a partir da visão do outro; 

e o uso de linguagem dialógica, organizada argumentativamente, e a criação de 

contextos em que os participantes sejam responsivos às ações dos outros e 

responsáveis pelas próprias escolhas. A colaboração, segundo Freire (2010), ocorre 

por meio do diálogo, na medida em que há uma coincidência de necessidades pela 

adesão e não pela conquista do outro, permitindo descobrir e transformar o mundo a 

partir da problematização como posicionamento da realidade. 

 Abordamos, agora, a agência desencapsulada, que, no contexto escolar, 

significa a ação intencional dos sujeitos para a ruptura dos padrões pré-estabelecidos, 

ou seja, no movimento para fora da cápsula (LIBERALI, 2019). Significa transformar 

a realidade opressiva e o discurso de poder, de forma que as ações possam ser 

repensadas para que todos os envolvidos possam participar na construção da 

mudança social. A desencapsulação constitui uma nova forma de agir para a 

construção de novos significados, em diferentes contextos sócio-histórico-culturais, 

rompendo com as estruturas de poder que transpassam a ação educativa na escola, 

no intuito de mudança social. Segundo Liberali (2019), é necessária a construção de 

currículos transformadores, que rompam com os limites representacionais existentes, 

para que os estudantes possam ampliar sua atuação para além das tarefas que lhes 

são impostas.  
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 A agência transformadora manifesta-se na capacidade humana de romper com 

um determinado quadro de ação, tomando a iniciativa de transformá-lo 

(ENGESTRÖM, 2013). Este tipo de agência apresenta-se na capacidade do sujeito 

de agir e posicionar-se frente a uma determinada situação, podendo ser mediada por 

artefatos ou outros seres humanos. Segundo Vygotsky (1978), o desenvolvimento e a 

aprendizagem partem do auxílio de um artefato cultural externo, visto que 

“desempenham um papel auxiliar que permite aos seres humanos dominar seu próprio 

comportamento, primeiramente através de meios externos e, posteriormente, por meio 

de operações mais complexas" (VYGOTSKY, 1978, p. 73). Os sujeitos elaboram e 

usam artefatos externos para reorientar uma dada situação, o que lhes permite 

redefinir e dominar suas ações conjuntas para transformar o contexto do seu trabalho. 

 Cassandre, Bulgacov e Camargo (2011) observam que as pessoas podem 

construir artefatos coletivamente e utilizá-los de maneira compartilhada para definir 

ações conjuntas e transformar o ambiente do trabalho, despontando, assim, sua 

agência. 

 Segundo Ninin e Magalhães (2017), a agência transformadora está conectada 

às necessidades e aos interesses coletivos dos sujeitos da atividade, portanto, preza 

pela participação colaborativa, intencional e consciente. Sob o ponto de vista de 

Engeström, é entendida como um conjunto específico de ações que, sobretudo, pode 

desencadear transformações no âmbito coletivo (LEMOS; PEREIRA-QUEROL; 

ALMEIDA, 2013). Esta categoria de agência está relacionada a processos de ser-

saber-fazer, que permitem a criação de posturas ativistas com base em 

compromissos, a fim de contribuir para o futuro com valores agregados a esses 

processos (STETSENKO, 2017). 

 Outra definição interessante seria que esse modelo de agência quer dizer 

“romper com a moldura dada da ação, tomando iniciativa para transformá-la”5 

(VIRKKUNEN, 2016, p. 49, tradução nossa) e, segundo Bandura (1989, p. 1175-

1177), “depende da convicção que o sujeito possui em suas habilidades de exercer 

controle sobre o que está acontecendo”6.  

 
5 “Breaking away from the given frame of action and taking the initiative to transform it” (VIRKKUNEN, 
2016, p. 49)  
6 “Agency depends on actors’ beliefs about their capabilities of exercising control over what is going on” 
(BANDURA, 1989, p. 1175-1177). 
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 Apresentamos, por fim, a agência translíngue, que perpassa o entendimento 

de que, em um mundo descolonizado e multilíngue, é necessário desenvolver uma 

“postura translíngue” (LIBERALI et al., 2020). Nessa direção, as práticas translíngues 

sugerem uma quebra na hegemonia de certas línguas, saberes, culturas e 

conhecimentos, que possam ter papel opressor de certos modos de viver (MEGALE, 

2020), e vão além de uma simples alternância de códigos, podendo ser identificadas 

nas múltiplas práticas discursivas dos sujeitos multilíngues a fim de construir 

significados no mundo (GARCÍA, 2009). 

  Assim como a agência desencapsulada, esse tipo de agência tem a mobilidade 

como questão central, que permite aos sujeitos, por meio de múltiplos recursos 

multimodais e de muitas línguas, o potencial para liberar suas vozes ao circularem em 

diferentes contextos, criando, assim, formas de intervir na realidade. 

 Dessa forma, para uma educação que esteja comprometida com a formação 

de agentes críticos dos mais variados tipos, é necessário que as crianças, desde a 

sua entrada na escola, ainda na Educação Infantil, tenham a oportunidade de usar 

seus repertórios na produção de modos de participação sempre mais expandidos, 

assumindo papéis e responsabilidade na produção de saberes em situações do 

cotidiano, envolvendo-se na vida pública, na coletividade de seu contexto social, 

desenvolvendo potencial para agir em um mundo globalizado e em contínua mudança. 

 A seguir, apresentamos aspectos sobre as diferentes infâncias e seus atores 

sociais, as crianças, assim como entendimentos acerca da aprendizagem e do 

desenvolvimento destes sujeitos. Evidenciamos as questões políticas mais relevantes 

na construção da Educação Infantil em nosso país e manifestamos a necessidade da 

desencapsulação do currículo para este segmento. Na sequência, tratamos do ensino-

aprendizagem de línguas adicionais na primeira infância nos termos da educação 

bilíngue. 

 

2.2 O campo da Educação Infantil 

 

 Nesta seção, contextualizamos o processo histórico da Infância no intuito de 

apresentar a construção social relativa aos membros desta categoria, dando ênfase 

às crianças contemporâneas, como sujeitos singulares e potentes, capazes de lidar 

com as coisas e situações do mundo, exercendo papel ativo na definição de sua 

própria condição. Na sequência, apresentamos a relação entre aprendizagem e 
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desenvolvimento, o percurso histórico das conquistas políticas na construção das 

instituições para a primeira infância em nosso país, os eixos que estruturam o currículo 

da Educação Infantil e estudos acerca da educação bilíngue para a primeira infância, 

suas características e especificidades.  

 

2.2.1 Infâncias e Criança 

 

 A fascinação pelos anos da infância, fenômeno relativamente recente 

(HEYWOOD, 2004, p. 13), fez com que o conceito de infância sofresse alterações 

significativas ao longo da história. Definir o termo infância é uma tarefa difícil, que se 

diferencia de acordo com o referencial que se escolhe. Etimologicamente, o termo 

“infância”, em latim, in-fans, significa sem linguagem. Logo, infans – substantivado – 

e infantia são empregados no sentido de “infante”, “’criança”, “infância”, 

respectivamente. De fato, é desse sentido que se geram os derivados e compostos, 

todos de época imperial, como infantilis, “infantil”; infanticidium, “infanticídio”, etc. 

(CASTELLO; MÁRCICO, 2006 apud KOHAN, 2008, p. 40).  

Na tradição filosófica ocidental, não ter linguagem significava não ter 

pensamento, não ter conhecimento e não ter racionalidade, ou seja, a criança era 

compreendida como um ser menor, como alguém a ser adestrado, a ser moralizado, 

e a ser educado (CASTRO, 2010). Pelo exposto, clarifica-se que a palavra infância, 

desde a sua origem, está associada à falta de algo, à ausência e à incapacidade. 

Assim, quando pensamos nas crianças, é preciso refletir de que modo, historicamente, 

elas puderam dizer a sua palavra e ser respeitadas enquanto seres humanos.  

Segundo Agamben (2005), a infância é algo fundamental ao homem, porque 

nela está a origem da humanidade, do movimento da história. Assim sendo, a infância 

não foi, e tampouco será, observada nem praticada por todas as crianças da mesma 

forma; pelo contrário, há muitas crianças e muitas infâncias, cada uma construída por 

nossos “entendimentos da infância e do que as crianças são e devem ser”. 

(DAHLBERG, 2019, p. 63). Com isto, nossas escolhas sobre quem achamos que ela 

é têm uma enorme importância, pois ela determina as instituições que proporcionamos 

às crianças e o trabalho pedagógico que nelas se realiza pelos adultos. 

Apresentamos, aqui, um breve resgate histórico, revisitando alguns pensadores 

que estão presentes em muitas pesquisas e discussões acerca das crianças e suas 

infâncias, assim como algumas construções inter-relacionadas sobre a criança 
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pequena, como ela foi e tem sido entendida e conceituada, e sua influência e 

consequências para todo o “sistema ecológico da pedagogia da primeira infância” 

(DAHLBERG, 2019, p. 64). 

Iniciamos nossa revisita sob o ângulo da criança como reprodutora de 

conhecimento, identidade e cultura, entendida como iniciando a vida sem nada e a 

partir do nada – uma tábula rasa –, a criança de Locke (1632-1704), ao dizer que a 

primeira infância seria o início de uma jornada para a realização plena da maturidade 

e da idade adulta. Sob este ponto de vista a infância é preparação para a próxima fase 

mais importante, ela está no processo para se tornar um adulto e representa um 

capital humano em potencial, ela é aquilo que ainda vai ser, um “se tornar estruturado” 

(JENKS, 1982). 

Compreendemos uma nova forma de pensar a infância, apresentando um olhar 

inovador para a educação ao discutir os estudos de Jean Jacques Rousseau (1712-

1778), filósofo, teórico político e escritor. Este teórico foi o primeiro a considerar as 

crianças como sujeitos com ideias próprias e não adultos em miniatura, apresentando, 

assim, uma nova maneira de percebê-las. Para ele, a infância é uma fase singular e 

necessária ao desenvolvimento humano, quando a criança adquire a força e a 

inteligência necessárias à vida adulta, e, para tal, deve ser vivida sem a preocupação 

de aprender como ser um cidadão ou a aprender o ofício dos pais.  

Muitos acreditam que Rousseau tenha provocado uma revolução na 

pedagogia, mudando radicalmente o modo de se pensar a criança quando sugeriu 

retirar o mestre do centro do processo educativo. Segundo Oliveira (2016, p.4), “foi 

ele quem centralizou a questão da infância na educação, evidenciando a necessidade 

de não mais considerar a criança como um homem pequeno, mas que ela vive em um 

mundo próprio cabendo ao adulto compreendê-lá”. Desta forma, a criança precisava 

ser respeitada, pois vivia uma fase única, fundamental para se chegar à vida adulta. 

 

Para não corrermos atrás de quimeras, não nos esqueçamos do que convém 
à nossa condição. A humanidade tem seu lugar na ordem das coisas, e a 
infância tem o seu na ordem da vida humana: é preciso considerar o homem 
no homem e a criança na criança. Determinar para cada qual o seu lugar e 
ali fixá-lo, ordenar as paixões humanas conforme a constituição do homem, 
é tudo o que podemos fazer pelo seu bem-estar. (ROUSSEAU, 2004, p. 73-
74) 

 

 Outro teórico cujas ideias se fazem presentes ainda hoje é o educador alemão 

Friedrich Wilhelm August Froebel (1782-1852), que pode ser considerado um 
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reformador pedagógico de seu tempo, com suas ideias inovadoras e humanistas que 

contribuíram a respeito da natureza da criança pequena e das práticas pedagógicas. 

Seus pressupostos eram inspirados no amor à criança e à natureza, onde estariam 

livres para aprender sobre si e sobre o mundo. Nas palavras de Oliveira, 

 

Froebel partia também da intuição e da ideia de espontaneidade infantil, 
preconizando uma auto-educação da criança pelo jogo, por suas vantagens 
intelectuais e morais, além de seu valor no desenvolvimento físico. Elaborou 
canções e jogos para educar sensações e emoções, enfatizou o valor 
educativo da atividade manual, confeccionou brinquedos para a 
aprendizagem da aritmética e da geometria, além de propor que as atividades 
educativas incluíssem conversas e poesias e o cultivo da horta pelas 
crianças. O manuseio de objetos e a participação em atividades diversas de 
livre expressão por meio da música, de gestos, de construções com papel, 
argila e blocos ou da linguagem possibilitariam que o mundo interno da 
criança se exteriorizasse, a fim de que ela pudesse, então, ver-se 
objetivamente e modificar-se, observando, descobrindo e encontrando 
soluções. (OLIVEIRA, 2020, p. 67-68) 

 

Como vemos, na pedagogia Froebel já encontramos propostas sobre uma 

educação de infância que deveria contemplar linguagens integradoras. O educador 

alemão também pressupõe a criança como ser criativo, que expressa suas intenções 

em contato com o mundo externo, cuja vida deve ser inserida não no mundo adulto, 

mas na vida que a rodeia no presente (GOBBI, 2014). 

Estas indicações trazem Dewey (1859-1952), Vygotsky (1896-1934) e Bruner 

(1915-2016) para o diálogo, ao projetarem a infância pautados nas atividades 

espontâneas que aproximam as crianças de situações e ocupações típicas da 

sociedade a que pertence e da qual deve participar de maneira produtiva e criativa 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007). Dewey pensa a criança como sujeito no processo 

e não como um objeto manipulado por pressupostos ideológicos da sociedade em que 

vive. Assim, o autor dispensa fundamental importância à sociedade e à cultura onde 

ela vive, definindo que:  

 

[...] o indivíduo que deve ser educado é um indivíduo social, e que a 
sociedade é uma união orgânica de indivíduos. Se eliminarmos o fator social 
da criança, nos restará somente uma abstração; se eliminarmos o fator 
individual da sociedade, nos restará somente uma massa inerte e sem vida. 
(DEWEY,1959, p. 2) 

 

Vygotsky (1896-1934), o grande idealizador da abordagem histórico-cultural e 

dos estudos que buscavam compreender a influência das interações sociais no 

desenvolvimento, defende a criança como um ser social e histórico, marcado pela 
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cultura e sendo também produtor dela. Assim sendo, a teoria vygotskiana valoriza a 

importância das interações sociais, do trabalho com diferentes parceiros e realidades 

que ocorrem ao longo da vida da criança. Para Rego, 

 

Desde o nascimento, o bebê está em constante interação com os adultos, 
que não só́ asseguram sua sobrevivência, mas também mediam a sua 
relação com o mundo. Os adultos procuram incorporar as crianças à sua 
cultura, atribuindo significado às condutas e aos objetos culturais que se 
formaram ao longo da história. (REGO, 2013, p. 59) 

 

 Esta teoria defende que a infância se difunde como um dado social, em que, 

por meio das interações sociais, a criança se estabelece com as condições sociais, 

históricas e culturais, constrói sua individualidade e transforma-se. Nessa perspectiva, 

Bruner considera que, tratando-se do mundo social onde as interações ocorrem, é 

mediante a ressignificação das coisas deste mundo e tendo em conta as crenças e 

valores de cada sujeito que nos rodeiam que conseguimos dar um rumo à situação 

inicial de caos. O significado das coisas é resultante da partilha, da herança cultural, 

da memória social e faz-se, preponderantemente, intermediado pela linguagem 

(GOBBI; PINAZZA, 2015). 

 

A cultura se encontra em um constante processo de ser recriada à medida 
que é interpretada e renegociada por seus membros. [...] a cultura é tanto um 
fórum para negociação e renegociação de significados e para explicação da 
ação quanto um conjunto de regras ou especificações para a ação. 
(BRUNER, 2002, p. 129) 

  

 Destacamos, também, as contribuições de Loris Malaguzzi (1920-1994), 

pedagogo e psicólogo e principal responsável e idealizador da abordagem 

educacional realizada em Reggio Emília, comunidade ao norte da Itália que apresenta 

um olhar inovador para a educação e a concepção de infância. Malaguzzi delineou a 

abordagem pedagógica centrada na criança e em todas as linguagens que são 

exploradas por meio do diálogo e na interação com os envolvidos no processo. 

 Segundo Aquino e Martins (2019), o que se pretendia, na época, era que as 

crianças aprendessem enquanto brincavam e que, por meio das observações, elas 

demonstrassem seus desejos e interesses, ou seja, uma ação coletiva: “não só entre 

as crianças construindo as culturas infantis; não só entre as professoras construindo 

a cultura da infância, mas entre adultos e crianças construindo a pedagogia” 

(AQUINO;MARTINS, 2019, p. 186).  
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 Vygotsky (1991), corroborando a ideia do brincar, postula que 

 

Se ignoramos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes 
para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de 
um estágio do desenvolvimento para outro, porque todo avanço está 
conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e 
incentivos... se não entendemos o caráter especial dessas necessidades, não 
poderemos entender a singularidade do brinquedo como uma forma de 
atividade. (VYGOTSKY, 1994: 105/106). 

 

 À vista disto, defendemos uma concepção de criança como alguém que é 

agora, e não como um vir a ser, uma criança de direitos, que deve ser ouvida e levada 

a sério nas suas especificidades: que opina, participa, deseja, questiona, experimenta, 

observa e escolhe (SANCHES et al., 2020, p. 53).  

 No entanto, é somente no século XX, considerado o século da criança, que a 

influência dos estudos da psicologia para a educação da infância ganha força. As 

crianças começam a ser vistas como indivíduos sociais dentro da coletividade quando 

a ciência moderna, ao elaborar um conjunto de características sobre esses sujeitos, 

reconhece a infância como um momento de desenvolvimento humano.  

 Segundo Prout (2005), a infância é um fenômeno complexo, conflitante e em 

constante evolução e, por esta complexidade, deve ser investigada e estudada sob 

uma abordagem interdisciplinar, com amplos recursos intelectuais e com base em um 

pensamento crítico e transitável. Nas discussões contemporâneas, alguns autores 

(ARROYO, 2004; BOTO, 2002; DEHEINZELIN, 2004; DORNELLES, 2005; FREITAS, 

2002; GHIRALDELLI, 2006; KRAMER, 2003; KRAMER; LEITE, 2003; KUHLMANN 

JÚNIOR, 2007; POSTMAN, 1999; REDIN, 2007 e outros) são consonantes em afirmar 

que a criança é um ser histórico e social e que tem condições de ser crítico, criativo, 

autônomo, capaz de agir no seu meio e transformá-lo desde a infância. Nesse 

entender, a criança é considerada alguém que é, desde sempre, sujeito social. Nesse 

sentido, Kuhlmann Júnior afirma que: 

 

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto 
de experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos 
e sociais é muito mais do que uma representação feita por adultos sobre esta 
fase da vida. É preciso conhecer as representações da infância e considerar 
as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais etc., reconhecê-las 
como produtoras de história. (KUHLMANN JÚNIOR, 2007, p. 30) 
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 As crianças são compreendidas de diferentes maneiras, de acordo com o lugar 

que ocupam na sociedade, ou seja, infâncias diversificadas, multiculturais, 

constituídas em distintos contextos sociais, tempos e espaços de vida, marcadas 

pelas diferenças de direitos, de deveres, de acesso a privilégios, de faltas e de 

restrições (REDIN; MULLER, 2007). São sujeitos singulares e potentes, capazes de 

lidar com as coisas e situações do mundo, exercendo papel ativo na definição de sua 

própria condição.  

 A partir destas considerações, enxergamos as crianças como ricas e potentes, 

que devem ser consideradas com seriedade, ouvidas, envolvidas no diálogo e na 

tomada de decisões de forma democrática, possibilitando que vivam plenamente suas 

infâncias a partir de suas expressões e necessidades, de seus pensamentos e 

interesses. Eis, portanto, que nos colocamos sob um novo entendimento de infância, 

também referido como um novo paradigma da sociologia da infância (PROUT; 

JAMES, 1990), que revela uma criança co-construtora de conhecimento e de sua 

própria identidade. As crianças pequenas passam a ser entendidas e observadas 

como sujeitos únicos, individuais, complexos, fortes, poderosos e competentes. São 

membros da estrutura da sociedade como instituição social, cidadãos com direitos 

próprios, tendo seu lugar reconhecido e independente, consideradas como um grupo 

social: “a individualização das crianças dá lugar à consideração sociológica de como, 

fazendo parte de um grupo, sua vida é afetada por fatores socioeconômicos de grande 

escala” (MAYALL, 1996, p. 61). 

 As crianças dessa nova infância têm atividade e função, participam da 

construção social e contribuem como agentes de sua própria aprendizagem, 

construída sob o conhecimento experimental, condição básica da experiência 

humana. Complementando esta teoria, Paulo Freire (2000, p. 40) afirma que as 

crianças são “(...) seres capazes de saber, de saber que sabem, de saber que não 

sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda não sabem”; são, 

portanto, sujeitos históricos e produtores de cultura. A partir desta concepção, 

compreendemos o ser humano como uma “inteireza”, que faz a História e, ao mesmo 

tempo, refaz-se, sendo a infância parte constituinte dessa História e desse fazer-se.  

 Revela-se, portanto, mais do que nunca, a necessidade de um novo pacto ético 

entre todos aqueles que acreditam e defendem o direito das crianças de viverem a 
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sua integralidade, garantindo, assim, o que declara a Convenção dos Direitos 

Humanos das Crianças (1989)7 no seu Artigo 13: 

 

A criança deve ter o direito de expressar-se livremente. Esse direito deve 
incluir a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de 
todo tipo, independente de fronteiras, seja verbalmente, por escrito ou meio 
impresso, por meio das artes ou por outro escolhido pelas crianças. 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1989, não paginado) 

 

 Quando pensamos em crianças, pensamos em sujeitos cheios de 

possibilidades, cheios de histórias, de cultura. Pensamos em cidadãos que estão no 

mundo e, nele e com ele, constituem-se. Isso implica reconhecer o potencial que todas 

as crianças possuem para aprender, desenvolver hipóteses e teorias a respeito da 

sua realidade, nas diferentes experiências que vivem (SANCHES et al., 2020). 

Mediante esse cenário atípico que vivemos, frente à Pandemia e ao 

fechamento das escolas, é imprescindível reiterar o compromisso com a concepção 

de criança potente, independentemente de sua raça, cor, etnia, sexo, religião e classe 

social, de modo que todas tenham oportunidade de construir cultura e um mundo que 

as veja como sujeitos de direito, que possam expressar voz e vez, que sejam ouvidas, 

vistas, percebidas em seus desejos e necessidades. (SANCHES et al., 2020). 

 Segundo Friedmann (2016), as crianças produzem culturas infantis, resistindo, 

transgredindo, rebelando-se, desestabilizando a ordem e recriando novos modelos de 

existências. 

 

2.2.2 Aprendizagem e desenvolvimento na Infância 

 

 Falar em infâncias e crianças remete-nos, necessariamente, à psicologia sócio-

histórica, elaborada por Vygotsky e colaboradores. Esta teoria nos permite 

compreender a criança como sujeito interativo, histórico e social, agente produtor de 

conhecimento, viabilizando uma nova compreensão dos processos de aprendizagem 

e desenvolvimento, a qual envolve as crianças em seus processos de socialização e 

torna-as sujeitos constituintes de relações (VYGOTSKY, 2001). Segundo o autor, 

 
7 É um tratado que visa à proteção de crianças e adolescentes de todo o mundo, aprovada na 
Resolução 44/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, em que os 
Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a exploração econômica e 
contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou 
que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. 
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A situação social de desenvolvimento representa o momento inicial para 
todas as mudanças dinâmicas que ocorrem no desenvolvimento durante um 
dado período [etário]; portanto, para estudar a dinâmica de uma idade é 
preciso primeiramente explicar a situação social de desenvolvimento 
(VYGOTSKY, 1998, p. 198). 

 

 Para clarificar a relação entre aprendizado e desenvolvimento, é importante 

destacar alguns aspectos específicos que acontecem antes mesmo que a criança 

alcance a idade escolar. Esses aspectos referem-se aos estímulos de que a criança 

se apropria nos primeiros anos de vida e à maneira como eles influenciam no seu 

desenvolvimento, posto que o seu processo de aprendizagem se inicia antes mesmo 

que ela comece a frequentar a escola. Neste sentido, Vygotsky (1978) afirma que, ao 

adentrar-se no universo escolar e descobrir a aprendizagem formal, a criança já 

passou por vivências anteriores e pode experimentar situações similares.  

 Assim, aprendizagem e desenvolvimento estão ligados entre si desde os 

primeiros dias de vida da criança e apresentam uma gênese social, isto é, articulam-

se entre si, numa relação dialética, na vivência social. Para Vygotsky (1978), baseado 

no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), é a partir daquilo que a 

criança já aprendeu previamente no meio social que ela produzirá algo novo no seu 

desenvolvimento, confirmando, portanto, que a aprendizagem do ser humano se 

antecipa ao seu desenvolvimento. Ao criar essa ZDP, a aprendizagem desperta, na 

criança, processos internos de desenvolvimento que se concretizam com a 

cooperação e a interação com os outros. Segundo o autor, 

 

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 
organização da aprendizagem da criança que conduz ao desenvolvimento 
mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta 
ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a 
aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para 
que se desenvolvam na criança essas características humanas não-naturais, 
mas formadas historicamente. (VYGOTSKY, 2010, p. 115) 

 

 Com isso, Vygotsky entende que o desenvolvimento humano compreende dois 

níveis: o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. O nível 

de desenvolvimento real é entendido como todo o conjunto de conhecimentos prévios 

que a criança utiliza para resolver problemas sozinha, resultado de aprendizagens 

anteriores, ou seja, funções psicológicas que a criança já desenvolveu até aquele 

determinado momento (VYGOTSKY, 2001). O nível de desenvolvimento potencial, por 

sua vez, é entendido como o processo de se tornar capaz de fazer, individual ou 
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coletivamente, o que não se sabe como fazer, que garante uma transformação 

qualitativa. É assim que se dá o caráter criativo da atividade humana revolucionária, 

quando os sujeitos criam um movimento ecológico8-colaborativo de transformação 

mútua e contínua do que somos no que nos tornamos (informação verbal9, 2009, com 

base em HOLZMAN (2009). 

 Essa distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial Vygotsky denominou de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) e refere-se à ideia da existência de 

 

uma área potencial de desenvolvimento cognitivo, definida como a distância 
que medeia entre o nível atual de desenvolvimento da criança, determinado 
pela sua capacidade atual de resolver problemas individualmente, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de 
problemas em colaboração com pares mais capazes. (VYGOTSKY, 1978, 
p.86) 

 

 Nas palavras do autor, a ZPD significa: 

 

(...) 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 orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes.” (VYGOTSKY, 1998, p. 112)  

 

 Pode-se, portanto, falar em múltiplas zonas de desenvolvimento em relação a 

um mesmo indivíduo. Uma criança pode se mostrar altamente comunicativa e não 

apresentar a mesma facilidade na montagem de um jogo de construção. Isto confirma 

que a ZDP é um espaço dinâmico de desenvolvimento e não uma característica 

inerente do indivíduo. Nesse sentido, Zanella (1994) diz que a 

 

[...] A Zona de Desenvolvimento Proximal consiste no campo interpsicológico, 
constituído na e pelas interações sociais em que os sujeitos se encontram 
envolvidos com problemas ou situações que remetem a confrontação de 
pontos de vista diferenciados. E que interações são essas? Podem ser tanto 
interações adulto/criança, interações de pares ou mesmo interações com um 
interlocutor ausente: o que caracteriza a Zona de Desenvolvimento Proximal 
é a confrontação ativa e cooperativa de diferentes compreensões a respeito 
de uma dada situação. (ZANELLA, 1994, p. 108) 

 

 
8 De transformação de totalidades, de si, do outro, do entorno, das instituições. 
9 Definição em curso do LAEL na disciplina “Linguagem, Emoção e Atividade”, ministrado por Fernanda 
Liberali, no 2o semestre de 2009, na PUC/SP, em São Paulo. 
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 Apoiada em Vygotsky, Holzman (2009) considera que aprendizagem e 

desenvolvimento são uma unidade dialética em que a aprendizagem leva ao 

desenvolvimento. Em outro estudo, a autora (1997) critica a ZDP como ferramenta 

para resultado, ou seja, a questão de fazer “com os outros” para depois “fazer 

sozinho”, ampliando a visão de que a ZPD não se limita a um espaço de aprendizagem 

mediado ou assistido pelo outro, mas ocorre na atividade, em colaboração e de modo 

coletivo (HOLZMAN, 2009).  

 Holzman (1997, p. 60) defende que a ZDP é um “espaço de vida” e propõe o 

desenvolvimento de atividades coletivas possibilitadoras de integração e colaboração 

que possibilitem às crianças serem elas mesmas e, ao mesmo tempo, projetarem o 

que elas ainda não são. Ao fazer isso, elas se desenvolvem, fazem coisas mesmo 

sem terem se apropriado delas plenamente, imitam, arriscam-se, representam papéis. 

 Vygotsky (1978 apud HOLZMAN, 2009) afirma que, ao fazer isso, elas se 

tornam mais altas do que são, possibilitando a aprendizagem e o desenvolvimento 

como uma unidade.  

 O conceito de ZDP é, dessa forma, um valioso instrumento de observação e 

planejamento para os professores, à medida que tomam conhecimento das funções 

que ainda estão amadurecendo no âmbito do desenvolvimento mental de cada 

criança. Ainda em seus estudos, Vygotsky (1998) elucida que a aprendizagem deve 

criar ZDP, ou seja, o aprendizado promove diversos processos de desenvolvimento 

aptos a funcionarem quando a criança interage em cooperação com outros indivíduos 

de seu meio. Uma vez que essas aprendizagens se consolidam, passam a fazer parte 

do desenvolvimento autônomo da criança, assim sendo, “o aprendizado é um aspecto 

universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas” (VYGOTSKY, 1998, p. 118). 

 Sob outro ponto de vista, Engeström (2009) defende a ZDP não como um 

instrumento para impulsionar o indivíduo para a próxima etapa, mas como um espaço 

para diversos desenvolvimentos e em múltiplas direções. Por sua vez, Magalhães 

(2009), apoiada nessas e em outras concepções, acredita que a ZDP vem a ser uma 

“zona de ação criativa”, de caráter transformador prático-crítico, visto que colaboração 

e criticidade possibilitam o desenvolvimento.  

 Frente ao exposto, é necessário considerar aspectos da teoria de Vygotsky que 

apresentam grandes contribuições para a reestruturação de uma práxis educativa e 

pedagógica centrada no indivíduo, ao compreender a criança em sua teia de relações 
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e em constante movimento de aprendizagem e desenvolvimento. A defesa de uma 

autêntica práxis educativa tem como pressuposto a necessidade de uma concepção 

de educação envolvida numa relação orgânica com o contexto histórico e social e 

correspondente à condição dos homens como seres históricos e à sua historicidade.  

 

2.2.3 A construção da Educação Infantil no Brasil: aspectos políticos 

 

 Práticas educativas e concepções acerca da educação da criança pequena em 

creches e pré-escolas, seus comportamentos, conhecimentos e como ela se 

desenvolve, foram sendo modificadas a partir de situações sociais concretas que, por 

sua vez, geraram regulamentações e leis como parte de políticas públicas 

historicamente elaboradas (OLIVEIRA, 2005, p. 79). Tais concepções direcionaram 

ações diversas por parte do poder público e da iniciativa privada, conforme a camada 

social da população atendida. 

Podemos dizer que foi a partir do reconhecimento da criança como um 

indivíduo social, inserido na coletividade, que surgiram as instituições de atendimento 

à infância, mais especificamente as instituições de atendimento às crianças de zero a 

seis anos, hoje Educação Infantil10. Durante muito tempo, a educação das crianças foi 

de responsabilidade das famílias e de outros adultos com quem se relacionavam, em 

que aprendiam a conviver com os pares, a participar das tradições de seu grupo social 

e a dominar conhecimentos importantes para sua sobrevivência. Não existia, em 

nosso país, até pelo menos meados do século XIX, assistência a meninos e meninas 

pequenos longe de suas famílias.  

 No Brasil, segundo a autora Maria Vitória Civiletti (1991), o surgimento das 

creches está ligado ao advento da Lei Áurea, por volta de 1988, que colocou um fim 

a escravidão no Brasil, conforme revela: 

 

A creche poderia também fornecer à classe dominante um ganho secundário. 
Além de liberar a mão de obra feminina e garantir a sobrevivência das 
crianças da classe trabalhadora, ela podia ser um lugar privilegiado de 
controle sobre essa classe. As creches e salas de asilo, portanto, com raras 
exceções, assumirão o caráter controlador que a filantropia delegou à escola. 
(CIVILETTI, 1988, p. 65)  

 
10 A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 2013). 
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As creches foram, por muito tempo, concebidas como um “mal necessário” 

(HADDAD, 2005), caracterizadas apenas como um recurso a recorrer em casos de 

extrema necessidade, ocupando o lugar da “falta da família”, e procuravam, dentre 

outros problemas, atenuar a mortalidade infantil, atender às mães solteiras, cumprir a 

função de “disciplinar” os estratos pobres e miseráveis da sociedade e instituir, nas 

famílias, a educação moral. O tipo de ensino ministrado nas creches, para as crianças 

de zero a dois anos, e nas salas de asilo, para crianças de dois a sete anos, tornou-

se “um seguro meio de defesa social”, pois deveriam ser rigidamente disciplinados 

para, no futuro, evitar-se a pergunta “o que farão eles de nós, quando forem adultos e 

marginais?” (CIVILETTI, 1991, p. 31).  

 À luz das reflexões, diante do percurso histórico, percebemos o caráter 

assistencialista nas instituições destinadas às camadas populares, como também o 

caráter educativo moralizante, que, como afirma Kuhlmann Júnior (2011, p. 476), 

“cumpririam um papel de moralização da cultura infantil, aperfeiçoando seus hábitos, 

na perspectiva de educar para o controle da vida social (...)”.  

 Em completa discrepância a esta realidade, no ano de 1875, é fundado o jardim 

de infância do Colégio Menezes Vieira, no Rio de Janeiro, uma instituição particular 

de atendimento às crianças da elite carioca. Dois anos depois, em 1877, foi fundado, 

na Escola Americana, o primeiro jardim de infância em São Paulo, instituição também 

particular referenciada pelo modelo educacional norte-americano, kindergarten, que 

seguia as concepções de Froebel e Pestalozzi (OLIVEIRA; ROSSETTI-FERREIRA, 

1986), partindo do princípio de que o aprendizado deveria basear-se no interesse da 

criança e não na obrigação. Para Froebel, as brincadeiras e os brinquedos possibilitam 

às crianças o contato com a natureza e o relacionamento com os outros. 

  

Neste estágio de desenvolvimento a criança vai crescendo como ser humano 
que sabe usar seu corpo, seus sentidos, seus membros. Meramente por 
motivo de seu uso ou prática, mas não por busca de resultados em seu uso. 
Ela é totalmente indiferente a isso, ou melhor, ela não tem ideia sobre o 
significado disso. Por tal razão, a criança neste estágio começa a brincar com 
seus membros – mãos, dedos, lábios, línguas, pés, bem como com as 
expressões dos olhos e face. (FROEBEL 1912c, p. 48 apud KISHIMOTO, 
2002, p. 69) 
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 Segundo Kishimoto (1988), o jardim de infância era uma instituição infantil com 

finalidades educativas que seguia os flexíveis princípios pedagógicos de Froebel, de 

caráter educacional e não meramente disciplinar.  

 Foram estas primeiras experiências que, em 1896, no período republicano, 

contribuíram para a implantação do primeiro jardim de infância público do país, anexo 

à Escola Normal Caetano de Campos. Estas instituições, destinadas apenas aos filhos 

dos ricos, tinham a preocupação de educar, formar o ser social, cultivar os bons 

hábitos e oferecer espaços propícios ao desenvolvimento da criança, enquanto a 

creche e as escolas maternais eram assistenciais e não educavam para a 

emancipação, mas à subordinação (KUHLMANN JÚNIOR, 1999, p. 73).  

 Posto isto, observamos que a história da Educação Infantil revela que as 

creches tiveram uma trajetória distinta dos jardins de infância, marcada por 

divergências de concepções no que se refere às funções exercidas pelas instituições 

de atendimento à infância. Para a elite, jardins de infância com finalidades educativas, 

priorizando o desenvolvimento integral da criança; já para as camadas populares, 

instituições de atendimento pautadas na educação moralizante. 

 Com as mudanças sociais e políticas ocorridas no Brasil a partir de 1920, os 

órgãos públicos começam a dispensar maior importância ao atendimento da infância 

com base no discurso renovador da Escola Nova, que ganhou força durante o ano de 

1930 com a elaboração e, depois, publicação, em 1932, do Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova.  

 Este documento, que representava as aspirações de modernização na área 

educacional do período, traçava as diretrizes de uma nova política educacional 

permeada por uma concepção de educação natural e integral do indivíduo que, ao 

mesmo tempo em que respeita a personalidade de cada um, o considera um ser social 

e que tem, por isso, deveres para com a sociedade, como trabalho, cooperação e 

solidariedade. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova contou com a 

participação de vários educadores, como Anísio Teixeira (1900-1971), Fernando de 

Azevedo (1894-1974), Lourenço Filho (1897-1970) e a poeta Cecília Meireles (1901-

1964), que pregavam a universalização da escola pública, laica e gratuita. 

 Nesse contexto, os ideais escolanovistas difundidos nesse período 

influenciaram a organização das instituições infantis, configurando um novo olhar para 

as instituições de atendimento à infância. Como declara Vidal (2011, p. 498) “a escola 

renovada pretendia a incorporação de toda a população infantil”. No entanto, a Escola 
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Nova foi alvo de muitas críticas, acusada, principalmente, de não exigir nada, de 

renunciar aos conteúdos tradicionais e de acreditar, ingenuamente, na 

espontaneidade dos alunos.  

 Apesar de todo o seu sucesso, o movimento escolanovista não conseguiu 

modificar de maneira significativa o modo de operar das redes de escolas e perdeu 

força sem chegar a alterar o cotidiano escolar. Tendo como base Saviani (1985), 

nesse contexto de mudanças, a Pedagogia Tradicional prevaleceu na maioria das 

práticas escolares. Em uma análise que fez sobre a propagação da pedagogia da 

escola nova, ele destaca que, 

 

[...] a “Escola Nova” organizou-se basicamente na forma de escolas 
experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a 
pequenos grupos de elite. No entanto, o ideário escolanovista, tendo sido 
amplamente difundido, penetrou nas cabeças dos educadores acabando por 
gerar consequências também nas amplas redes escolares oficiais 
organizadas na forma tradicional. Cumpre assinalar que tais consequências 
foram mais negativas que positivas uma vez que, provocando o afrouxamento 
da disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimentos, 
acabou por rebaixar o nível do ensino destinado às camadas populares as 
quais muito frequentemente têm na escola o único meio de acesso ao 
conhecimento. Em contrapartida, a “Escola Nova” aprimorou a qualidade do 
ensino destinado às elites. (SAVIANI, 1985, p. 14) 

 

 Nos anos de 1940, surge mais uma proposta para o atendimento à infância: o 

parque infantil. Essa nova instituição começa a se estruturar em São Paulo, vinculado 

ao recém-criado Departamento da Cultura. A diferença desta proposta institucional 

era receber, no mesmo espaço, crianças de três ou quatro a seis anos e crianças de 

sete a doze anos, fora do horário escolar. Além disso, o parque infantil valorizava a 

cultura popular, como o folclore, a produção cultural e artística, as brincadeiras e os 

jogos infantis. Nessa mesma década, foi criado o Departamento Nacional da Criança 

(DNC), cuja finalidade era coordenar todas as iniciativas voltadas para a criança. Em 

1942, o DNC idealizou a Casa da Criança, uma instituição que reunia todos os 

estabelecimentos de atendimento à infância. 

 

[...] em um grande prédio seriam agrupados a creche, a escola maternal, o 
jardim de infância, a escola primária, o parque infantil, o posto de puericultura 
e, possivelmente um abrigo provisório para menores abandonados, além de 
um clube agrícola para o ensino da terra. (KUHLMANN JÚNIOR, 2011, p.484) 

 

 Desde então, a educação de crianças de zero a seis anos no Brasil conquistou 

um novo regulamento no campo das políticas e das teorias educacionais apenas a 
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partir da década de 1970, quando a luta por creches e pré-escolas tomou grandes 

proporções, realizando-se, então, investimentos para a ampliação do direito à 

educação das crianças dessa faixa etária (BARBOSA, 2009).  

 Após o término do período de governos militares, discussões acerca da 

importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento da criança promoveram 

algumas mudanças nos discursos oficiais, enaltecendo atividades pedagógicas mais 

sistematizadas e enfatizando o desenvolvimento linguístico e cognitivo das crianças, 

a fim de romper com as funções meramente assistencialistas e de lutar contra as 

desigualdades sociais, ainda que a preocupação com medidas de combate à 

desnutrição continuasse a persistir (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019). 

 Com o fim do Regime Militar, a evolução da proteção integral atingiu seu ápice 

na década de 1980, conforme apontam Veronese e Röpke (2017), com a criação do 

Movimento Nacional Criança e Constituinte, com a intenção de mobilizar a opinião 

pública em favor dos direitos da criança e a posterior adesão do Brasil à Convenção 

sobre os Direitos da Criança (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1989), 

quando se constituíram todos os dispositivos legais de proteção e atendimento à 

infância e à adolescência. 

 Somente a partir da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e da 

aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), temos a 

consolidação de uma narrativa jurídica de proteção integral e o reconhecimento da 

educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado, 

a ser cumprido nos sistemas de ensino, definindo uma nova doutrina da “criança como 

sujeito de direitos” (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 23).  

No entanto, houve uma série de debates na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal, impulsionados por diferentes setores educacionais, instituições de 

pesquisa, sindicatos de educadores e organizações não governamentais, para que 

fosse aprovada uma lei que orientasse a Educação Nacional.  

Reafirmando essas mudanças, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei no 9.394, promulgada em dezembro de 1996, estabeleceu, de forma 

incisiva, o vínculo entre o atendimento às crianças de zero a seis anos e a educação, 

conforme Art. 4o, IV, Título III, Do Direito à Educação e do Dever de Educar: “O dever 

do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de (...) 

atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade” (BRASIL, 1996, não paginado).  
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Considerando o relevante papel da LDB e sua responsabilidade na indução, 

proposição e avaliação das políticas públicas relativas à educação nacional, o 

Ministério da Educação e do Desporto propôs, por meio desse documento, um 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). Este documento, 

de 1998, constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas que 

visam contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de 

qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício 

da cidadania das crianças brasileiras.  

Já as diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de 

2009, reforçam a importância de o aluno ter acesso ao conhecimento cultural e 

científico, assim como o contato com a natureza, preservando o modo como a criança 

se situa no mundo, tendo como princípios fundamentais: 

 

  Os Princípios Éticos da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum, que valorizam e apoiam a conquista da autonomia pelas 

crianças, fortalecem a autoestima e os vínculos afetivos, combatendo todo e 

qualquer preconceito; estimulam o respeito e a integridade a toda e cada 

forma de vida; e enfatizam a liberdade, a igualdade de direitos e a 

solidariedade para com indivíduos sociais vulneráveis.  

  Os Princípios Políticos, que asseguram às crianças os direitos à cidadania, 

ao exercício da crítica e ao respeito à ordem democrática desde seu 

nascimento, promovendo a participação crítica, a expressão de sentimentos, 

desejos, ideias e questionamentos, assim como garantindo uma experiência 

de aprendizagem bem-sucedida para todos.  

  Os Princípios Estéticos, que valorizam o ato criador, a sensibilidade e a 

ludicidade de cada criança e a construção de respostas singulares em 

experiências diversificadas, possibilitando que todos estes sujeitos de direitos 

apropriem-se de múltiplas linguagens, tendo acesso a materiais para se 

expressarem. 

 

As DCNEI defendem, também, que o eixo norteador do currículo na Educação 

Infantil esteja centrado nas interações e brincadeiras. O conteúdo dessas 

possibilidades propicia as condições necessárias às constantes ressignificações para 
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a construção do conhecimento, permitindo a integração dos conhecimentos 

apropriados àqueles que a criança já detém. 

 Vale assinalar, também, alguns outros marcos legais recentes que se voltam 

para o desenvolvimento de políticas públicas, tais como a elaboração dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2020 da ONU (PNUD, 2015); o marco 

Legal da Primeira Infância (BRASIL, 2016); e o Pacto Nacional pela Primeira Infância 

(BRASIL, 2019), que visam proporcionar maior atenção às infâncias, tendo como 

prioridade a redução das desigualdades sociais e a pobreza; a promoção de uma 

perspectiva holística de atendimento, voltada ao pleno desenvolvimento de crianças 

e adolescentes; e a promoção das condições necessárias à manutenção e ao 

desenvolvimento de um estado de bem-estar. 

No ano de 2014, iniciou-se um amplo debate sobre a construção de uma Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC): um documento normativo para as redes de 

ensino e suas instituições públicas e privadas, referência obrigatória para elaboração 

dos currículos escolares e das propostas pedagógicas para a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio no Brasil. O debate acerca desta nova 

orientação trouxe posições de especialistas, professores e gestores nos diversos 

estados brasileiros sobre a natureza e as funções históricas, sociais, políticas e 

educacionais deste novo documento.  

 Foi, então, publicada, em 22 de dezembro de 2017, a Resolução CNE/CP nº 2, 

que instituiu e orientou a implantação da Base Nacional Comum Curricular, com o 

intuito de nortear os currículos dos sistemas e das redes de ensino das Unidades 

Federativas, as propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, a ser respeitada, obrigatoriamente, ao 

longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.  

 A proposta de educação pela BNCC amplia as dimensões do processo de 

desenvolvimento, criando bases para que os sujeitos possam ir além daquilo que são 

e desempenhar um papel ativo na sociedade. De acordo com a BNCC, a criança é 

concebida como um ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz 

julgamentos e assimila valores, constrói conhecimentos e apropria-se do 

conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e 

social (BRASIL, 2017a). 

 Posto isto, a Base estabelece seis direitos de aprendizagem que devem 

assegurar as condições para que as crianças 
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aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em 
ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas 
a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o 
mundo social e natural. (BRASIL, 2017a) 

 

 São os direitos de aprendizagem a saber: 

 

 Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 

o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 

educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como 

a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo 

diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 

posicionando. 

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 

da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, 

em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

 Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e seus 

questionamentos por meio de diferentes linguagens. 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 

linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 

comunitário. (BRASIL, 2017a, p. 34) 

 

 A BNCC apoia-se em cinco campos de experiências, constituindo uma 

disposição curricular ancorada em situações e vivências concretas do cotidiano das 

crianças e em seu patrimônio vivencial, entrelaçando-se aos conhecimentos que 

fazem parte da constituição deste sujeito sócio-histórico-cultural. Segundo Freire 

(1987, p. 86), “a organização do conteúdo programático da prática educativa dialógica 
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deve ser feita fundamentada na situação presente, existencial e concreta, refletindo o 

conjunto de aspirações do povo”. 

 Assim, os campos de experiências em que se organiza a BNCC são: O eu, o 

outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, 

fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. Cada um dos campos apresenta características peculiares que se 

entrelaçam e se completam, assim como os objetos de conhecimentos sugeridos para 

compor o currículo de cada instituição e suas realidades, conforme pode ser 

observado no Quadro 2, a seguir: 

 

QUADRO 2 – Campos de experiências em que se organiza a BNCC 

Campos de 
experiências 

Objetivos de aprendizagem 
Objetos de 

conhecimento 

O eu, o outro e 
o nós 

É na interação com os pares e com 
adultos, por meio de vivências e 
oportunidades, que as crianças vão 
constituindo seu modo próprio de 
agir, sentir e pensar, valorizando sua 
identidade, respeitando os outros e 
reconhecendo as diferenças que nos 
constituem como seres humanos. 

Oportunidades para que as 
crianças entrem em 
contato com outros grupos 
sociais e culturais, outros 
modos de vida, diferentes 
atitudes, técnicas e rituais 
de cuidados pessoais e do 
grupo, costumes, 
celebrações e narrativas. 

Corpo, gestos 
e movimentos 

Desde cedo, as crianças exploram o 
mundo, o espaço e os objetos do seu 
entorno por meio dos sentidos, 
gestos, movimentos impulsivos ou 
intencionais, coordenados ou 
espontâneos, e, assim, estabelecem 
relações, expressam-se, brincam e 
produzem conhecimentos sobre si, 
sobre o outro, sobre o universo 
social e cultural, tornando-se, 
progressivamente, conscientes 
dessa corporeidade. 

Exploração de diferentes 
linguagens, como a 
música, a dança, o teatro, 
as brincadeiras de faz de 
conta, movimentos, gestos, 
olhares, sons e mímicas 
com o corpo. 

Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformações 

As crianças vivem inseridas em 
espaços e tempos de diferentes 
dimensões, em um mundo 
constituído de fenômenos naturais e 
socioculturais. Demonstram 
curiosidade sobre conhecimentos 
matemáticos, o mundo físico e o 
mundo sociocultural.  

Observação e manipulação 
de objetos, investigação e 
exploração de seu entorno, 
levantamento de hipóteses 
e consultas a fontes de 
informação para buscar 
respostas às suas 
curiosidades e indagações.  
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Traços, sons, 
cores e formas 

As experiências com diferentes 
manifestações artísticas, culturais e 
científicas, locais e universais, no 
cotidiano da instituição escolar, 
contribuem para que, desde muito 
pequenas, as crianças desenvolvam 
senso estético e crítico, o 
conhecimento de si mesmas, dos 
outros e da realidade que as cerca, 
favorecendo o desenvolvimento da 
sensibilidade, da criatividade e da 
expressão pessoal das crianças, 
permitindo que potencializem suas 
singularidades ao interpretarem 
suas experiências. 

Vivências de diversas 
formas de expressão e 
linguagens, como as artes 
visuais (pintura, 
modelagem, colagem, 
fotografia etc.), a música, o 
teatro, a dança, o 
audiovisual, entre outras. 
Criação de suas próprias 
produções artísticas ou 
culturais, com sons, traços, 
gestos, danças, mímicas, 
encenações, canções, 
desenhos, modelagens, 
manipulação de diversos 
materiais e de recursos 
tecnológicos. 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação 

Na Educação Infantil, é importante 
promover experiências nas quais as 
crianças possam falar e ouvir, 
potencializando sua participação na 
cultura oral, pois é na escuta de 
histórias, na participação em 
conversas, nas descrições, nas 
narrativas elaboradas em grupo ou 
individualmente e nas implicações 
com as múltiplas linguagens que a 
criança se constitui ativamente como 
sujeito singular e pertencente a um 
grupo social. Ao ouvir e acompanhar 
a leitura de textos, ao observar os 
muitos textos que circulam no 
contexto familiar, comunitário e 
escolar, ela vai construindo sua 
concepção de língua escrita, 
reconhecendo diferentes usos 
sociais da escrita, dos gêneros, 
suportes e portadores. 

Experiências com a 
literatura infantil, contato 
com histórias, contos, 
fábulas, poemas, cordéis e 
diferentes gêneros 
literários. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2021). 
 

 Desta forma, a BNCC abre espaço para a ousadia, a proposição de novas 

ideias, partindo da concepção de educação alinhada com a visão de 

desencapsulação, indo além das disciplinas, ampliando as dimensões do processo de 

desenvolvimento e permitindo ao aluno desempenhar um papel ativo na sociedade 

(LIBERALI, 2019).  
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Neste sentido, a escola para a Educação Infantil torna-se um lugar de 

engajamento real com a vida e deve ser vista como uma construção social de agentes 

humanos, originadas por meio da intervenção ativa com outras pessoas e com a 

sociedade, constituindo-se e proporcionando um importante espaço de descoberta do 

mundo.  

 A escola deve ter como princípio fundamental, portanto, a formação de um 

sujeito crítico, criativo e atuante e, sendo um espaço que garante a coletividade, a 

interação e a troca de experiência, deve ter como objetivo maior gerar espaços de 

construção conjunta, permitindo aos participantes uma aprendizagem que leve ao 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 1988). Segundo Moss (2009), as instituições de 

Educação Infantil são lugares de encontro, espaços da esfera pública onde as 

pessoas (crianças e adultos) constroem suas histórias pessoais e coletivas. Trata-se 

de um lugar para estar, viver, aprender, (re)conhecer, (re)ver e (re)pensar o mundo e 

a vida a partir das experiências estabelecidas (SÃO PAULO, 2019). 

 

2.2.4 O currículo desencapsulado: brincar e atividades sociais 

 

 A aprovação pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) da BNCC criou, para 

a Educação Infantil, o desafio de manter sua especificidade e identidade dentro de 

uma concepção curricular que se diferencia, apesar de estar integrada, das demais 

etapas da Educação Básica. O propósito maior da BNCC foi a definição e implantação 

dos direitos e objetivos de aprendizagem das crianças para orientar as unidades 

integrantes do sistema de ensino na constituição de seus currículos (BRASIL, 2017a, 

p. 5). 

 É importante ressaltar que a Base não constitui um currículo definido e pronto 

para a Educação Infantil, mas um conjunto de orientações que norteiam as práticas 

dos professores e demais educadores. O currículo, de acordo com a Base (BRASIL, 

2017a, p. 5), é composto por um conjunto de situações cotidianas, organizadas para 

as crianças em cada uma das unidades de Educação Infantil, com base em seu projeto 

pedagógico, que se concretizam por meio de “práticas educacionais organizadas em 

torno do conhecimento e em meio às relações sociais que se travam nos espaços 

institucionais, e que afetam a construção das identidades das crianças” (BRASIL, 

2010, não paginado). 
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 Ao definir o currículo, descrevemos a concretização das funções da própria 

escola e a forma singular de salientá-las num determinado momento histórico e social, 

para um nível ou modalidade de educação. Como afirmam Freitas dos Santos e 

Pereira Lopes (2019), “o currículo é a forma de ter acesso ao conhecimento, não 

podendo esgotar seu significado em algo estático, mas por meio das condições em 

que se realiza e se converte numa forma particular de entrar em contato com a 

cultura.” Dessa forma, segundo Stenhouse (1984, p. 29), “um currículo é uma tentativa 

para comunicar princípios e traços essenciais de um propósito educativo”, de maneira 

a permanecer aberto à discussão crítica e que possa ser executado na prática. 

O currículo também pode ser entendido como uma prática na qual se 

estabelece um diálogo entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem 

frente a ele, professores que o modelam e a expressão da função socializadora e 

cultural que determinada instituição tem. É o contexto da prática, ao mesmo tempo 

em que é contextualizado por ela. Considerando a prática um elemento espontâneo e 

efêmero, difícil de aprender em coordenadas simples, em que se expressam múltiplos 

determinantes, ideias, valores e usos pedagógicos, estabelece-se aos professores e 

à comunidade educativa concentrar-se nestes elementos sutis que se entrecruzam e 

interagem nessa prática tão complexa, na tentativa da intervenção consciente para a 

renovação pedagógica (SACRISTÁN, 1998). 

Consideramos as crianças na centralidade dos processos educativos, 

problematizando o currículo e priorizando, a elas, qualidade dos tempos, espaços, 

interações e intencionalidades docentes, tendo a educação integral como princípio, ao 

compreender o compromisso com o desenvolvimento humano global, em suas 

dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica (SÃO PAULO, 

2019). Desse modo, o currículo deve ser construído a partir dos princípios das 

pedagogias participativas, que se estabelecem apoiados nas concepções de infância, 

aprendizagem, desenvolvimento, conhecimentos e nas relações afetivas entre os 

pares e os adultos. No entanto, a escolha pela participação conjunta das crianças 

exige a desconstrução do modo transmissivo de fazer pedagogia.  

 Partimos do pressuposto de que as crianças são seres ativos, capazes de lidar 

com coisas e situações do mundo, recriando a sociedade a todo momento, 

participando da transformação desta e transformando-se nas experiências que vivem. 

Paulo Freire (1987, p. 86) ressalta que a ação do educador “deve estar infundida da 

profunda crença nos homens”. Desse modo, reconhece a necessidade de 
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estabelecer, entre educador e educando, uma relação comunicativa, interativa, 

dialógica e de companheirismo, que propicie a humanização de ambos. “O pensar e 

o agir de um devem coadunar-se no pensar e no agir do outro, ou seja, a ação de 

ambos deve ser orientada pela reflexão coletiva. Desta maneira, a educação se re-faz 

constantemente na práxis” (FREIRE, 1987, p. 102). 

 Sendo, pois, a criança “sujeito de socialização, de conhecimento e de 

criatividade”, as ações, seja da família, seja da escola, devem partir desse 

pressuposto (FRABBONI, 1998, p. 68), e, neste sentido, as instituições dedicadas à 

primeira infância devem ser vistas como a construção social de uma comunidade de 

agentes humanos, originada da nossa interação ativa com outras pessoas e com a 

sociedade (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2021).  

 O fazer pedagógico no contexto da Educação Infantil deve ser criativo e flexível, 

atendendo às individualidades e contemplando o coletivo, a fim de propiciar aos 

indivíduos experiências e informações que enriqueçam seu patrimônio vivencial11 e 

favoreçam o seu desenvolvimento, pois a agência humana acontece ativamente, tanto 

por parte da criança como daqueles com quem interage e de quem recebe estímulos 

mediadores.  

 Damos destaque, aqui, para a importância de práticas de ensino que favoreçam 

a criação de contextos de aprendizagem capazes de promover, guiar e expandir os 

eventos autorais dos sujeitos participantes, a fim de engajá-los no seu próprio 

percurso de conhecimento, posicionando-se perante o mundo, modificando-o e 

modificando a si mesmos (LIBERALI, 2020). Isto implica reinventar cotidianamente 

este fazer pedagógico, oportunizando, às crianças, construir, desconstruir e 

reconstruir os conhecimentos necessários à sua condição de cidadão. 

 De acordo com o Parecer CNE/CEB 20/09, 

 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela 
disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes 
idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Nessas 
condições ela faz amizades, brinca com água ou terra, faz de conta, deseja, 
aprende, observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre 

 
11 A noção de patrimônio vivencial aqui proposta integra a vivência e a experiência ao conhecimento, 
deflagrado pelos conceitos de repertório e translinguagem, corroborando a inseparabilidade entre 
emoção e cognição defendida por Vygotsky (HOGAN; TUDGE, 1999). O patrimônio vivencial proposto 
por Megale e Liberali (2020) inclui todos os meios pelos quais os sujeitos interagem com o mundo e 
compreendem e vivem aspectos linguísticos, culturais, emocionais e sociais.  
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o mundo e suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura. (BRASIL, 
2009a) 

 

 De acordo com esta declaração, enfatizamos que o currículo na Educação 

Infantil precisa oferecer situações de aprendizagem com foco na imersão das crianças 

em brincadeiras e atividades sociais que promovam uma aproximação com a 

realidade, de modo a serem capazes de colocar suas potencialidades, seus saberes 

e suas experiências a serviço de novas formas de agir no mundo.  

 Como aponta Lima (2008, p. 35), “[...] currículo são os conteúdos, são as 

informações”, mas também são “as atividades humanas necessárias para formar 

novas memórias que servirão de suporte para a apropriação de conhecimentos 

posteriores, assim como para tomada de decisões e soluções de problemas na vida 

cotidiana”. No entanto, o que encontramos nas instituições de Educação Infantil são 

currículos simplistas, com conteúdos a serem transmitidos sem qualquer fundamento 

em uma teoria que apoie a prática de ensino-aprendizagem. Estão inseridos, ainda, 

em uma visão dualista de educação, em que o professor é o centro do processo 

ensino-aprendizagem e transmite o conhecimento, cabendo ao aluno apenas 

aprender.  

 Neste caminho, apoiamos um currículo desencapsulado, a partir de uma 

ecologia de saberes (SANTOS, 2008), que cria uma gama de oportunidades para esta 

expansão da aprendizagem (ENGESTRÖM, 2002) e favorece o desenvolvimento de 

agências nas crianças da Educação Infantil fora de limites como as disciplinas, as 

fontes de referência e a própria instituição escolar.  

 Liberali (2019) afirma que essa proposta surge do reconhecimento de que os 

conteúdos descontextualizados e distantes do mundo experiencial dos aprendizes 

precisam ser pensados na relação com suas vivências e com seus conhecimentos já 

adquiridos. A autora compreende a desencapsulação do currículo como 

 

abrir espaço para processos de descoberta, aplicação e critica, trabalhar com 
a diversidade de saberes presentes na realidade e compreender que os 
aprendizes trazem para a experiência escolar possibilidades múltiplas de 
expansão de quem são e de como agem no mundo. (LIBERALI; FUGA, 2018, 
p. 34) 

 

 Assim, a desencapsulação do currículo é um conceito que pode ser entendido 

como algo que adquire forma e significado educativo à medida que sofre uma série 
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de processos de transformação dentro das atividades práticas, que o tem mais 

diretamente por objeto (SACRISTÁN, 1998, p. 9).  

 

o valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a prática 
educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como se 
concretiza em situações reais. O currículo na ação é a última expressão de 
seu valor, pois, enfim, é na prática que todo projeto, toda ideia, toda intenção, 
se faz realidade de uma forma ou de outra; se manifesta, adquire significado 
e valor, independentemente de declarações e propósitos de partida. 
(SACRISTÁN, 1998, p. 201). 

 

 Algumas propostas e experiências no âmbito da Educação Infantil para a 

desencapsulação do currículo (ENGESTRÖM, 2002; LIBERALI; FUGA, 2018; 

LIBERALI et al. 2015) podem se dar por meio do brincar com base em Atividades 

Sociais – atividades próprias do trabalho de professores, integradas no currículo da 

prática de ensino, permitindo novas formas de engajamento e de participação dos 

professores em sociedade.  

 Entende-se por Atividades Sociais (AS) uma alternativa de organização 

curricular que, ao pautar-se em princípios da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural (TASHC), oportuniza, à comunidade escolar, vivências de atividades 

socioculturais diretamente vinculadas à “vida que se vive” (MARX; ENGELS, 2006, 

p.26), pelo viés do desenvolvimento da atividade de brincar. A TASHC foi elaborada 

a partir dos estudos de Vygotsky (1998), Leontiev (1978) e Engeström (2002) e 

abrange que os sujeitos, historicamente, constituem a si mesmos e aos demais por 

meio de relações que são mediadas socialmente.  

 Brincar, portanto, partindo de Atividades Sociais, oportuniza à criança pensar 

nas relações que os adultos estabelecem durante seus afazeres, levando-as ao 

engajamento e à participação ativa nas ações e operações com os objetos de que 

dispõem na brincadeira. Liberali (2009, p. 12) esclarece que atividades sociais são 

todas aquelas “[...] em que os sujeitos estão em interação com outros em contextos 

culturais determinados e historicamente dependentes – a ‘vida que se vive’”.  

 Elkonin (2009 [1978]), seguidor dos fundamentos de Vygotsky, postula que são 

os afazeres e as tarefas da vida cotidiana que impulsionam as crianças a 

desenvolverem uma atividade particular. O autor afirma que são as relações, os 

papéis sociais que assumem, que determinam as ações das crianças na brincadeira 

e impulsionam as situações imaginárias, que surgem justamente ao contrário de 
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apenas imaginar, mas pela necessidade da criança de agir no mundo com objetos 

inacessíveis a elas. (VYGOTSKY, 1998; LEONTIEV, 1978)  

 Todas as crianças brincam de faz de conta, em qualquer lugar do mundo, sendo 

resultado do desenvolvimento sociocultural e não apenas do desenvolvimento natural. 

Brincar é algo que se aprende socialmente, e o contato com a cultura e com os 

recursos que ela apresenta potencializa enormemente a qualidade da brincadeira 

(OLIVEIRA et al., 2020, p. 164). De acordo com Vygotsky, é na brincadeira que a 

criança cria situações imaginárias de planejar, inventar situações, representar papéis 

em situações sociais diversas, de agir e ser alguém que não é, que estão além de 

suas possibilidades imediatas (DRAGO; RODRIGUES, 2009).  

A brincadeira é reconhecida, por sua ludicidade, como processo pelo qual a 

criança deixa de reagir ao mundo com base apenas em suas percepções e seus afetos 

e passa a ser capaz de lidar com imagens e a fazer de conta que determinados 

objetos, personagens ou ambientes representam outra coisa (BRASIL, 2017a, p. 7). 

Segundo Delgado e Müller (2005), as crianças não apenas internalizam a sociedade 

e a cultura, mas contribuem ativamente para a mudança cultural por meio de suas 

distintas formas de recepção e ação, produzindo singularizações e transformação 

social, afinal, são seres sociais e interdependentes e organizam-se como atores 

sociais nos contatos, nas interações, nas brincadeiras e nas práticas cotidianas. 

As interações e as brincadeiras são, portanto, elementos básicos e base do 

currículo da infância e fontes de desenvolvimento, visto que criam ZPDs, promovendo 

o avanço da aprendizagem. Vygotsky (1991) afirmou que o brincar cria uma zona de 

desenvolvimento proximal na criança e, por isso, tem ligação direta com o processo 

de aprendizado e desenvolvimento, além de estar relacionado com o desenvolvimento 

da percepção, da memória, da afetividade, da imaginação, da aprendizagem, da 

linguagem, da atenção, dentre outros. Segundo o autor, 

 

[...] na brincadeira a criança sempre se comporta além do comportamento 
habitual de sua idade, além do seu comportamento diário; no brincar é como 
se ela fosse maior do que é na realidade” e com efeito, vai modificando o 
mundo e se constituindo à medida que vai exercitando suas funções de 
afetividade, de linguagem, de memória, de imaginação e de percepção, 
dentre outros aspectos. (VYGOTSKY, 1994, p. 134) 

 

 Além disso, compreende-se que o brincar é uma atividade lúdica, que 

possibilita a vivência de experiências emocionais, a autorregulação do 



64 

 

comportamento, o desenvolver do pensamento simbólico, a apreensão da realidade e 

da totalidade, a internalização de funções psicológicas superiores e o estabelecimento 

de vínculos afetivos. Conforme afirma Oliveira: 

 

O brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a fantasia, favorece o 
fortalecimento da autonomia da criança e contribui para a não formação e até 
quebra de estruturas defensivas. Ao brincar de que é a mãe da boneca, por 
exemplo, a menina não apenas imita e se identifica com a figura materna, 
mas realmente vive intensamente a situação de poder gerar filhos, e de ser 
uma mãe boa, forte e confiável. (OLIVEIRA, 2000, p. 19) 

 

 Segundo o autor, as emoções compartilhadas no convívio social e, nesse 

mérito, no brincar possibilitam o estabelecimento de novas relações entre o sujeito e 

o meio. O autor ainda acrescenta que educação é sinônimo de transformação, e as 

mudanças que mais promovem desenvolvimento nos educandos ocorrem quando 

seus campos afetivos são tocados. Para ele, “são precisamente as reações 

emocionais que devem constituir a base do processo educativo” (VYGOTSKY, 2010, 

p. 144). 

 Ampliando a discussão sobre o brincar, em uma abordagem ativista 

transformadora, apresentamos os estudos de Stetsenko e Ho (2015), sobre a 

combinação da teoria vygotskiana do desenvolvimento às discussões dialéticas 

bakthinianas, em que enfatiza-se a brincadeira em um processo de desenvolvimento 

ao mesmo tempo social e individual. Nesta dimensão, os estudos apontam que, ao 

brincarem, as crianças se descobrem como serem agentivos únicos, insubstituíveis, 

capazes de criar, em colaboração, um mundo próprio para coautoria de suas 

identidades.  

 A capacidade de expressar-se e defender posições coletivas é oportunizada e 

potencializada quando, pela brincadeira, a criança descobre como posicionar-se e 

reivindicar sua autoria, esforçando-se para tornar-se única em comunhão com os 

outros (STETSENKO; HO, 2015). Os autores ainda defendem o brincar como um 

trabalho sério e alegre – nem tanto, algumas vezes –, de cunho ativista transformador, 

que promove às crianças o desenvolvimento de sua agência, identidade e voz durante 

a infância. 

 As crianças pequenas são capazes de trabalhar em conjunto e produzir 

significados e teorias que são compartilhados entre seus pares, formando, dessa 

maneira, elos que se complementam e se conectam, ampliando o repertório de cada 
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sujeito envolvido nessa ação coletiva, a fim de transformar a si mesmo, o outro e seu 

entorno. Brincar é a forma de a criança iniciar sua inserção no mundo ao criar 

possibilidades e recursos para lidar com as atividades da vida, elaborando, fazendo 

sentido, conscientizando, criando a expansão do sujeito, indo além, ousando, 

confrontando, enfrentando o caos. 

 Contextualizando o brincar na conjuntura desta pesquisa – a Educação Infantil 

Bilíngue – faz-se ainda mais necessária a construção de um currículo em que a 

linguagem esteja voltada para o lúdico – a brincadeira, o jogo, a vivência social de 

experiências, que promovem a aprendizagem. Tendo como ponto de partida as 

concepções vygotskianas, segundo as quais as relações sociais no ambiente 

educacional são fatores essenciais para o desenvolvimento do indivíduo (PIMENTA; 

LIMA, 2004), afirmamos que “[...] o jogo é a forma natural de trabalho da criança, a 

forma de atividade que lhe é inerente, a preparação para a vida futura (VYGOTSKY, 

1993, p. 107)”. A partir dessa citação, sustentamos que brincar/jogar é o tipo de 

atividade central e imprescindível da Educação Infantil.  

 Como um conceito vygotskiano, a brincadeira é compreendida como 

fundamental para a inserção social do indivíduo, pois é brincando que a criança amplia 

a zona de desenvolvimento proximal. Ao brincar, as crianças em idade escolar buscam 

satisfazer necessidades que são o motivo de suas ações, motivos estes que variam 

de acordo com a idade, porém, segundo a autora, o interesse continua sendo um 

aspecto importante na colocação da brincadeira como uma forma de atividade. A 

criança passa a utilizar o brinquedo como meio de realização de desejos não 

realizáveis de imediato. É no brinquedo que estão embutidas as regras de 

comportamento para conseguir jogar e realizar aqueles desejos. E é por intermédio 

do brincar que as crianças podem adquirir tais regras. 

 No estudo apresentado pela autora, os tipos de atividades tinham como 

propósito propiciar um aprendizado centrado na ação das crianças ao brincarem e, 

assim, tentar ampliar uma zona proximal de desenvolvimento, propondo a brincadeira 

como atividade com o objetivo de possibilitar ações mais significativas para as 

crianças.  

 A partir de sua pesquisa, Miranda (2003) concluiu que as participações dos 

alunos e da professora nas aulas de inglês, sob a perspectiva sócio-histórica, 

revelaram-nos como sujeitos co-construtores dos saberes do grupo, que se 
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constituem na e pela linguagem, necessitando do outro e de sua cultura para que haja 

mediação e conflito para a ampliação de uma zona de construção de conhecimento.  

Outro trabalho de investigação é a pesquisa de mestrado desenvolvida por 

Tonelli (2005), na qual defende que o aspecto lúdico contribuiu grandemente para o 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. A autora ressalta que, pelo fato de as 

crianças terem necessidade de fantasia e de imaginação, além das brincadeiras que 

permeiam o currículo, o gênero história infantil supre essa necessidade, 

desencadeando um processo de apropriação e uso para construção de conceitos e 

conhecimentos. A pesquisadora relata, ainda, sua necessidade de se apropriar de tal 

gênero para que possa identificar suas características e, assim, seja capaz de transpô-

lo ao ensino de LI. Na pesquisa de Tonelli, as crianças foram capazes de trazer para 

as aulas de LI seu conhecimento de mundo, o que possibilitou o uso da língua de 

forma significativa e contextualizada.  

Para Wright (1995, p. 6), as histórias infantis contemplam a necessidade infantil 

por temas representativos e, por esta razão, podem contribuir para o sucesso no 

ensino de línguas. Além disso, ao ouvirem e se envolveram nas histórias, as crianças 

utilizam a imaginação, um poderoso instrumento para conectar a fantasia e o mundo 

real. Segundo Vygotsky (2003, p. 153) a primeira fonte de fantasia é 

 

uma experiência oposta à realidade, porém com suas raízes nas experiências 
reais do ser humano, pois, por mais que imaginemos uma criatura, uma 
situação, um mundo, determinadas características destes terão algo em 
comum com o mundo real. (TONELLI, 2005, p. 41) 

  

 A organização curricular, portanto, precisa partir de atividades da vida dos 

sujeitos, considerando a ampliação de suas oportunidades de agir em um mundo 

globalizado e em contínua mudança. Além disso, implica o uso e o ensino de recursos 

multimodais, que carregam interesses e marcam as posições assumidas pelos 

sujeitos em contextos variados. Essa ideia está presente também na BNCC, que 

concebe o processo de aprendizagem em cada área do conhecimento como um tipo 

específico de letramento (científico e matemático). Nesse sentido, aprender 

determinado conteúdo é participar de práticas sociais de linguagem em que ele circula. 

O processo de ensino-aprendizagem pode se organizar, então, pela vivência, análise 

e reflexão crítica sobre essas práticas, para posterior construção de novos modos de 

participação, mais conscientes e posicionados.  
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 Em conclusão, o brincar constrói possibilidades de agência, provoca discussão, 

traz a criticidade e, assim, transforma o coletivo, assumindo força na medida em que, 

conscientemente, os agentes se deixam envolver e passam a fazer parte da atividade 

como responsáveis e responsivos sobre os produtos em desenvolvimento e sobre si 

mesmos (LIBERALI, 2010). 

 

2.2.5 A Educação Bilíngue: ensino-aprendizagem da Língua Adicional na infância 

   

 Ainda que em um momento em que a globalização cria novos modos de viver 

e novas demandas para os indivíduos, o ensino de línguas ainda é um tema bastante 

polêmico quando se trata de seu início ainda na infância, durante os primeiros anos 

da Educação Infantil. Tem-se como prerrogativa que quanto mais cedo, melhor, 

referindo-se à hipótese do período crítico (PC)12 (LENNEMBERG, 1967), que aponta 

a criança como tendo condições de aprendê-la mais facilmente que o adulto. No 

entanto, a facilidade inata da criança para aprender outras línguas é uma hipótese 

sobre a qual resultados de estudos na área estão longe de convergir. 

 Neste sentido, Rocha (2007, p. 21) enfatizam que, por si só, o início da 

aprendizagem de línguas na infância "não pode ser, automaticamente, considerado 

uma vantagem". Devemos considerar que muitos outros fatores, entre eles, confiança, 

motivação, autoestima e personalidade também influenciam decisivamente no 

processo de ensino-aprendizagem da Língua Adicional ainda na infância. Spada e 

Lightbown (2013) pontuam que as crianças possuem atributos naturais e um maior 

entusiasmo para o aprendizado da Língua Adicional, além do que, ao começar a 

aprender uma língua mais cedo, a criança amplia o tempo de exposição sistemática 

durante o processo de aprendizagem, de forma que as oportunidades para seu 

desenvolvimento são maiores do que as daqueles que o iniciam posteriormente.  

 Podemos elencar, também, outros aspectos que influenciam decisivamente o 

processo de ensino-aprendizagem de uma Língua Adicional na infância, como os 

diferentes tipos de programa, com suas variações quanto à carga horária e aos 

objetivos estabelecidos, assim como o nível de proficiência que se deseja alcançar 

(SCARAMUCCI, 2000). 

 
12 O termo Período Crítico (PC) tem sua origem na biologia, pois nela há fenômenos que só acontecem 
dado algum tipo de estímulo em um período biologicamente pré-determinado, muito bem delineado e 
previsível.  
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 Igualmente importante é a formação adequada de professores de línguas para 

atuarem no segmento da Educação Infantil (ROCHA, 2006; GIMENEZ et al., 2013) 

Conforme Santos e Benedetti (2009), 

 

[...] em seu processo de aprendizagem, além da idade, da maturidade, há de 
se atentar para a abordagem utilizada, as atividades ofertadas, ou seja, ao 
professor importa conhecer as circunstâncias em que seus alunos estão 
envolvidos, e não simplesmente atentar para a faixa etária. (SANTOS; 
BENEDETTI, 2009, p. 337) 

 

 Apesar de um início tardio certamente interferir no ensino-aprendizagem da 

Língua Adicional, não há como provar a existência de um período crítico, 

biologicamente definido, a partir do qual absolutamente nenhum aspecto linguístico 

possa ser adquirido, pois, caso estivesse, a aquisição de línguas só poderia acontecer 

entre o PC, nem antes, nem depois, o que, de acordo com diversos estudos, não é 

factual (LIMA JUNIOR, 2013, p. 225). 

 Segundo Singleton e Ryan (2004, p. 226, grifo dos autores) “parece improvável, 

visto as evidências, de que há um ponto específico no desenvolvimento de uma 

criança no qual a aquisição de língua realmente comece”. Portanto: 

 

Privação de input linguístico durante a fase da vida de uma criança na qual o 
seu desenvolvimento cognitivo está no momento mais intenso pode ter efeitos 
psicológicos/cognitivos bem generalizados, e pode ser que sejam esses 
efeitos generalizados que são refletidos no desenvolvimento linguístico tardio 
em vez de efeitos especificadamente de um período crítico para línguas.13 

(LIMA JÚNIOR, 2013, p. 225) 
 

Diante do exposto, parece pertinente afirmar que não basta que o processo de 

ensino-aprendizagem de línguas tenha início na infância para que seja 

indiscutivelmente bem-sucedido, mas ele depende da compreensão e do respeito às 

individualidades da criança, a seu repertório e experiências de vida, a seus diferentes 

valores, visões e pontos de vista (ROCHA, 2009).  

 Celani (2004) complementa dizendo que a educação que podemos chamar de 

reflexiva leva em conta questões abrangentes, tais como: as metas, as consequências 

 
13 “deprivation of language input during the phase in a child’s life when cognitive development is at its 
most intense may have quite general psychological/cognitive effects, and that it may be these general 
effects that are reflected in later language development rather than effects specifically to a critical period 
for language”. (LIMA JÚNIOR, 2013, p. 225) 
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sociais e pessoais, a ética, os fundamentos lógicos dos métodos e do currículo e, 

acima de tudo, a relação íntima entre essas questões e a realidade imediata da sala 

de aula. A educação e o ensino reflexivos são emancipatórios, na medida que 

possibilitam ao aluno refletir sobre a própria realidade e ressignificá-la. 

Primeiramente, tratamos de justificar nossa escolha quanto à utilização do 

termo “Língua Adicional” (LA) ao invés de “Segunda Língua” (L2) ou “Língua 

Estrangeira” (LE). Utilizamos o termo LA quando nos referimos a ensinar uma língua 

para quem já conhece pelo menos uma, e essa é construída a partir da língua ou das 

línguas que o aluno já conhece. Todos já possuímos pelo menos uma língua, seja o 

português, uma língua indígena, de pais imigrantes, ou a de sinais, mas alguns alunos 

possuem mais de uma língua. Desse modo, a língua que a criança vai estudar na 

escola pode não ser uma segunda língua ou uma língua estrangeira, mas será, mais 

adequadamente, uma língua que podemos chamar de “adicional”.  

O uso do termo “adicional” traz vantagens porque não há necessidade de se 

discriminar o contexto geográfico (língua do país vizinho, língua franca ou 

internacional) ou mesmo as características individuais do aluno (segunda ou terceira 

língua). Nem mesmo os objetivos para os quais o aluno estuda a língua precisam ser 

considerados nessa instância – se deseja conhecê-la para viajar, jogar, cantar ou 

obter um emprego melhor, como é o caso do termo “para fins específicos”, muito 

comumente associado ao ensino de línguas. A proposta, então, é que se adote um 

conceito maior, mais abrangente e, possivelmente, mais adequado: o de “Língua 

Adicional”.  

 Diante da demanda pelo ensino de línguas adicionais, observamos que o 

número de escolas que oferecem esta opção em seu currículo vêm acentuando-se no 

Brasil, principalmente as que disponibilizam esse diferencial já a partir da Educação 

Infantil. Os programas nesta modalidade sempre incluem, de alguma forma, mais de 

uma língua em pelo menos alguma parte do ensino-aprendizado, tendo esta língua 

uma dupla função: de meio e de finalidade. Dentre estas modalidades, encontramos 

a Educação Bilíngue.  

 São muitos os tipos de programas de Educação Bilíngue e as metodologias que 

podem ser utilizadas nessa modalidade de ensino, a depender das características da 

instituição, dos objetivos traçados no currículo e das necessidades da comunidade 

educativa. Todavia, independentemente da metodologia ou do programa adotados, 

para configurar-se como programa bilíngue, a instituição deve, mandatoriamente, 
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oferecer um duplo foco de instrução: na língua e no conteúdo, isto é, além de ensinar 

o conteúdo por meio da língua, deve-se também ensinar a língua nos seus aspectos 

linguísticos e discursivos que permitam ao aluno desenvolver e utilizar o conteúdo 

específico (MEGALE, 2020). 

 Dessa maneira, entendemos a Educação Bilíngue como um fenômeno que é 

adaptativo de acordo com seu contexto, com as necessidades do público, e que nem 

sempre se pode alcançar o mesmo resultado em diferentes programas, uma vez que 

a Educação Bilíngue possui imensas variáveis. Megale (2005) afirmam que é preciso 

levar em conta questões que vão além da língua ao enfatizar que o “bilinguismo é um 

fenômeno complexo e deve ser estudado como tal, levando em consideração variados 

níveis de análises: individual, interpessoal, intergrupal e social” (MEGALE, 2005, p. 7).  

 Ressaltamos, no entanto, algo indiscutível acerca da Educação Bilíngue, que é 

a mobilidade que esse programa oferece às crianças em termos de capacitá-las a 

comunicarem-se em diferentes situações. Além disso, vale a pena pontuar o potencial 

transformador que as escolas bilíngues podem oferecer, uma vez que “a Educação 

Bilíngue é capaz de educar todas as crianças de forma que estimule e expanda os 

seus intelectos e imaginações, conforme eles ganham maneiras de se expressarem e 

de acessarem diferentes formas de ser no mundo” (GARCÍA, 2009, p. 12).  

 Com isso, surgem diversas questões no que concerne ao ensino e à 

aprendizagem de línguas na Infância. Costa (1987, p. 72) alega a natureza formativa 

desse ensino ao afirmar que a criança estará “realizando-se como ser humano” ao 

experimentar “maneiras diferentes de pensar e sentir” durante o aprendizado da 

Língua Adicional, que permitirá a ela uma entrada na “vida que se vive” (MARX; 

ENGELS, 2006), criando oportunidades para que estes aprendizes criem novas 

formas de agir no mundo (MEGALE; LIBERALI, 2016). 

 Em cada ação que realizam, as crianças acionam saberes, crenças, desejos e 

intenções, utilizando-se dos meios de que dispõem em cada situação. Toda essa 

articulação se constrói e materializa na linguagem, e, nessas interações, estão 

imbricados recursos multimodais, conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais 

e éticos. As crianças, como sujeitos, constituem-se a partir das relações das quais 

participam. Suas formações psicológicas e o desenvolvimento de suas personalidades 

estão diretamente ligados ao contexto sócio-histórico-cultural no qual se inserem, e a 

mediação feita pela linguagem na interação da criança com os demais sujeitos e com 
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o mundo é um fator fundamental na construção desta subjetividade. Por isso, a 

linguagem precisa ser compreendida em toda a sua potencialidade de significação.  

Em vista disso, um currículo para o ensino de inglês na primeira infância precisa 

contemplar oportunidades, vivências e experiências para que as crianças pequenas 

possam interagir em um contexto significativo e interessante, negociando significados 

que contribuam neste processo de aprendizagem de uso real da língua (TONELLI, 

2005). Nesse viés, considerando que muito da apropriação de uma Língua Adicional 

acontece na sala de aula, a interação é tida como motivadora das práticas 

educacionais (GIUDICI; RINALDI; KRECHEVSKY, 2001, p. 322).  

Faz-se necessário, portanto, para uma educação que esteja comprometida com 

a formação de agentes dos mais variados tipos, que, aos alunos, sejam 

proporcionadas oportunidades para que possam usar seus repertórios na produção 

de modos de participação sempre mais expandidos, o que poderá proporcionar 

envolvimento pleno na vida pública, econômica e comunitária, além de desenvolver 

potencial de construção de participação social ampla e equitativa.  

Neste sentido, o processo ensino-aprendizagem de inglês deve abranger uma 

esfera de interculturalidade, em que os indivíduos possam considerar e refletir sobre 

sua própria língua-cultura em face da língua-cultura alvo. Liberali (2019) propõe que 

os objetos do conhecimento sejam investigados a partir das atividades humanas, ou 

seja, problematizados a partir de contextos reais de uso, mediados pela linguagem. 

Nessa perspectiva, o conhecimento é tomado em seu caráter vivo e inacabado. Pode 

ser vivenciado, criticado, sistematizado e transformado no processo de ensino-

aprendizagem.  

Assim, alguns pontos sugeridos por Sánchez, García e Solorza (2018) parecem 

esclarecer o potencial de uma Educação Multi/Bilíngue que tenha como foco as 

práticas translíngues: possibilidade de os alunos usarem todo o potencial de seu 

repertório, tanto na compreensão quanto na produção de significados; abertura para 

a ampla participação dos alunos em ações não estigmatizadas como parte de seu 

fazer; expansão de suas possibilidades de ação; uso das capacidades/affordances 

translíngues para efetiva participação tanto na instrução e na ação em sala de aula 

quanto na vida; e inclusão de todos os alunos na comunidade escolar, com direito a 

efetiva valorização.  

 Para a efetivação dessas ações, é preciso que os alunos em contextos de 

Educação Multi/Bilíngue vejam-se convocados a participar das aulas, assumindo 
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papéis e responsabilidade na produção dos saberes e de propostas efetivas de 

participação em situações do cotidiano. A organização curricular, portanto, precisa 

partir de atividades da vida dos sujeitos, considerando a ampliação de suas 

oportunidades de agir em um mundo globalizado e em contínua mudança. Além disso, 

implica o uso e o ensino de recursos multimodais que carregam interesses e marcam 

as posições assumidas pelos sujeitos em contextos variados. 

 Nessa abordagem, o processo de apropriação da língua e de construção de 

sentidos é privilegiado, e a língua/linguagem é vista como um processo definido por 

García (2014) como languaging, validando outras formas de representação 

multimodais como símbolos, ícones e imagens, compreendendo a língua como mais 

um recurso semiótico que, entrelaçado a outras modalidades, produz sentidos 

comunicativos (CANAGARAJAH, 2013) 

 Diante dessa premissa, os multiletramentos também assumem importância no 

ensino-aprendizagem de língua inglesa quando se inserem nas práticas sociais, 

ampliando “as possibilidades de participação e circulação – que aproximam e 

entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual), 

em um contínuo processo de significação contextualizado, dialógico e ideológico” 

(BRASIL, 2017a, p. 242). Em contextos que apoiam as práticas multilíngues, os 

participantes são convidados a engajarem-se em propostas e vivências mediadas por 

recursos múltiplos, lançando mão de todo recurso disponível para agir e construir 

novos significados. Nesta perspectiva multilíngue, o foco não recai em uma visão de 

habilidades que as pessoas têm, conforme sugere Perry (2012, p. 62), mas naquilo 

que as pessoas fazem no “mundo real”, como “pessoas reais”.  

Nessa direção, a educação bilíngue adaptada aos novos tempos deve 

desenvolver o potencial dos alunos de usar práticas discursivas de modo inter-

relacionado, que permitam a ampliação de repertórios multi/bilíngues, ao mesmo 

tempo que fortaleçam o desenvolvimento da(s) língua(s) de instrução. O bilinguismo 

com esse enfoque rompe padrões de ideologias e visões monoglóssicas, que 

amparam a apropriação de um Língua Adicional e seu desenvolvimento como algo 

totalmente separado da língua materna (GARCÍA, 2009), partindo do pressuposto da 

unidade e da estabilidade da língua ou linguagem (CANAGARAJAH, 2013), tratando 

o aprendiz como um falante monolíngue, desconsiderando o repertório e outros 

recursos semióticos que utiliza para se expressar.  
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Em oposição à esta ótica, em uma visão heteroglóssica14, entende-se que 

educação multi/bilíngue deve focalizar não apenas as línguas de instrução, mas, 

também, e sobretudo, os recursos multimodais mobilizados pelos sujeitos para 

interação com/no mundo, tais como tipografia, imagem, escrita, layout, tom de voz, 

gestos, posturas, expressões faciais, movimentos, arranjos físicos, dentre outros 

(BEZEMER; KRESS, 2015).  

Sob essa ótica, o bilinguismo é um processo dinâmico, em que a mistura de 

códigos materializa-se naturalmente, imbricado nessa multiplicidade de recursos, 

sendo denominado por García (2009) e de translanguaging ou prática translíngue, 

como sugere Canagarajah (2013). 

 O professor de Educação Infantil precisa proporcionar experiências que 

possam contribuir para um processo que envolva descoberta, interação, desafio e 

convivência, que possibilitem às crianças agirem, interagirem e (re)construírem 

conhecimentos que respeitem seus interesses e contribuam para sua formação 

identitária, conforme aponta Rocha (2007) que defende o trabalho com gêneros como 

proposta pedagógica, como alternativa para se trabalhar a formação plena do 

indivíduo, além de tratar de aspectos sociais e políticos que constituem nosso agir no 

mundo. O agir com a linguagem na Educação Infantil direciona para o lúdico – a 

brincadeira, o jogo, a vivência social de experiências que promovem a aprendizagem. 

É na brincadeira que a aprendizagem ocorre e possibilita o desenvolvimento.  

Conforme explicita Celani (2004), a aprendizagem de LA: 

 

contribui para o processo educacional como um todo, indo muito além da 
aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas. Leva a uma nova 
percepção da natureza da linguagem, aumenta a compreensão de como a 
linguagem funciona e desenvolve maior consciência do funcionamento da 
própria língua materna. (CELANI, 2004, p. 121) 

 

 
14 Em oposição aos programas monoglóssicos de educação bilíngue, Wright, Boun e García (2015, p.7) 
apresentam os programas heteroglóssicos. Neles, o bilinguismo é entendido como norma e sua 
estrutura reconhece “as fluidas práticas linguísticas dos multilíngues em toda sua complexidade”. Desse 
modo, García (2009) explica que, nesses programas, os alunos podem ingressar independentemente 
de seu desempenho na língua, visto que essa é entendida como um contínuo, e as línguas de um 
sujeito bilíngue são consideradas como interativas e complementares. Os programas heteroglóssicos 
podem ser recursivos ou dinâmicos. Os programas recursivos são focalizados no resgate de línguas 
ancestrais e os dinâmicos são programas nos quais há o desenvolvimento de uma Língua Adicional à 
língua da comunidade de origem. O desenvolvimento da Língua Adicional parte do princípio de que “o 
uso de línguas no século XXI requer habilidades diferenciadas”, e é múltiplo, porque “os cidadãos 
cruzam fronteiras físicas ou virtuais” (GARCÍA, 2009, p. 54). 
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 Rocha (2008) ainda afirma que o ensino de línguas adicionais tem de ser 

pautado na construção de caminhos que auxiliem a ampliar o conhecimento, 

contribuindo, assim, para que aprendiz possa desenvolver o processo crítico reflexivo,  

 

[...] ensinar LEC na contemporaneidade é procurar auxiliar a criança a 
construir caminhos que a ajudem a ampliar o conhecimento de si própria e da 
sociedade em que vive, a compreender melhor os contextos que a cercam, 
fortalecendo-a com uma visão positiva e crítica de si mesma e das diferenças, 
a integrá-la no mundo plurilíngue, pluricultural e densamente semiotizado em 
que vivemos, a fim de fortificar sua auto-estima, capacitando-a a agir e a 
comunicar-se em LE nas diversas esferas cotidianas, preparando-a para 
engajar-se em interações cada vez mais complexas, assegurando-lhe 
igualdade de oportunidades, também no que se refere ao direito a esse 
ensino. (ROCHA, 2008, p. 20) 

 

 Apresentada a fundamentação do ensino-aprendizagem da Língua Adicional 

na infância, passamos a elucidar o contexto da pesquisa e os sujeitos participantes, 

situando-os na coletividade, na imersão bilíngue e nas aulas remotas ao longo do 

estudo. 
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3 CONTEXTO  

 

3.1 Contextualizando a pesquisa 

 

 Neste capítulo, apresento a instituição onde a pesquisa ocorreu, em 

consonância com a trajetória desta pesquisadora. Na sequência, identifico os sujeitos 

de pesquisa com suas características peculiares e, em seguida, aponto o grupo na 

coletividade e o segmento bilíngue no qual estavam inseridos. Por fim, explico a forma 

como seguiram as aulas remotas ao longo do estudo. 

 

3.1.1 O Colégio E. V. 

 

 O Colégio E. V. faz parte da rede particular de ensino e atende, 

aproximadamente, 1200 alunos desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. Funciona 

no período matutino e vespertino e oferece o curso de Educação de Jovens e Adultos 

no período noturno. Encontra-se localizado na zona sul da cidade de São Paulo, onde 

sua história já se conserva por mais de 65 anos, entrelaçando-se com a caminhada 

da Rede Azul de Educação, da Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição de 

Castres, que o mantém e administra. A Rede Azul “tem sua origem histórica no 

carisma de (...) sua fundadora, na França pós-revolucionária, com o intuito de servir a 

Deus nos mais pobres, excluídos e desprovidos da sociedade, com um olhar especial 

à infância e à juventude” (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Colégio E. V., São 

Paulo, 2017/2021, p. 17). 

 O colégio possui uma ampla infraestrutura, com dois prédios e uma unidade de 

berçário que atende os bebês de quatro meses a dois anos de idade. O primeiro prédio 

acolhe as áreas diretiva e administrativa, capela, pátios, cantina, auditório, 

mecanografia, salas de reuniões, refeitório, quadras de esportes, sala de judô, salas 

de arte, sala de teatro, sala maker, laboratórios de línguas, de química e física, 

biblioteca, salas para os alunos do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio. O prédio da Educação Infantil foi reformado no ano de 2018 e hoje 

dispõe de três andares. O piso térreo é destinado às crianças da Educação Infantil, 

possui um parque arborizado com uma casa na árvore, um jardim sensorial, horta e 

tanque de areia. Também conta com uma sala de música, ateliê, sala de artes e 

espaço literário. O primeiro e segundo andares servem aos alunos do Ensino 
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Fundamental 1 e, no último andar, há uma sala especialmente projetada para as aulas 

de Ginástica Olímpica.  

 Nessa estrutura organizacional, cada segmento possui um coordenador ou 

supervisor, os quais executam funções específicas. A gestão do Colégio fundamenta-

se na concepção democrático-participativa e descentralizada. A comunidade escolar 

valoriza a participação dos alunos, de suas famílias e do grupo docente em suas 

decisões. Possui equipe de pastoral, ações sociais, projetos de aprendizagem 

solidária, grupo de mães e avós de alunos e ex-alunos, bazares beneficentes, 

catequese, festas e eventos que recebem toda a coletividade. 

 Tem como função social criar um ambiente cultural de excelência que favoreça 

a educação intelectual, física e em valores, de crianças e jovens que saibam se 

posicionar na realidade em que vivem como agentes transformadores e cidadãos 

conscientes. Assume o currículo escolar de caráter sistêmico, possibilitando a 

formação integral dos educandos, assim como o desenvolvimento de agência de cada 

sujeito a fim de tornar-se autor de seu processo de conhecimento por meio de uma 

metodologia provocativa e desafiadora, integradora e inclusiva. A avaliação no 

Colégio pressupõe a diversidade da sala de aula, valorizando a capacidade de 

expressão por meio de múltiplas linguagens, sendo um processo contínuo de 

intervenção, encaminhamento e devolutivas. 

 Concebem como perfil do educador do Colégio E. V. 

 

um profissional competente em sua área, atualizado no âmbito de seus 
estudos e de sua atuação pedagógica e cidadã, mas que pense o mundo e 
seus saberes de forma transdisciplinar. É preciso que tenha mente aberta e 
esteja disposto a aprender, não só na formação permanente em serviço e 
acadêmica, mas na consideração dialética de sua práxis cotidiana. Que 
esteja seguro do conhecimento que vai administrar com seus alunos, mas 
que seja ousado para levá-los a desejar muito mais. Isso faz dele um 
pesquisador curioso, um leitor contumaz, um autor produtivo. 
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Colégio E. V., São Paulo, 2017/2021, 
p. 19) 

  

 A instituição define, com evidente clareza e com a ousadia e a tenacidade de 

Santa E. V., o perfil do educando que quer ajudar a construir, comprometendo-se com 

um convívio escolar solidário e solícito: que respeite as diferenças e as diversidades, 

os limites e as particularidades de cada um, de modo que o educando, desde 

pequeno, tenha consciência de sua própria individualidade e de suas potencialidades, 

do espaço em que vive e que pode transformar, de seus deveres e de direitos como 
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cidadão; que se sinta agradecido pelo que recebeu e comprometido com o que pode 

oferecer à história de seu tempo (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Colégio E. de 

V., São Paulo, 2017/2021, p. 20-21). 

 

3.1.2 A trajetória da professora-pesquisadora  

 

 Esta investigação está vinculada à atuação profissional da pesquisadora como 

docente no segmento bilíngue da Educação Infantil da instituição em evidência. A 

trajetória da professora-pesquisadora no Colégio E. V. decorre de longa data como 

ex-aluna, entre os anos de 1983 e 1990. Nesta época, o colégio aceitava apenas 

meninas e a maioria do corpo docente era composto por freiras e noviças. Como 

uniforme, usávamos um vestido de pregas, com uma camisa social por baixo, meias 

compridas até os joelhos e sapatos boneca. Apenas no Ensino Médio podíamos usar 

saia e camisa, ainda com as meias e os sapatos que eu adorava. Foi no Colégio que 

tive a base da minha educação – formal, emocional e afetiva –, assim como de minhas 

crenças e valores, e foi, principalmente, pelos exemplos dos professores que tive ao 

longo dos meus anos escolares que escolhi, como profissão, a docência.  

 Acertadamente, foi também no Colégio E. V. que meus dois filhos, hoje ambos 

na universidade, tiveram sua trajetória nos estudos, e, assim que iniciaram o Ensino 

Fundamental 1, tornei-me professora nesta mesma instituição. No ano de 2006, iniciei 

meu percurso como professora especialista de Inglês da Educação Infantil ao 4o ano 

do Ensino Fundamental 1. Em 2008, o ensino bilíngue foi instituído na Educação 

Infantil, 1o e 2o anos do Ensino Fundamental 1, período em que atuei como 

coordenadora, colaborando com a implementação deste novo segmento. No ano 

seguinte, passei a atuar como professora do Grade 1 e, após dois anos, tive a minha 

pretendida sala de Preschool 1, a série das crianças pequenas que iniciam seu 

percurso escolar, descobrindo o mundo social.  

 A fascinação pela infância e o encantamento pelas crianças pequenas, 

especialmente as bem pequenas, levaram-me à esta pesquisa. Foi por ser “um 

pesquisador curioso, um leitor contumaz, um autor produtivo” 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Colégio E. de V., São Paulo, 2017/2021, 

p.19), que escolhi estudar a boniteza de minha própria prática. Como nos fala Paulo 

Freire (2010, p. 67), da “boniteza de ser gente”, da boniteza de ser professor: “ensinar 

e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”. 
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 Segundo Arendy (2004 apud MULLER, 2009) ser professor de Educação 

Infantil é inventar-se permanentemente, é ler o mundo, é construir experiências 

práticas para a inserção destes pequenos seres humanos na vida social, é oferecer 

para eles as tradições e escutar as novidades que trazem consigo pelo seu 

nascimento.  

 Vejo as crianças como seres ativos, sujeitos de direitos, participativos e 

competentes, capazes de tornarem-se cada vez mais aptos para lidar com as coisas 

do mundo, e isto me faz defender algumas ideias de educação que não são 

plenamente minhas, tampouco inéditas, mas que me levaram a estudar mais a fundo 

o universo infantil, a fim de contribuir com o aperfeiçoamento e a valorização da 

educação da primeira infância, assim como para evoluir na minha prática como 

docente. 

 Incentivada, motivada e intrigada com questões acerca deste universo 

pedagógico, iniciei meu Mestrado Acadêmico no LAEL, na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP), em fevereiro de 2020. Experimentei as primeiras 

disciplinas de forma presencial na PUC/SP e, no mês seguinte, em março, uma 

pandemia inesperada assolou o mundo. Com isto, as instituições universitárias, 

públicas e particulares, assim como todas as instituições de ensino, da Educação 

Infantil ao Ensino Médio, tiveram suas aulas suspensas, devido à rápida disseminação 

e à quantidade descomunal de mortes causadas pela Covid-19. O ensino, então, 

passou da modalidade presencial para o ensino remoto, e, a partir de então, cursei 

todas as disciplinas do mestrado de forma remota, por meio de diferentes plataformas. 

 Conhecemos novos professores, criamos vínculos com colegas, vivemos juntos 

novas formas de estudar, de aprender e de compartilhar sentimentos e aflições.  

 Assim, minha paixão pela primeira infância e as questões que há tempos já me 

intrigavam tornaram-se ainda mais desafiadoras, impreteríveis e indispensáveis 

naquele momento de incertezas e dúvidas da história da educação que consternou o 

mundo. Estávamos diante de um momento histórico devastador, e, em meio a esse 

caos e ao luto por milhares de vidas perdidas, tínhamos como desafio, como 

profissionais comprometidos com a educação, refletir, repensar e reformular o papel 

desta “nova” escola naqueles tempos de isolamento, de forma a fazer com que as 

crianças continuassem a se desenvolver integralmente e que, ainda que de forma 

virtual, pudessem tornar-se atores e autores de seu processo de aprendizagem, 



79 

 

desenvolvendo-se como cidadãos agentes no mundo em plena transformação, 

transformando-se nele e com ele.  

 Ser professor é ser agente de uma transformação urgente e necessária, apesar 

de tantos percalços. Que possamos estar firmes na contribuição para uma nação mais 

justa e igualitária, com oportunidades de inclusão e desfrute dos bens da vida por todo 

cidadão. 

 

3.1.3 O Preschool 1 

 

 O Preschool 1 era composto de nove crianças, sendo quatro meninos e cinco 

meninas, com idades entre três e quatro anos. Três deles atenderam juntos a série 

anterior nesta mesma instituição. Outras cinco crianças também frequentaram o 

berçário da instituição. Havia apenas uma menina que procedia de outra escola.  

 A fim de preservar a identidade dos pequenos, os nomes são fictícios. Vale 

ressaltar que a professora-pesquisadora continuou com este mesmo grupo de 

crianças no ano seguinte à esta pesquisa e pediu-lhes para que escolhessem o seu 

próprio “apelido” para que fossem identificados nesta pesquisa, que era de total 

conhecimento deles. É importante notar que uma das crianças saiu da escola logo no 

início das aulas remotas, por motivo de mudança da família de país, e outras duas 

pediram transferência para outra instituição no final do terceiro bimestre, portanto, não 

participaram da pesquisa.  

Em relação à caracterização dos sujeitos da pesquisa, estipulei as categorias, 

a saber: o engajamento da criança durante a aula e sua interação com os professores 

e pares do grupo.  

Observei o engajamento a partir da participação da criança, analisando se ela 

exerceu seu poder de argumentar e de se posicionar acerca dos assuntos abordados, 

contribuindo coletivamente nas conversas geradas. Considerei, também, os sujeitos 

que não esboçaram interesse em contribuir com o grupo, mantendo-se quietos e 

neutros nas discussões e contradições que surgiram nos encontros. Quanto à 

interação, verifiquei a frequência com que cada um dos participantes procurava seus 

colegas para comunicar-se, estabelecendo diálogos produtivos e mantendo a 

continuidade desta conversação. 
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 Clarificada a forma da descrição dos sujeitos a pesquisa, a seguir, avançamos 

para a descrição de cada sujeito da pesquisa15 em relação às categorias acima 

explicitadas.  

 

Criança 1 – Panda 

 

Panda precisou de alguns encontros individuais antes de iniciar a interação 

junto ao grupo nas aulas virtuais. Após a adaptação na modalidade remota, participou 

dos encontros com seu grupo de maneira tranquila, mostrando-se motivada. Durante 

sua participação, trouxe ideias e opiniões de forma clara e assertiva. Mostrou-se 

atenta aos discursos dos seus colegas, enriquecendo a conversa com diferentes 

argumentos. Expressou-se por meio de gestos corporais, danças, diferentes feições 

e tons de voz. 

 

Criança 2 – Golfinho 

 

Durante o ano letivo, Golfinho esteve ausente em muitas aulas remotas. Nas 

aulas em que participou, esteve sempre ao lado dos seus pais – na maioria das vezes, 

a mãe. Mostrava-se sempre carinhosa com eles, sentada no colo ou então no sofá 

recostada a eles. Golfinho participou ao ser requisitada, sempre com histórias cheias 

 
15 As imagens apresentadas a seguir são fotos do acervo da pesquisadora, feitas a partir da tela do 
computador durante as aulas durante o ensino remoto. O rosto das crianças participantes foi 
preservado. 
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de detalhes para contar, geralmente acerca de seus familiares, animais de estimação 

e seus bonecos. Ao falar, fazia gestos graciosos e delicados com as mãos, assim 

como inclinando sua cabeça para enfatizar a tristeza do assunto em alguns casos. 

Seu discurso foi sempre convincente e bem articulado, porém, sentimental e piedoso 

com todos à sua volta. Procurou pouco por seus pares e não interagiu com o grupo 

de forma geral.  

 

Criança 3 – Jessi  

 

Sua participação, de maneira geral, foi muito esparsa ao longo do ano, porém, 

quando se posicionou no grupo, foi de maneira segura e espontânea. Sua fala foi 

convincente e articulada ao comunicar-se com os pares, professores e sua mãe, que 

a acompanhava nas aulas às vezes. Geralmente não se preparava com os materiais 

pedidos para a aula e algumas vezes não pôde fazer a atividade proposta. 

Observamos gestos e movimentos graciosos e sempre alegres ao se expressar. 

Procurou colegas para conversar e foi capaz de sustentar conversações de diferentes 

assuntos com eles, assim como com os professores. 

 

Criança 4 – Gabriel 

 

 Foi uma das crianças que mais participou dos encontros remotos, sempre 

preparado com os materiais pedidos e com a presença da mãe ao seu lado, atenta ao 

que ele precisasse. Gabriel respondeu às perguntas feitas pelos professores e 

participou com vários questionamentos durante as conversas. Sempre bem articulado, 
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curioso e engajado nas propostas, interagiu com seus colegas quando requisitado e 

procurou e manteve conversas com alguns deles. 

 

Criança 5 – Sara  

 

Sara precisou de atendimento personalizado durante as aulas remotas visto a 

incompatibilidade dos horários dos encontros com a agenda da família, especialmente 

da mãe. Com isto, Sara passou um bom tempo frequentando as aulas sozinha, sem 

seus colegas do grupo. No entanto, sempre questionou as propostas feitas pela 

professora, sugerindo outras, pertinentes e rapidamente adaptadas para que ainda 

fosse contemplada a intencionalidade prevista para a proposta inicial. No segundo 

semestre, sugerimos que ela participasse com as crianças do grupo para que não 

perdesse o vínculo e pudesse interagir com todos. Durante os encontros em que 

participou, respondeu às perguntas dos professores. Muitas vezes, porém, 

observamos que pedia para a mãe responder para ela, que o fazia rapidamente. No 

entanto, interagiu pouco com seus pares, mostrando-se reservada.  

 

Criança 6 – Marcos 

 

No início do ano letivo, ainda nas aulas presenciais, Marcos teve uma 

adaptação difícil. Precisou da presença da mãe na escola, onde chegava chorando, 
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acolhido no colo das professoras. Nos meses em que frequentou as aulas 

presencialmente, não conseguia utilizar o banheiro da escola, fazendo suas 

necessidades no uniforme, o que o deixava ainda mais inseguro. Quando passamos 

para o período remoto, esta questão ainda não havia sido resolvida. No entanto, 

Marcos participou assiduamente dos encontros, sempre acompanhado do pai e da 

mãe, com os materiais solicitados organizados. Sua participação, sempre que 

solicitada, foi tranquila e colaborativa. Respondeu às perguntas dos professores e de 

seus colegas. Não procurou seus pares para interagir, mas foi requisitado várias vezes 

por eles, e sempre os atendia prontamente. Observamos uma evolução em seus 

discursos e nos seus gestos corporais, assim como na autonomia que conquistou ao 

longo das aulas remotas. 

 

Criança 7 – Gi  

 

 Sua participação nas aulas foi sempre de maneira alegre. Mostrou-se tranquila 

e segura com o novo formato dos encontros. Estava sempre com seus materiais 

disponíveis em um ambiente preparado para ela, ao lado da mãe. Foi sempre 

procurada para interagir com seus colegas, atendendo-os carinhosamente. 

Respondeu às perguntas dos professores com desenvoltura. 

 

 As crianças formavam um grupo harmônico, entusiasmado e autônomo, capaz 

de realizar tarefas esperadas para a faixa etária. Era o primeiro ano de imersão no 

Inglês – portanto, era a série em que iniciaram a apropriar-se da Língua Adicional, 

estruturando seu repertório linguístico a partir de então. Ainda não compreendiam os 

comandos de rotina e utilizavam a língua materna na maior parte do tempo em suas 

perguntas e nas respostas aos professores.  
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 Passo agora a dissertar sobre como aconteceu o ensino remoto 

especificamente para este grupo de crianças e, na sequência, caracterizo a imersão 

bilíngue praticada pela instituição para esta faixa etária. 

 

3.1.4 O ensino remoto no Preschool 1 

 

 No Colégio em que ocorreu a pesquisa, durante a semana que antecedeu o 

fechamento das escolas, algumas crianças continuaram a frequentar as aulas 

presencialmente para que suas famílias pudessem se organizar com a nova rotina, e 

a escola começou a traçar um currículo para esta nova modalidade, o ensino remoto 

emergencial, uma vez que não havia nenhum plano de educação a distância na 

referida instituição, tampouco autorizado por lei.  

 Na modalidade a distância, o ensino é efetivado por meio do uso de tecnologia 

de informação e comunicação, de modo que professores e alunos se encontram 

separados fisicamente no espaço e, por vezes, no tempo. Mas “Como manter o 

processo educativo? Como desenvolver, ou continuar desenvolvendo aprendizagens 

sem os processos de interação presencial? Como utilizar os meios midiáticos? Que 

recursos utilizar? Sei utilizá-los? Como e o que fazer?” (SANCHES et al., 2020, p. 29).  

 Foram muitas as dúvidas e as perguntas que se puseram frente aos 

professores de todos os segmentos da educação, mas que nos fizeram repensar 

sobre os contextos das escolas em que atuamos. Nós, professores, precisamos lidar 

e superar as mais díspares adversidades: a falta de intimidade e conhecimento no e 

com o mundo virtual que se impunha sobre nós, o desespero e as indagações que os 

pais relataram, o medo, a vergonha e a falta de motivação por parte das crianças que 

nunca haviam vivido esta experiência, assim como nós.  

Diante das incertezas do contexto que vivenciamos, ocasionado pela 

pandemia, fez-se necessário (re)pensar diferentes formas de ensinar e aprender, 

formular novas metodologias e estratégias, rever as intenções pedagógicas e os 

objetos de conhecimento, a fim de continuar a proporcionar experiências ricas e 

potentes, visando o desenvolvimento integral do sujeito, para que pudessem participar 

das decisões da sala de aula, de forma crítica e colaborativa, tornando-se agentes do 

seu processo de aprendizagem, empenhando-se ativamente em seu papel de 

cidadão, transformando-se e sendo transformado ao ir de encontro ao mundo, na 

coletividade, porém, agora, de forma remota.  
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No início das aulas remotas, fiz-me “presente” por meio dos encontros virtuais 

com meus alunos, que aconteciam diariamente, no mesmo horário, por 30 minutos, a 

fim de criar uma rotina com a intencionalidade de reforçar os laços já criados e retomar 

memórias, cantar as músicas favoritas deles, ouvir as histórias já conhecidas e, acima 

de tudo, encontrar os colegas (ANEXOS A e B). 

Juntamente com os encontros virtuais diários por meio da plataforma Moodle16, 

também foi disponibilizado um “menu” semanal com atividades (ANEXO C) para ser 

feito em casa, que contemplavam os objetivos propostos no currículo escolar, 

pautados nos direitos de aprendizagem e nos campos de experiências da BNCC. 

Em maio de 2020, foram estabelecidas as primeiras férias. Neste período, 

montamos uma “pasta” com alguns materiais escolares (ANEXO D) para que as 

crianças tivessem alguns itens da lista de materiais que eles já haviam levado para a 

escola no início do ano, a fim de oferecer uma maior e mais diversificada gama de 

atividades e propostas de exploração, jogos e brincadeiras. Foi marcada uma data, e 

as famílias retiraram o material de forma drive-thru, quando nós, os professores, 

entregamos pessoalmente a pastas para cada uma delas, tendo a oportunidade de 

ver alguns de nossos alunos que acompanharam seus pais.  

Voltei com as aulas no início de junho, considerando outra organização pelo 

fato de que, pela presente situação de contaminações e mortes que vivenciávamos 

globalmente, não voltaríamos ao ensino presencial tão brevemente. Passei, então, a 

ministrar as aulas remotas pelo mesmo período de aula que as crianças permaneciam 

na escola – 4 horas – incluindo propostas com os professores especialistas, assim 

como a hora do lanche, encontros individuais e plantões de dúvidas (ANEXO E). 

Em julho, os professores e os alunos tiveram um segundo período de 15 dias 

de férias, a partir do dia 10, retornando no dia 27. E, assim, seguimos até o final do 

ano letivo na modalidade remota (ANEXO F). 

Segundo Claude Dubar (2009, p. 47), "toda mudança é geradora de pequenas 

crises: ela requer um trabalho sobre si mesmo, uma modificação de certos hábitos, 

uma perturbação de rotinas anteriores. É preciso aprender de novo, às vezes, a partir 

 
16 MOODLE é o acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software 
livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. Utilizado principalmente num contexto 
de e-learning ou b-learning, o programa permite a criação de cursos online, páginas de disciplinas, 
grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, estando disponível em 75 línguas diferentes. 
Conta com 25.000 websites registrados, em mais de 175 países. 
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do zero”. E foi neste contexto, de compreender e tentar solucionar as questões vividas 

durante o isolamento social e a educação remota emergencial, que desenvolvemos, 

por meio da escuta sensível e atenta e no estreitamento dos vínculos com as crianças 

e suas famílias, novas formas de ensinar e aprender como equipe docente.  

 

3.1.5 O segmento bilíngue no Colégio E. V. 

 

 Compreendendo a criança como um ser de direitos, potente e capaz, que 

vivencia sua primeira experiência social numa situação de pandemia e indefinição, 

este cenário me fez refletir sobre a prática pedagógica que teve de ser replanejada 

para atender a este novo formato de educação, agora com o distanciamento físico. E, 

como segmento bilíngue, foi mandatório adaptar e rever as formas de apropriação da 

Língua Adicional, a partir de então, pelo meio virtual, nas interações e nas 

experiências, durante as propostas feitas nos encontros pela tela do computador.  

 No Colégio E. V., a educação bilíngue é guiada pela Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017a), que destaca que o ensino-aprendizagem de língua 

inglesa deve proporcionar ao aluno novas formas de engajamento e participação em 

um mundo cada vez mais globalizado e plural, contribuindo para o agenciamento 

crítico dos estudantes e ampliando suas possibilidades de interação com o mundo, 

tornando a habilidade oral fundamental, uma vez que o aluno deve experimentar 

diferentes formas de ser e viver no mundo. 

O segmento bilíngue da Educação Infantil do Colégio E. V., onde ocorreu a 

pesquisa, tem início no Preschool 1, com crianças que completam quatro anos ao 

longo do ano letivo, e tem sequência com o Preschool 2 (cinco anos) e o Preschool 3 

(seis anos). Caracterizamos o programa como um processo de “imersão”, em que a 

Língua Adicional é uma ferramenta, o meio pelo qual a criança também se desenvolve, 

adquire e constrói conhecimento e interage e age sobre o meio (MARCELINO, 2009, 

p. 10). 

 No Preschool 1, as crianças tem aulas de educação física em Inglês e aulas de 

Música, Teatro e Ateliê em Português. A partir do Preschool 2, além das aulas com os 

especialistas supracitados, o grupo inicia as aulas de Português quatro vezes durante 

a semana por 50 minutos cada aula, onde interagem com a professora especialista 

na língua materna. Na série seguinte, os alunos do Preschool 3 passam a ter cinco 

aulas de Português na semana, além das outras aulas extras. 
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O programa de Língua Portuguesa da Educação Infantil do segmento bilingue 

tem como objetivo maior o desenvolvimento da oralidade na Língua Materna e a 

ampliação do repertório linguístico das crianças. Alguns dos objetivos de 

aprendizagem desenvolvidos ao longo da Educação Infantil são a argumentação nas 

situações comunicativas do dia a dia; a expressão de necessidades e preferências, 

ideias e opiniões, relatos de ideias, hipóteses e experiências vividas; a participação e 

contribuição nas rodas de conversa; o contato com a literatura e a apreciação dos 

diferentes gêneros textuais; o reconto de histórias conhecidas; a identificação e 

nomeação das letras do alfabeto; a escrita de nomes, listas, títulos de atividades e 

parlendas, dramatização de histórias, entre outros a serem alcançados durante o 

programa de imersão.  

 Na elaboração da organização do currículo para as aulas remotas, levei em 

consideração o projeto político-pedagógico, os valores e a missão da instituição, além 

dos direitos e objetivos de aprendizagem definidos no planejamento semestral. Pautei-

me nas atividades da vida cotidiana, o habitar a casa com a família e o brincar – o 

brincar livre, o faz-de-conta e os jogos coletivos. A intencionalidade destas propostas 

foi de superar o encapsulamento de um currículo que não mais se adequava à 

realidade que vivíamos, abrindo, assim, espaço para o processo de descoberta, 

exploração e interação – ainda que remota – compreendendo que os aprendizes 

trazem uma diversidade de saberes presentes na realidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 A escolha da metodologia 

 

 Este capítulo visa apresentar o referencial teórico-metodológico que embasa 

esta pesquisa. Para isso, discursamos, primeiramente, sobre a Pesquisa Crítica de 

Colaboração (PCCol), com aporte no quadro teórico-metodológico de Marx (1845); 

em seguida, identificamos o objeto da pesquisa que delineou o curso do estudo e 

apresentamos os estudos que dão credibilidade à pesquisa. Por fim, evidenciamos os 

procedimentos de produção, seleção e categorias de análise e interpretação dos 

dados coletados. 

 

4.1.1 A Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol 

 

 Esta pesquisa fundamenta-se nas bases teórico-metodológicas da Pesquisa 

Crítica de Colaboração (PCCol). Trata-se de um método de investigação em 

Linguística Aplicada voltado para o contexto escolar e embasado no paradigma da 

pesquisa crítica, a qual visa criar relações colaborativas entre todos os envolvidos, 

pesquisador e participantes, que desempenham um papel ativo para a produção de 

novos conhecimentos, de reflexão e de problematização, a fim de possibilitar 

questionamentos, expansões e recolocações do que está sendo posto em questão e, 

assim, estabelecer novas relações.  

 A PCCol baseia-se, primeiro, no quadro teórico-metodológico de Marx (1845) e 

em seu conceito de colaboração e contradição, que, posteriormente, é abordado por 

Vygotsky (2003). Refere-se à práxis do docente em seu contexto sócio-histórico e 

cultural, na relação com o outro, como ele compreende sua atuação, os motivos que 

regem sua prática social e a construção da prática educativa. Segundo Marx (1845), 

a ciência não se faz somente na discussão dos fatos, mas na vida real que se vive e, 

para isso, é preciso entender o que está acontecendo, para, assim, transformar e 

construir o novo. 

 Como discute Magalhães (2010, p. 18), baseada em Engeström (2003), a 

pesquisa crítica de colaboração constitui-se como uma atividade que, desde seu 

início, organiza-se com a intenção “de que pesquisadores e participantes […] criem 

ZPDs mútuas (Vygotsky), por meio de ações recíprocas intencionalmente pensadas e 
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dialeticamente e dialogicamente organizadas”, para a escuta do outro, considerando 

as ações e os discursos deste e podendo repensar as suas próprias.  

 O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), segundo Magalhães 

(2009), pode ser visto como unidade “prático-crítica” na condução de um 

posicionamento metodológico. Ela se torna “espaço colaborativo de reflexão” 

(MAGALHÃES, 2009, p. 58), que possibilita a produção de novos significados, 

negociados e compartilhados pelos participantes do contexto em ação. Isto é: 

 

as ações dos indivíduos são motivadas pelas ações dos outros e produzidas 
a partir das ações dos outros, uma vez que todos os participantes estão 
envolvidos de forma colaborativa na negociação, na criação de novos 
significados que pressupõe nova organizações dos envolvidos e não apenas 
a aquisição de conteúdos particulares. (MAGALHÃES, 2009, p. 67) 

 

 Na mesma direção, Newman e Holzman argumentam que, tanto para Marx 

quanto para Vygotsky, o método é algo a ser praticado e não aplicado, isto é, “o 

método é simultaneamente pré-requisito e produto” (VYGOTSKY, 1978, p. 65 apud 

NEWMAN; HOLZMAN, 2002, p. 47), ou seja, instrumento-e-resultado. 

 Atuar na perspectiva da Colaboração Crítica é propor o desenvolvimento de um 

trabalho criativo, que objetiva a construção de identidade, singular e plural, uma vez 

que se expressa na multiplicidade de sentidos e significados, questionados por vozes 

diversas, divergentes e contraditórias. Reconhecemos o compromisso com a 

constituição de um sujeito crítico, que possa assumir uma postura transformadora 

consciente, a fim de transformar-se e transformar o coletivo. Os alunos tornam-se 

sujeitos em lugar de objetos do processo sócio-histórico, de modo que, cientes do 

próprio discurso, entendem as contradições do processo social e, nesse contexto, 

transformam suas ações (BOURDIEU, 1989).  

 A contradição existe na historicidade do sujeito, como ele se constitui e as 

experiências que tem. De base dialética marxista, a contradição implica em 

compreender o real por meio do movimento contraditório dos fenômenos e sua 

essência, atribuindo-lhes um caráter provisório e transponível. Sem a contradição, não 

há colaboração. O movimento de colaboração e contradição configura-se em 

engajamento para confronto dialético entre teoria e prática, chamando atenção para 

as diferenças existentes nas situações sociais (NINIM; MAGALHÃES, 2017). 

 Na perspectiva da PCCol, a linguagem é elucidada como um instrumento 

mediador na construção de relações colaborativas e constitutivas da consciência dos 
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indivíduos. Isto porque o envolvimento de todos os integrantes pressupõe o 

questionamento das ações e das contradições que emergem de suas posições sócio-

históricas no enfrentamento de tensões e conflitos que possam ser criados, 

propiciando um contexto de negociação que resulta na produção conjunta de novos 

significados no grupo.  

 Dessa maneira, o foco deste trabalho esteve nas ações colaborativas 

produzidas pelos sujeitos participantes das propostas, vivências e experiências no seu 

contexto escolar – as aulas remotas –, que, por meio da argumentação, entendida 

como instrumento-e-resultado no processo de produção e distribuição de 

conhecimento (FIDALGO; LIBERALI, 2006), puderam organizar seu pensamento, 

repensar suas práticas e, assim, avançar no desenvolvimento de sua agência.  

 A PCCol confere, assim, um novo modo de intervir na prática, concedendo aos 

sujeitos da pesquisa um papel ativo como autores do seu processo de aprendizagem 

e construtores de conhecimento. Segundo Ninin e Magalhães (2017, p. 73), a relação 

entre participantes e pesquisadores pode ser descrita como "coparticipantes ativos no 

ato da construção e de transformação do conhecimento”.  

 As crianças, mesmo as bem pequenas, são capazes de transformar e 

transformar-se simultaneamente na atividade, nesse duplo movimento de instrumento 

e resultado (NEWMAN; HOLZMAN, 2002), configurando, dessa forma, uma 

possibilidade de transformação social de todos aqueles que estão envolvidos no 

projeto de pesquisa (BREDO; FEINBERG,1982; GIROD-SÉVILLE; PERRET,1999).  

 Posto isso, renovamos o sentido desta pesquisa, que visa apontar a 

importância do desenvolvimento de agência na formação social, afetiva e moral do 

aluno durante a infância, incluindo também os bem pequenos, para torná-los capazes 

de crescer em cidadãos críticos, reflexivos e capazes de atuar sobre suas próprias 

vidas e sobre o mundo.  

 

4.1.2 A construção do objeto da pesquisa 

 

 O objeto desta pesquisa foi, inicialmente, construído por mim, professora-

pesquisadora, a partir da nova e urgente realidade que se impôs no cenário mundial 

no ano em que iniciamos este estudo – a mudança do ensino presencial para o 

sistema virtual. Desde o início do ano letivo, que começou de forma presencial, já 

haviam sido planejadas, no currículo para a Educação Infantil – ainda que de maneira 



91 

 

flexível e sujeita à mudanças –, propostas que sugeriam a participação ativa das 

crianças, a fim de tornarem-se autores de seu processo de aprendizagem. No entanto, 

devido à suspensão das aulas e atividades escolares em razão da pandemia, fez-se 

necessário o ensino remoto, modificando a maneira de ensinar e de aprender e 

tornando mandatório a reorganização do currículo escolar, de forma que continuasse 

a garantir e desenvolver todos os alunos integralmente. 

 Precisamos, portanto, “desencapsular” o currículo e adequar as práticas de 

ensino para outro formato, a fim de que continuássemos a garantir excelência na 

aprendizagem das crianças, porém, à distância. Definimos, como prioridade, os 

contextos investigativos, as brincadeiras de faz de conta e as experiências cotidianas 

como atividades permanentes, de modo que os campos de experiências e seus 

objetos de conhecimento pudessem se entrelaçar, proporcionando um ambiente 

acolhedor, multi e transdisciplinar.  

 O objeto de estudo foi, então, sendo construído à medida que tínhamos como 

intenção maior engajar os alunos nas situações vividas no decorrer do ensino remoto, 

de maneira que, por meio do exercício do diálogo, todos os participantes se sentissem 

à vontade para expressarem suas ideias e opiniões, confrontando-as com as dos 

demais interagentes, a fim de potencializar a autoria na construção conjunta do 

conhecimento, desenvolvendo, assim, a capacidade agentiva. Para tanto, 

propusemos às crianças do grupo experiências em que fossem estimuladas a 

participação, a discussão e a negociação de conhecimentos entre elas, incentivando 

o posicionamento durante as propostas sugeridas, na busca de transformar e ser 

transformado, na produção criativa de sentidos e significados compartilhados. 

 

4.1.3 Procedimentos de produção e seleção de dados 

 

 Os dados analisados nesta pesquisa foram coletados no ano de 2020, durante 

os meses de fevereiro até o início de dezembro, em uma sala de aula de Educação 

Infantil Bilíngue, denominada Preschool 1. As aulas remotas foram transmitidas por 

meio da plataforma Moodle, já utilizada pela instituição, gravadas e armazenadas em 

vídeo, para fins legais e de registro da escola. Cada uma das aulas foi planejada 

previamente, por meio de um menu semanal, pela professora da sala e a coordenação 

do segmento, contendo as propostas, os respectivos objetivos de aprendizagem e a 

intencionalidade de cada atividade. 
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 Optei pela análise de dados das aulas ministradas em diferentes momentos do 

ano e elenquei, como critério fundamental para a escolha delas, propostas envolvendo 

múltiplas linguagens, a fim de investigar os diferentes tipos de agência que se 

realizaram a partir delas, durante o ensino remoto na pandemia da Covid-19 neste 

grupo de crianças.  

Após minuciosa seleção das aulas, elegi quatro encontros que sugeriram 

diferentes atividades entrelaçadas aos campos de experiências propostos para a 

Educação Infantil, tais como contação de história, brincadeira de faz de conta, 

modelagem com massinha e música com movimentos. Em seguida, fiz a transcrição 

de cada momento, preservando as falas e os diálogos dos participantes e também 

entre eles. A seguir, apresento as categorias utilizadas para a análise dos dados. 

 

4.1.4 Procedimentos de análise dos dados 

 

 Esta pesquisa insere-se na Linguística Aplicada e encontra-se configurada na 

área de Linguagem. Para tanto, consideramos, para a análise dos dados, os níveis 

contextual-enunciativo, discursivo e o linguístico, bem como a argumentação, para a 

compreensão dos contextos criados, a fim de entender os papéis dos alunos como 

agentes em desenvolvimento. O objetivo desta seção é apresentar as categorias de 

análise dos dados, escolhidas a partir da fundamentação teórica e das teorias 

linguísticas expostas ao longo deste estudo na busca por responder as seguintes 

perguntas: 

 

 De que forma as situações vividas no decorrer do ensino remoto 

potencializaram a participação, a discussão e a negociação de 

conhecimentos, desenvolvendo a capacidade agentiva das crianças do 

grupo? 

 Que tipos de agência foram produzidos e desenvolvidos neste contexto 

remoto ao longo da pesquisa? 

 

 Para analisar os dados coletados durante a transcrição das aulas e responder 

às perguntas da pesquisa, apoio-me nas categorias de argumentação, por Liberali 

(2013) e Magalhães (2004; 2011); nas categorias de interpretação, de acordo com 
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Magalhães (2009); nas categorias multimodais, de acordo com Van Leeuwen (2005); 

e nas agências desenvolvidas pelas crianças ao longo das aulas remotas. 

 

4.1.5 Categorias de análise 

 

Embora as crianças pequenas ainda não tenham plena consciência de suas 

escolhas, já demonstram capacidade de expressar ideias, opiniões e teorias acerca 

das coisas do mundo. São sujeitos dialógicos, que observam, questionam, levantam 

hipóteses, concluem, fazem julgamentos e constroem conhecimentos, tendo, 

inclusive, como um dos seus direitos garantidos na BNCC, “expressar-se, como sujeito 

dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, 

hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 

linguagens" (BRASIL, 2017a, p. 10). 

Em vista disto, é fundamental, na Educação Infantil, promover experiências 

pelas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na 

cultura, constituindo-se como sujeitos singulares, agentes de seu desenvolvimento e 

pertencentes a um grupo social. As crianças, desde muito cedo, têm certa organização 

argumentativa em seus enunciados, em contextos naturais de interação verbal 

(BANKS-LEITE, 1988 apud LIBERALI; FUGA, 2018), assim como capacidade de 

capturar o pensamento do outro e de construir, em conjunto, um "pensamento-

discurso" (PONTECORVO, 2005 apud LIBERALI; FUGA, 2018), importante na 

articulação do pensamento e na interação cooperativa na construção de 

conhecimento.  

Tais pesquisas nos levaram a utilizar, como categorias na análise dos dados, 

os estudos de Liberali (2013; 2016), que propõe que a argumentação se encarregue, 

no contexto escolar, da composição de possibilidades que se realizam na criação de 

novos significados a partir do conflito entre as vozes, na tentativa de criar novas 

oportunidades para o desenvolvimento de sujeitos como agentes de transformação de 

si, do outro e do mundo, no fortalecimento das vozes internas, a fim de construir, na 

coletividade, uma multiplicidade de vozes em expansão, tornando a argumentação 

colaborativa (LIBERALI, 2013; MEGALE; LIBERALI, 2016) quando os sujeitos 

assumem responsabilidade em apresentar modos de como contribuir com o grupo 

para a produção de um universo de escolhas e de modos de ver, analisar, avaliar. 
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Com isso, construímos a discussão dos dados a partir da literatura sobre 

argumentação na área (LIBERALI, 2013) a partir de três níveis, por tratar-se de 

argumentação escolar, que se distribuem em aspectos enunciativos, discursivos e 

linguísticos. Segundo a autora, essas categorias, no processo de análise das 

interações discursivas, são materializadas interdependentemente, pois o 

entrelaçamento dos aspectos enunciativo e discursivo-linguístico contribui para 

compreender como a linguagem é utilizada para criar, analisar, compreender e 

interpretar o contexto escolar, além de oferecer subsídios para a atividade nesse 

contexto (LIBERALI, 2013). 

Segundo a autora, as categorias enunciativas centram-se no contexto em que 

a argumentação se organiza, na relação dialética entre lugar, momento, participantes, 

conteúdos e objetivos da interação. Os sujeitos envolvidos no contexto enunciativo 

são capazes de agir e interagir com propostas, sugestões e contraposições. 

Evidenciam-se, portanto, o contrato de participação estabelecido no espaço e tempo 

à disposição dos interlocutores, a multiplicidade de posicionamentos, a tensividade 

criada e a contribuição para a construção do pluralismo. Ao olhar para a linguagem 

materializada nos discursos produzidos em uma determinada situação ou vivência, 

identificamos um lugar e um tempo históricos, constituídos e em constituição, que se 

entrelaçam aos pontos de vista concordantes e/ou divergentes (LIBERALI, 2013).  

As características discursivas, apresentadas no Quadro 3, a seguir, fazem 

alusão ao modo como um texto pode ser organizado: plano organizacional, 

organização temática, foco sequencial e articulação de ideias, ponto de vista e 

posições, como define Liberali (2013). 
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QUADRO 3 – Características Discursivas 
Plano 

organizacional 
Organização 

temática 
Foco sequencial 

Articulação de 
ideias 

Compreensão 
das formas 

como o 
enunciado se 

inicia, 
desenvolve e 

encerra 

Permite 
constatar se 

houve ou não 
desenvolvimento 

do tema em 
discussão e se o 

novo tópico 
oferecido foi 
pertinente ou 

não. 
(PONTECORVO, 

2005). 

Relaciona-se à escolha 
temática em questão e 
a seu entrecruzamento 

discursivo. Esta 
abordagem poderá 
permitir uma melhor 
compreensão das 

escolhas dos 
interlocutores sobre o 
modo de lidar com os 

temas e como 
sequenciá-los na 

produção de 
conhecimento 

A articulação 
assume aspecto 
central tanto para 
o analista como 

para os 
praticantes, ao 

realizarem 
análises e 

avaliações, ou 
apenas ao 

participarem de 
enunciados. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2022), adaptado de Liberali (2013). 

 

Dentre as características discursivas, um aspecto central desta forma de 

argumentação é a maneira como as ideias, posições e pontos de vistas são 

apresentados e sustentados. Conforme apresenta Liberali (2013, p. 68/69), 

concluímos, no Quadro 4, abaixo, as categorias discursivas de análise de dados: 

 

QUADRO 4 – Aspectos Discursivos 
Categorias Definição 

Exórdio 
Abertura do tema ou introdução e estabelecimento de 
contato com interlocutores. 

Apresentação do ponto 
de vista/tese 

Apresentação de uma posição pelo interlocutor que 
demanda sustentação ou requer refutação dos demais 
interlocutores. 

Espelhamento 
Recolocação do que foi apresentado por outro 
interlocutor de forma parafraseada ou reproduzida. 

Discordância / 
contestação do ponto de 

vista 

Espelhamento usado como forma de recolocação da 
questão controversa, porém, com uso do 
posicionamento de outro interlocutor. 

Concordância com ponto 
de vista 

Aceitação da ideia apresentada com ou sem acréscimo 
de novas possibilidades de interpretação. 

Discordância/contestação 
de ponto de vista 

Apresentação de oposição ao ponto de vista expresso, 
com ou sem apresentação de novo posicionamento. 

Acordo ou síntese 

Tentativa de encontrar nova posição que aglutine 
diferentes posicionamentos a partir de concessões, 
imposição de condição, descarte, integração de ideias, 
reformulação. 

Pedido de sustentação 
e/ou esclarecimento 

Solicitação de maiores detalhes sobre argumentos de 
sustentação ou ponto de vista apresentado. 
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Apresentação de 
esclarecimento ou 

sustentação 

Apresentação de esclarecimentos e/ou de maiores 
detalhes sobre argumentos de sustentação ou ponto de 
vista apresentado. Pode ocorrer com a citação de um 
exemplo de autoridade, apelo emocional, ou 
explicação. 

Pedido/apresentação de 
contra argumentação 

Solicitação ou apresentação de posição distinta da que 
está sendo discutida ou da que foi proposta por outro 
interlocutor. 

Questões para 
entrelaçamento de falas 

Questionamentos que contribuem para que os 
interlocutores percebam ou criem relações entre suas 
falas e as de outros participantes do evento. 

Justificativa/Explicação 
Apresentação de justificativa para concordância ou 
discordância. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2022), de acordo com Liberali (2013, p. 73/74) 

 

A discussão das características linguísticas (LIBERALI, 2013, p. 74) aplica-se 

a partir de alguns aspectos da materialidade do texto, considerados mecanismos de 

composição do discurso. São observadas as principais ocorrências referentes aos 

mecanismos conversacionais, lexicais, de coesão nominal, de valoração, conexão e 

distribuição de vozes. Porém, em vista da idade dos participantes da pesquisa, 

elegemos os seguintes aspectos na análise, que caracterizamos a seguir: 

 

 Mecanismo conversacional: relacionados aos modos de participação dos 

sujeitos na interação e ao posicionamento de suas vozes na apresentação 

de pontos de vista ou oposição. Incluem o uso da interrogação, exclamação 

e repetição. 

 Mecanismos de conexão: referem-se aos modos de sucessão de ideias 

e expressam explicação, justificação e oposição.  

 Mecanismos de distribuição de vozes: Evidencia a inferência do sujeito 

no enunciado, por meio de marcas linguísticas como: eu, a gente, formas 

pessoais que indicam uma opinião (meu/minha) ou expressões para incluir 

o ouvinte  
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QUADRO 5 – Resumo das categorias argumentativas utilizadas na análise dos 
dados 

Aspectos Linguísticos 
Composição do discurso 

Enunciativas 
Contexto 

Discursivas 
Narrativas 

Mecanismo 
Conversacional: modos de 
participação, adequação de 
voz, ritmo, mensagem, 
Interrogações, Exclamações 
 
Mecanismo de Conexão: 
Sucessão de ideias, 
Explicação, Justificativa, 
Oposição 
 
Mecanismo de 
Distribuição de Vozes: 
Interferência do sujeito no 
enunciado, eu, a gente, 
meu, minha 
 

Lugar: momento físico e 
social de produção, 
recepção e circulação.  
 
Papel dos interlocutores 
(enunciadores): Contrato 
de participação, 
Disposição, Multiplicidade 
de posicionamento, 
Contribuição para a 
construção do pluralismo 
 
Agir e interagir: Conflito 
de opiniões e ideias  
 

Consentimento: 
Aceitação da ideia 
apresentada com ou 
sem novas 
possibilidades de 
argumentação. 
 
Desacordo: 
Apresentação de 
oposição a ponto de 
vista com ou sem 
apresentação de novo 
opinião. 
 
Combinados: Esforço 
para encontrar novas 
ideias e reunir 
diferentes 
posicionamentos a 
partir de integração de 
ideias e mudanças nos 
planos originais. 
Contra 
argumentação: 
Solicitação ou 
apresentação de 
opinião distinta da que 
foi proposta por outro 
interlocutor. 
 
Entrelaçamento de 
falas: 
Questionamentos que 
contribuem para que os 
participantes criem 
relações entre suas 
falas e as de seus 
pares. 
 
Justificativa: 
Manifestação de 
justificativa para 
concordância ou 
discordância. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2022). 
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Segundo Magalhães (2011), a argumentação é a linguagem da colaboração 

crítica, e é por meio das contradições e dos conflitos que os sujeitos participantes 

podem entender, questionar, clarificar ideias, analisar sua postura e a dos outros e, 

assim, avançar na produção criativa de sentidos e significados. (MAGALHÃES; 

LIBERALI, 2009; MAGALHÃES, 2011).  

Esclarecemos, pois, que colaboração, assim como contradição, são construtos 

filosóficos que organizam experiências coletivas pelas quais os seres humanos se 

constituem e se transformam constantemente e, do mesmo modo, criam e 

transformam seus contextos de ação (MAGALHÃES; OLIVEIRA, 2011). Colaborar é 

o processo de construção com outros, em que os sujeitos trabalham juntos na 

compreensão e transformação de si mesmos, construindo relações colaborativo-

críticas com o outro, para possibilitar que todos ajam para e na produção conjunta do 

objeto em construção da atividade em foco, do conceito em foco e das ações que 

apoiaram o que foi feito. 

Posto isto, elegemos a colaboração e a criticidade como categoria de 

interpretação, pois, pautada em Vygotsky, Magalhães (2011) explica que 

aprendizagem e desenvolvimento são construções sociais, coletivas e colaborativas, 

e, nesse processo, a ZPD se constitui como o espaço entre o que os participantes são 

e o que eles estão em processo de tornar-se, de modo que a colaboração crítica é 

imprescindível à potencialização de desenvolvimento.  

Elegemos, ainda, como categoria fundamental para análise dos dados, os 

aparatos multimodais centrais para a compreensão dos modos de agir de crianças 

pequenas, tais como expressões corporais, faciais, gestuais, olhares, postura 

corporal, sons, imagens, entonação, ritmo e acentuação da voz, entre outros. A 

integração reflexiva de variados aspectos multimodais no enunciado, para a 

configuração dos significados, comporta o desenvolvimento de processos mais 

críticos de produção de sentidos e significados e, por consequência, de criação e 

recriação da vida dos sujeitos. 

Tratando-se da forma como se deu o contexto desta pesquisa, por meio de 

aulas remotas, entendemos ser necessária a inclusão desta categoria de análise, visto 

que as crianças precisaram utilizar, mais do que nunca, do repertório de recursos de 

significação aos quais tinham acesso e familiaridade: a linguagem corporal, visto que 

elas apreendem o mundo à sua volta por meio do seu corpo, experimentando as 
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diversas sensações táteis, auditivas, visuais, olfativas, que permitem adquirir 

conhecimentos. 

 Segundo Kress (2013), há um conjunto, social e culturalmente formatado, de 

recursos ou modalidades que permite a apresentação de posições, interesses e 

formas de compreensão, que surgem a partir de posicionamentos físicos, afetivos, 

culturais e sociais assumidos frente ao mundo em um determinado momento. Esses 

recursos, constituintes dos repertórios (BUSCH, 2012) que os sujeitos constroem nas 

variadas interações que têm ao longo de suas vidas, podem ser vistos como base 

para ações e posições assumidas em diferentes contextos. A consciência dos sujeitos 

sobre esse repertório permite orquestrar significados a partir de possíveis seleções e 

configurações específicas que realizem ou queiram realizar. 

 A multimodalidade pode ser entendida como formas de representação distintas 

utilizadas na construção linguística de uma determinada mensagem. Segundo 

Pimenta (2001), a multimodalidade constrói novos sentidos ao fundir recursos verbais 

com recursos visuais, como a imagem. Liberali e Fuga (2018, p. 176), considerando o 

contexto escolar, mencionam a importância de compreendermos que “a escolha dos 

recursos/modos envolve considerar múltiplas formas de representação, que sofrem 

variações de acordo com o contexto e a cultura e têm efeitos cognitivos, culturais e 

sociais específicos”.  

Quanto maior esse repertório de recursos e a consciência sobre seus efeitos 

de sentido, melhor os sujeitos poderão orquestrar suas escolhas para produzir os 

significados que desejam (LIBERALI; FUGA, 2018). Nesse movimento, realiza-se a 

ampliação do olhar e de formas de participação críticas, deliberativas e igualitárias, ao 

expandir o olhar e tornar central a relação entre argumentação e educação, criando 

bases para a expansão da aprendizagem. 

Por fim, no Quadro 7, a seguir, acrescentamos, além das agências 

conceituadas no início da fundamentação teórica, novos tipos de agências, 

renomadas e caracterizadas pela pesquisadora e orientadora, a fim de contemplar as 

crianças pequenas da Educação Infantil e, assim, verificar formas específicas de 

agência em crianças nessa etapa, posto que não encontramos, nas leituras 

realizadas, definições de agência específicas para esta faixa etária do estudo. 
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QUADRO 6 – Agências da Primeira Infância 

Tipos de agência Características 

Agência inicial 

Este tipo de agência se revela pelas primeiras tentativas de 
participação no coletivo, quando as crianças respondem às 
perguntas dos adultos e de outras crianças expressando suas 
próprias ideias, sugestões e hipóteses, ainda que de maneira 
introvertida e eventual. 

Agência 
capturada 

Baseia-se, fundamentalmente, no silenciamento da voz da 
criança, na maioria das vezes pelos pais e por outros adultos 
de sua convivência, incluindo os professores. A criança tem o 
direito de expressar-se, mas, ainda assim, têm sua capacidade 
agentiva negada, sua fala interrompida pelos adultos 
responsáveis por ela naquele momento, 

Agência 
autoritária 

A agência autoritária descreve crianças atuando de forma 
diligente e vigorosa, ao determinar ordens a seus pares e 
adultos. Participam ativamente, desenvolvendo diferentes 
linguagens para se expressar, elaborando conhecimentos, 
decidindo e posicionando-se. 

Agência de 
resistência 

Nesta forma de agência, a criança se opõe às ordens dos 
adultos, na maioria das vezes, com justificações claras e 
ponderadas. Atuam de forma resistente e confiante, 
demonstrando entendimento de suas decisões. 

Agência 
translíngue 

Neste modelo de agência, a criança é capaz de manifestar-se 
utilizando todo o repertório multimodal nas várias línguas, 
gestos, expressões, movimentos e solicitações com foco em 
pequenas sentenças na Língua Adicional, de maneira 
espontânea, como forma de participação ou resistência.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2022). 

 

4.1.6 Credibilidade da pesquisa 

 

 Nessa seção, relato os procedimentos utilizados que dão credibilidade a essa 

pesquisa (LIBERALI, 2013).  

Iniciei o curso de forma presencial com aulas e seminários na PUC e logo no 

segundo mês de aula passamos a ter os encontros na modalidade remota, devido ao 

avanço da contaminação pelo coronavírus. No Quadro 7, abaixo, listo as disciplinas 

cursadas e as respectivas ementas do curso nas quais me matriculei. As aulas 

aconteceram nos horários definidos, cada qual em diferentes plataformas digitais, e, 

durante todo o curso, ainda que remotamente, foram muitas as experiências, vivências 
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e interações das quais pude participar e pelas quais me apropriar do tema de minha 

investigação. 

 

QUADRO 7 – Disciplinas acadêmicas para a credibilidade da pesquisa 
Disciplina Contribuição para a pesquisa 
Minicurso: 
Expressividade de 
fala, aspectos visuais 
e vocais - Profa. 
Sandra Madureira 

A investigação dos aspectos vocais e faciais na expressão 
de sentidos na fala. Elementos básicos de prosódia da 
fala. O uso do VPA para análise de ajustes de qualidade 
de voz. O uso do FACS para descrição dos movimentos 
faciais. Estilos de elocução. Expressão de atitudes e 
emoções na fala. Desenho experimental para estudo da 
fala expressiva. 

Panorama histórico 
da linguística 
aplicada: questões 
teóricas e 
metodológicas - 
Profa. Mara Sophia 
Zanotto.  

Nesta disciplina pude estudar os marcos históricos do 
desenvolvimento da LA e as principais questões 
epistemológicas e metodológicas das tradições de 
pesquisa, ampliando meu entendimento sobre esta área. 

Linguagem e 
constituição de 
educadores críticos - 
Profa. Maria Cecília 
Camargo Magalhães 

Objetiva, especificamente, explorar a intersecção entre as 
categorias apontadas acima com base em discussões e 
releituras de Vygotsky e de pesquisadores recentes como 
Stetsenko, Peter Jones, Engeström, Sannino, Edwards, 
Magalhães, Ninin, Liberali, Oliveira, Smyth, entre outros. 
Aborda a constituição de contextos de pesquisa e 
formação que questionem a manutenção de hierarquias 
quanto a relações lineares e a-históricas da linguagem 
que, usualmente, organizam o currículo e papéis de aluno 
e de professor, de coordenador de diretor, de pesquisador 
em contextos de formação e (im)possibilitam a 
constituição de profissionais agentes. 

Language teaching 
and corpus 
linguistics- Prof. 
Antonio Paulo Berber 
Sardinha 

A Linguística de Corpus tem sido usada em diversos 
domínios, desde a criação de dicionários até a análise 
forense e a tradução. Uma das primeiras aplicações de 
corpora tem sido no ensino e aprendizagem de línguas, 
porque corpora naturalmente requer a visualização da 
linguagem por meio de amostras autênticas de uso da 
língua, o que deve ser uma preocupação central no 
campo. O uso de corpora na sala de aula baseia-se em 
fazer com que professores e alunos se concentrem em 
como a linguagem é realmente usada em contextos reais, 
em vez de exemplos de linguagem cuidadosamente 
elaborados. Neste curso, exploraremos como os corpora 
podem ser usados na pesquisa de linguagem, como a 
linguagem pode ser descrita usando corpora e como as 
descobertas da análise de corpus podem ser trazidas para 
a sala de aula de maneira significativa. 
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Teorias da linguagem 
I - questões teóricas e 
metodológicas da 
ciência - Profa. 
Sumiko Nishitani 
Ikeda 

A disciplina apresenta uma visão panorâmica do 
desenvolvimento do pensamento linguístico no século XX 
e início do século XXI. Parte de Saussure, que introduz um 
tipo de raciocínio dedutivo sobre a linguagem, alinhando a 
linguística ao ideal de ciência. Discute a proposta de 
Chomsky, caracterizada pelo retorno ao pensamento 
cartesiano sobre a gramática. Explora dois 
direcionamentos da linguística: um que sustenta a 
exclusividade e irredutibilidade de seu objeto e outro 
interessado no uso da linguagem e que se alimenta de 
outras fontes (Filosofia, História, Psicologia, Sociologia). 
Incluem-se, nessa vertente, a Teoria da Enunciação, a 
Pragmática e as Análises de Discurso. 

Revisitando Vygotsky 
por mudança social: 
relacionando teoria e 
prática - Profa. 
Fernanda Liberali 

Esta disciplina discute a expansão das teorias de Vygotsky 
e considera novas possibilidades para interpretar e 
implementar seu trabalho em uma ampla variedade de 
contextos. O seminário trata de teorias vygotskianas que 
podem contribuir com sucesso para novas possibilidades 
de desenvolvimento humano em um mundo complexo e 
conturbado. As aulas envolveram a participação dos 
colaboradores nacionais e internacionais na discussão 
das questões abordadas em seus trabalhos sobre 
Vygotsky e mudanças sociais. 

Ensino-
Aprendizagem 
híbrido e formação 
colaborativo-crítica 
de Educadores, no 
contexto escolar: 
desafios 
epistemológicos, 
teórico-
metodológicos e 
políticos - Profa. 
Maria Cecília 
Camargo Magalhães 

Esta disciplina objetiva discutir o ensino-aprendizagem 
híbrido (práticas educativas presenciais e online) em 
contextos de formação colaborativo-crítica de educadores, 
de forma questionadora, com foco nas necessidades 
atuais da escola. Discute desafios epistemológicos 
decoloniais, teórico metodológicos e políticos em que a 
organização dialética da linguagem tem importância 
chave, no questionamento e transformação de conceitos 
quanto à produção de conhecimento bem como de valores 
que questionam questões de poder, de individualismo, de 
encapsulação e transmissão de conteúdos.  

Políticas Públicas da 
Infância e Formação 
de Formadores - 
Profa. Dra. Emília 
Maria Bezerra 
Cipriano Castro 
Sanches 

A proposta terá como fofo as Políticas Públicas da 
Infância, na ´educação Brasileira destacando-se: os 
marcos legais, os contextos de atendimento, propostas 
para crianças e famílias, gestão do sistema e da unidade, 
o currículo e as orientações pedagógicas e suas relações 
com o processo formativo do formador da infância no 
contexto atual. 

Decolonialidade, 
interculturalidade e 
linguagem 
argumentativa - 
Profa. Fernanda 
Liberali 

Este curso desenvolve discussões sobre o papel da 
linguagem nos processos de exploração, violência, 
opressões, injustiças e desigualdades extremas. Utilizará 
os estudos decoloniais como possibilidade de análise de 
discursos que viabilizam práticas pedagógicas voltadas 
para a educação intercultural e apontam para outras 
formas e possibilidades de ser, estar e se relacionar no 
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mundo a partir da superação de discursos hegemônicos. 
Nesse contexto, serão apontados os aspectos 
argumentativos necessários para se chegar a esse projeto 
decolonial e intercultural. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2022). 
 

Segundo Fuga (2009) um dos processos necessários à confiabilidade no 

processo de pesquisa é o engajamento prolongado do pesquisador no contexto de 

pesquisa, necessário para alcançar os objetivos traçados. Minha permanência no 

contexto da pesquisa corresponde ao período de dois semestres de aulas remotas 

para coleta dos dados e, posteriormente, um ano a mais, presencialmente, em sala 

de aula com as mesmas crianças da pesquisa, o que possibilitou estabelecer maior 

vínculo e a discussão de algumas questões do trabalho com as próprias crianças do 

grupo estudado, auxiliando na garantia de veracidade dos fatos analisados.  

Foi feita, posteriormente, a triangulação dos dados por meio dos diferentes 

procedimentos de coleta, como as gravações em vídeo e posterior transcrição das 

aulas remotas, os planejamentos anual e semestral da série/ano, os planos de aula e 

do diário de bordo da pesquisadora.  

É fundamental, durante uma pesquisa científica, a promoção de embates 

argumentativos, tanto com as críticas dos pares como as dos que tem posições 

contrárias, para que possibilitem a revisão do trabalho, assim como a averiguação de 

posicionamentos e posturas. Acredito ser o trabalho colaborativo um dos melhores 

caminhos para garantir a veracidade e a credibilidade de uma pesquisa, pois o 

trabalho em pares (Vygotsky, 2003) enriquece nossos passos e, com isso, o resultado 

final.  

 Tendo sido esta pesquisa plenamente colaborativa, tive, além da orientação e 

acompanhamento individual da minha orientadora, a contribuição de colegas 

mestrandos e doutorandos do grupo de pesquisa LACE17, por meio de críticas, 

questionamentos e sugestões, durante os diversos seminários de pesquisa, acerca de 

aspectos teóricos e metodológicos e da análise dos dados e verificação dos 

 
17 Linguagem em Atividade no Contexto Escolar (LACE) é um grupo de pesquisa que inclui estudos 
que investigam a constituição dos sujeitos e suas formas de participação, sob a liderança das Profas. 
Dras. Maria Cecília Camargo Magalhães e Fernanda Coelho Liberali. O grupo aborda questões de 
formação crítica em contextos mono e bilíngues, nos quais a linguagem permite a constituição de 
Cadeias Criativas (LIBERALI, 2006). 
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resultados, agregando, assim, subsídios para a pesquisa e ajustes na estruturação 

textual.  

No âmbito do LAEL – PUC/SP, este estudo foi submetido a bancas de mini-

qualificação, onde pude discutir a abordagem teórica, a opção metodológica e os 

procedimentos de análise e interpretação dos dados, e as sugestões e os 

questionamentos dos colegas permitiram mudanças, reorganizações e redefinição 

das questões da pesquisa. Além disso, minha participação em diferentes eventos 

contribuiu, ao longo do período de investigação do tema, para a seleção de bibliografia 

para complementar a fundamentação teórica. Os textos produzidos no decorrer da 

construção da pesquisa se desdobraram na publicação de artigos em periódicos, 

capítulo de livro e apresentação de poster, assim como também geraram 

apresentações em congressos nacionais e internacionais, formação de formadores, 

lives e mesas-redondas. 

O estudo foi, ainda, submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cuja documentação e aceite 

encontram-se sob o Parecer no 4.747.604, disponível na Plataforma Brasil. 

Por fim, garantida a credibilidade e a confiabilidade desta pesquisa que, em 

diversas oportunidades, pôde ser avaliada e discutida por pesquisadores da 

Linguística Aplicada, bem como por professores do curso de pós-graduação da 

PUC/SP, apresento, no capítulo seguinte, a análise e interpretação dos dados. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 A construção de agências durante as aulas remotas na Educação Infantil 

 

O objetivo desta seção é apresentar e discutir os resultados encontrados e 

responder às perguntas de pesquisa, de modo a investigar os diferentes tipos de 

agência que se realizaram a partir das propostas feitas durante o ensino remoto na 

pandemia do coronavírus para um grupo de crianças da Educação Infantil Bilíngue. 

Destacamos que o objetivo desta pesquisa visava a transformação nos modos de agir 

das crianças participantes durante o período do ensino remoto. 

Com o propósito de compreender a discussão dos dados, iniciamos pela 

descrição do contexto e das propostas que se realizaram nos encontros; logo após, 

analisamos os excertos transcritos em suas caraterísticas argumentativas, de 

colaboração, os aspectos multimodais e as agências observadas, a fim de responder 

à questão da pesquisa, baseada na fundamentação teórica, discutida anteriormente. 

Por fim, apresentamos a síntese do encontro, entrelaçando as aulas. 

 Conforme já exposto na seção 3.1.3, em que contextualizamos e descrevemos 

os participantes da pesquisa do grupo do Preschool 1, reiteramos que os nomes das 

crianças, utilizados nas transcrições das aulas a seguir, são fictícios, de modo a 

preservar suas identidades. 

 

AULA 1 – 02/04/2020 

 

Parte 1: Descrição do contexto e da proposta 

 

A primeira aula selecionada data do dia 2 de abril de 2020. As crianças 

analisadas neste encontro são Panda, Gabriel e Sara. É relevante mencionar que esta 

primeira transcrição foi feita a partir de cada criança individualmente, de modo que os 

excertos não mencionam as interações entre os pares visto que, por ter sido a primeira 

experiência no ensino remoto, não houve interatividade entre as crianças do grupo. 

Nesta ocasião, encontramos os pais e as crianças pela primeira vez neste novo 

formato. Testamos as ferramentas do Moodle (plataforma disponibilizada pelo colégio 

para as aulas) e fizemos os ajustes necessários com as mães presentes, o que 
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demorou um bom tempo, visto que era a primeira experiência que tínhamos desta 

forma.  

 

IMAGEM 1 – Encontro com Panda, Gabriel e Sara (02/04/2020) 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora para esta pesquisa (2020). 

 

A intenção deste encontro era acolher as crianças e suas famílias, ouvindo 

atentamente suas inseguranças e necessidades, tranquilizando-os, transmitindo 

confiança no que faríamos a partir daquele dia, assim como a manutenção do vínculo 

entre todos do grupo. Planejamos, como proposta para esta primeira aula remota, a 

contação da história “Goldilocks and the three bears”, a qual as crianças já conheciam 

e compreendiam algumas palavras em inglês pelo contato que tiveram com ela 

durante as aulas presenciais. 

As experiências na Educação Infantil devem contribuir para a descoberta, a 

interação, o desafio e a convivência, para que possibilitem às crianças agirem, 

interagirem e (re)construírem conhecimentos em contextos significativos e 

interessantes que permitam o uso real da língua (TONELLI, 2005). Entendemos, 

portanto, que seria mais adequado retomar o contato com a Língua Adicional de forma 

lúdica, tendo como ferramenta a contação de histórias já conhecidas e, portanto, 

afetivamente mais próximas da realidade dos pequenos naquele momento de 

transições e incertezas 

Já havíamos tido contato com as crianças durante as aulas presenciais no início 

de fevereiro, passando tranquilamente pelo período de adaptação. Apesar disto, os 

participantes mostraram-se sérios e desconfiados neste primeiro encontro virtual. Pela 

pouca idade e estatura, as crianças precisaram sentar-se no colo de seus pais para 

poder enxergar o computador. No início, alguns não olharam para a tela, tímidos e 
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distraídos com tantas informações. Outros permaneceram atentos, porém, calados. 

Coloquei para tocar uma música que já era conhecida por eles e, até então, a favorita 

da turma: Banana Phone. Brincamos de freeze e hide and seek. Algumas crianças 

mostraram-se animadas e participaram de alguma maneira, enquanto outras 

permaneceram neutras, apenas contemplando o que acontecia. 

 

Parte 2: Análise e interpretação 

 

Panda 

 

 Panda observava séria e desconfiada, não sorriu, agarrou por várias vezes o 

braço da mãe, envergonhada.  

 

Excerto 1  

Ms. Monika: What beautiful hair, Panda! 

Panda percebeu que falei com ela, mas não respondeu, virando 

o rosto com uma feição séria. 

 

 Neste trecho, observamos aspectos enunciativos de tensividade na 

insubmissão de Panda, quando, apesar de ser capaz de agir e interagir com a 

proposta feita pela professora, demonstra, no seu contrato de participação, negação 

aos pedidos de sua mãe para que responda às perguntas feitas pela professora por 

meio de aparatos multimodais, como gestos e expressão facial: Panda percebeu que 

falei com ela, mas não respondeu, virando o rosto com uma feição séria. 

 Observamos, também, que exerce os primeiros rudimentos de sua Agência 

Inicial com as primeiras tentativas de participação no coletivo, ainda que de maneira 

resistente. 

 

Excerto 2 

Ela continuou séria e calada. Ao ouvir a música Banana Phone, 

permaneceu sentada sem se mover na cadeira, virando de 

costas para o computador.  

Mãe da Panda: Olha só a Ms. Mona, ela quer falar com você, 

fala com ela. 
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Com a insistência da mãe para que participasse, olhava, de vez 

em quando, perspicaz, séria e calada. Ao ser colocada 

novamente de frente para o computador pela mãe, Panda 

colocou as mãos no rosto, esfregando os olhos como se 

estivesse chorando. Não comentei o fato e coloquei Banana 

Phone para tocar de novo.  

 

Corporalmente, Panda também demonstrou rebeldia ao ficar de costas para o 

computador, saindo do local onde estava, com feições faciais sérias e os braços 

cruzados, comunicando-nos que estava descontente com a nova modalidade de aula, 

porém, entendia que ficaria longe da professora e dos colegas e que seu desejo de 

voltar a escola não seria realizado.  

No contexto escolar, podemos nomear esta resistência de Panda, apesar de 

compreender que não será possível voltar às aulas presencialmente, como o exercício 

de Agência Desencapsulada, quando há intencionalidade nas ações para ruptura 

dos padrões estabelecidos, ou seja, movimentar-se para fora da cápsula (LIBERALI, 

2019). 

Por este conjunto de condutas, podemos dizer, também, que Panda teve sua 

Agência de Resistência potencializada, deixando claro que não estava contente com 

aquela situação: ao ser colocada novamente de frente para o computador pela mãe, 

Panda colocou as mãos no rosto, esfregando os olhos como se estivesse chorando. 

Segundo Engeström (2006, p. 20), “a agência é, por definição, testar e ir além dos 

limites do que é requerido e permitido”. 

 

Excerto 3 

Panda, que continuava virada de costas, esboçou olhar para a 

tela quando perguntei: 

Ms. Monika: Can you hear me, Panda?  

Ela me ouviu, mas não respondeu, precisei perguntar 

novamente e a mãe respondeu por ela: 

Mãe da Panda: Yes. Panda está com vergonha.  

 

Fica clara a Agência Capturada da criança, quando tem sua voz silenciada 

pelos adultos, no caso sua mãe, que responde por ela: Yes. Panda está com 
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vergonha. Na maioria das vezes, pelo imperialismo dos adultos, as crianças são 

obrigadas a aceitar determinadas tarefas sem poder opinar. Sob o novo paradigma da 

infância (PROUT; JAMES, 1990), enxergamos as crianças como sendo ricas e 

potentes, que devem ser consideradas com seriedade, ouvidas, envolvidas no diálogo 

e na tomada de decisões de forma democrática, possibilitando que vivam plenamente 

suas infâncias a partir de suas expressões, pensamentos, interesses e necessidades. 

 

Excerto 4 

Continuei a falar com a turma: 

Ms. Monika: I miss you a lot! Are you washing your hands and 

using your mask? Precisamos fazer tudo direitinho para não ficar 

doente, ok, Preschool 1? 

Em seguida, incentivei para que fizessem o movimento de 

esfregar as mãos junto comigo. Panda disfarçadamente 

esfregou suas mãos, mas continuou séria, olhando fixamente 

para a tela. Em seguida, levantou-se da cadeira, pegou algo, 

voltou e ficou de pé, aproximando-se do computador, parecendo 

querer se manifestar. Levantou-se de novo e conversou com a 

mãe, ainda com a feição séria, quando chegou sua irmã mais 

velha e me cumprimentou:  

Irmã da Panda: Hi! (Eu não respondi, pois somente percebi a 

interação durante a transcrição da aula) 

 

É mandatório ressaltar, neste excerto, um dos problemas do ensino remoto 

para crianças pequenas, motivo de extrema preocupação da professora-

pesquisadora, que perdeu inúmeras oportunidades de iniciar conversas com e entre 

as crianças, assim como de ouvir o que tinham a dizer, pois os microfones precisaram 

ficar mudos por um longo período durante os encontros, devido à interferência de 

barulhos advindos dos computadores conectados e às vozes de crianças e adultos 

participantes, falando ao mesmo tempo. Panda esboçou consentimento em participar, 

porém, seu microfone estava fechado e a professora não conseguiu interagir: Em 

seguida, levantou-se da cadeira, pegou algo, voltou e ficou de pé, aproximando-se do 

computador, parecendo querer se manifestar. Panda poderia ter se manifestado, mas 
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teve sua Agência Capturada mais uma vez por um adulto, neste caso, a própria 

professora. 

 

Excerto 5 

Panda saiu da cadeira e foi embora. Coloquei Banana Phone 

novamente, e ela voltou, ficando de pé ao lado da cadeira, 

esboçando movimentar-se ao som da música. A mãe se sentou 

na cadeira e a colocou no colo. Como já estava na hora do 

lanche perguntei: 

Ms. Monika: Are you hungry?  

Panda não reagiu. Eu disse que sua colega Sarah estava 

comendo uma Banana Phone, e ela não reagiu. Ao final da aula, 

junto com sua mãe e irmã, animou-se a dar tchau para todos, 

acenando com as mãos, porém, não participou nem interagiu 

com a professora e os colegas. 

 

 Panda deixou claro que não estava confortável com a situação imposta por 

meio de inúmeros aparatos multimodais, como olhares (olhava, de vez em quando, de 

rabo de olho, séria e calada), imagens (mas continuou séria, olhando fixamente para 

a tela) e posturas (agarrou por várias vezes o braço da mãe, envergonhada; 

permaneceu sentada sem se mover na cadeira, virando de costas para o computador). 

Da mesma forma, no que diz respeito aos aspectos discursivos, enquadra-se na 

categoria de discordância ao se opor às ideias apresentadas pelo interlocutor durante 

o encontro, sem manifestar qualquer posicionamento, porém, exercendo, mais uma 

vez, sua Agência de Resistência, em discordância com as propostas feitas. 

Fica evidente a importância da escuta ativa e do olhar atento do professor para 

que possa proporcionar espaços seguros e acolhedores no contexto escolar, em que 

os pequenos possam usar sua voz, serem ouvidos com atenção e respeito e terem 

garantidos seus direitos a explicações claras e razoáveis para seu entendimento. 
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Gabriel 
 

Excerto 1  

Gabriel percebeu que a música estava tocando no computador 

e riu ao tentar apertar os botões de seu monitor para silenciar a 

música. 

Mãe do Gabriel: Gabriel está bravo. Não sei se vai querer 

aparecer. 

Gabriel: Tô com sono! 

 

 De início, percebemos a Agência Capturada de Gabriel, quando sua mãe, 

utilizando-se de mecanismos conversacionais-conectivos, explica e justifica a 

“ausência” do filho: Gabriel está bravo. Não sei se vai querer aparecer. 

No entanto, observamos, na análise linguístico-discursiva, a contra 

argumentação de Gabriel ao apresentar, por meio de mecanismos conversacionais, 

uma justificativa distinta da que sua mãe deu, ao posicionar sua voz de maneira 

exclamativa, percebida por meio dos aparatos multimodais centrais: feição e 

acentuação de voz: Tô com sono! Potencializou, assim, sua Agência Inicial, 

revelando sua primeira tentativa de participação no coletivo, expondo sua defesa. 

As crianças são sujeitos capazes de lidar com as coisas e situações do mundo 

e devem ser consideradas com seriedade, ouvidas, envolvidas no diálogo e na tomada 

de decisões, a partir de suas expressões, pensamentos, interesses e necessidades.  

 

Excerto 2 

A mãe de Gabriel, então, sugeriu que ele se deitasse no colo 

dela, o que não foi atendido. Neste momento, a irmã, mais velha 

que Gabriel, apareceu na sala. 

Irmã de Gabriel: Hello, Ms. Monika.  

A irmã de Gabriel compreende e fala bem o Inglês e rapidamente 

responde às perguntas que fiz para ela. Trouxe para o irmão o 

boneco do Transformer. Gabriel ainda não apareceu na câmera. 

A mãe, na tentativa de que pudéssemos vê-lo, apontou a câmera 

do computador para o cantinho do sofá onde estava encolhido. 
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Assim que percebeu, saiu do lugar com seu brinquedo. Continuei 

a interagir com o grupo e perguntei: 

Ms. Monika: I miss you a lot! Are you washing your hands and 

using your mask? Precisamos fazer tudo direitinho para não ficar 

doente, ok, Preschool 1? 

Gabriel, então, aproximou-se da mãe e viu que ela fazia o 

movimento de lavar as mãos que eu havia sugerido, mas não 

imitou.  

 

 Gabriel, em relação dialética com o contexto remoto e a atividade proposta, 

demonstrou seu contrato de participação, quando colocou-se como observador, mas 

não imitou. Potencializou sua Agência de Resistência, afastando-se do computador, 

opondo-se a participar, contrariando as ordens de sua mãe: A mãe de Gabriel, então, 

sugeriu que ele se deitasse no colo dela, o que não foi atendido; assim que percebeu, 

saiu do lugar com seu brinquedo.  

 

Excerto 3 

Gabriel permaneceu atento o resto da aula toda. Coloquei 

Banana Phone. Falei freeze, e ele ficou paradinho, apreciando a 

brincadeira. Sentou-se no colo da mãe e tentou mexer no 

computador, querendo ligá-lo para falar alguma coisa. Como já 

estava na hora do lanche perguntei: 

Ms. Monika: Are you hungry?  

Ele dançou no colo da mãe sorrindo. Eu disse que Sara estava 

comendo nossa Banana Phone, e ele riu bem alto, falando algo 

em seguida – pareceu-me estar cantando a música. Mostrei o 

Rocky, meu cachorro, e, ao vê-lo, disse algo para a irmã e sorriu 

com a mãe. 

 

 Ao longo do encontro, Gabriel mudou sua feição, agora sorridente e 

observador, aproximando-se da mãe, conversando com ela e sorrindo ao ver os 

colegas dançando ao som da música: Falei freeze, e ele ficou paradinho, apreciando 

a brincadeira; e ele riu bem alto, falando algo em seguida – pareceu-me estar 

cantando a música. Aos poucos, deu sinais de consentimento, ao aceitar a ideia de 
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participar, mesmo que só observando. Mais uma vez, nesse momento, pelo fato de o 

microfone estar fechado, a professora não pôde ouvir o que o aluno disse e perdeu a 

oportunidade de interagir com Gabriel na tentativa de trazê-lo para participar do 

encontro, tendo, assim, sua Agência Capturada.  

Os “Princípios Políticos” são princípios fundamentais para a construção do 

currículo da Educação Infantil previstos na BNCC e devem assegurar às crianças o 

direito de cidadania, o exercício da crítica e o respeito à ordem democrática desde seu 

nascimento, promovendo a participação crítica, a expressão de seus sentimentos, 

desejos, ideias e questionamentos, assim como garantindo uma experiência de 

aprendizagem bem-sucedida para todos. Este princípio foi negligenciado, por vezes, 

pela professora, no contexto no qual nos encontrávamos.  

 

Sara 

 

Excerto 1 

Sara chegou no meio da música, envergonhada, no colo da mãe, 

depois ficou se mexendo no sofá por um bom tempo. Alguém 

trouxe um pratinho de comida para ela e, enquanto comia, 

olhava para a tela e conversava com a mãe.  

Ms. Monika: I miss you a lot! Are you washing your hands and 

using your mask? Precisamos fazer tudo direitinho para não ficar 

doente, ok, Preschool 1? 

A mãe de Sara prontamente fez o movimento de lavar as mãos, 

conforme sugerido pela professora, e Sara, vendo sua mãe, 

também fingiu lavar as mãos. Ela continuou comendo e se 

mexendo no sofá, observando os colegas e o que acontecia do 

outro lado da tela.  

Ms. Monika: Sara, you are a very hungry caterpillar. Sara sorriu. 

Ms. Monika: What are you eating?  

A mãe traduz a pergunta para ela, que logo me responde: 

Sara: Bolo! E sorriu novamente. 

 

 Percebemos, aqui, com base nos aspectos enunciativos, que Sara, ainda que 

orientada por sua mãe, participa do encontro, disposta a interagir com a professora: e 
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Sara, vendo sua mãe, também fingiu lavar as mãos. Na composição de seu discurso, 

notamos exclamações e interrogações nos mecanismos conversacionais em suas 

respostas, assim como aparatos multimodais como olhares, gestos e movimentos 

corporais: Ela continuou comendo e se mexendo no sofá; Bolo! E sorriu novamente. 

Apesar de ter sua Agência Capturada pela constante interferência de sua 

mãe, demonstrou tentativa de agir no coletivo ao responder às perguntas da 

professora, ainda que de maneira controlada e introvertida, mostrando esboços de 

sua Agência Inicial. Percebemos, ainda, que, pela sua expressão corporal, ao 

movimentar-se ininterruptamente no sofá, comendo ao mesmo tempo, precisava da 

ajuda da mãe na adaptação a este novo formato de aulas: Sara chegou no meio da 

música, envergonhada, no colo da mãe, depois ficou se mexendo no sofá por um bom 

tempo. 

 

Excerto 2 

Jessi apareceu na aula.  

Ms. Monika: Good Morning, Jessi! Let’s say Good Morning to 

Jessi! 

Ao ouvir sua mãe repetindo o que a professora pediu, Sara logo 

imitou a mãe: 

Sara: Good Morning!  

Logo em seguida, Sara tampou sua boca como se estivesse 

envergonhada de ter falado em inglês com a amiga. Como já 

estava na hora do lanche perguntei: 

Ms. Monika: Are you hungry?  

Comecei a cantar a música, e Sara, instantaneamente, disse: 

Sara: Nada de música.  

E continuou comendo seu bolo.  

 

Verificamos novamente, neste excerto, a mãe de Sara atuando pela filha, que, 

por sua vez, sente-se segura para agir após a aprovação do adulto responsável por 

ela naquele momento: Ao ouvir sua mãe repetindo o que a professora pediu, Sara 

logo imitou a mãe; Sara: Good Morning!  

 Observamos, mais uma vez, que Sara posiciona sua voz fisicamente para se 

expressar, por meio dos aparatos multimodais, ao mostrar-se inibida com sua 
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participação: Logo em seguida, Sara tampou sua boca como se estivesse 

envergonhada de ter falado em inglês com a amiga. Ainda assim, mostra-nos seu 

consentimento para interação no plano organizacional de discurso, quando demonstra 

abertura para a conversa e estabelece contato com os interlocutores, cumprimentando 

sua colega: Good Morning! Ao final da aula, sentindo-se confortável, por meio de 

mecanismos multimodais, como sua entonação e acentuação de voz, determina, de 

maneira austera, ao dar uma ordem coletivamente: Nada de música! Sara exerce, 

assim, sua Agência Autoritária, quando, pela materialidade do texto, expressa 

mecanismos de conexão, opondo-se aos comandos, apresentando discursivamente 

posição distinta da que foi proposta pelo interlocutor quando diz não querer ouvir a 

música que a professora estava a cantarolar: Comecei a cantar a música, e Sara, 

instantaneamente, disse: Nada de música. E continuou comendo sua banana.  

 

Parte 3: Conclusões intermediárias 

  

Observamos, nesta primeira aula, que as crianças demonstraram tentativas 

sutis de explorar sua Agência Inicial, posicionando-se no coletivo, ainda que com 

palavras e pequenas sentenças, respondendo a algumas perguntas feitas pelos 

adultos responsáveis naquele momento. Demonstraram, também, sua Agência de 

Resistência, utilizando-se do repertório multimodal disponível naquele contexto, 

como expressões corporais e faciais, gestos e olhares, para demonstrar insatisfação 

e oposição às propostas sugeridas. Vale pontuar, também, a Agência Capturada das 

crianças pela intervenção dos adultos responsáveis por elas naquele momento. 

Na sequência de análise e interpretação dos dados, apresentamos a próxima 

aula, que contou com a participação de Panda, Jessie, Gabriel, Golfinho e Gi. A 

intenção era a de retomar os símbolos da Páscoa, sobre os quais já havíamos 

conversado durante a semana, assistir uma apresentação em Powerpoint, cantar a 

música “In a cabin in the woods” e brincar de caça às cores. No entanto, uma das 

crianças trouxe um livro de história e pediu para contar para os colegas. Prontamente, 

a professora acolheu a sugestão e a proposta inicial foi modificada, privilegiando a 

participação das crianças nas decisões, dando espaço para a manifestação desses 

atores sociais e potencializando a voz do grupo na construção da aula. 
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AULA 2 – 08/04/2020 

 

Parte 1: Descrição do contexto e da proposta 

 

 Este encontro ocorreu no final da primeira semana das aulas remotas, após 4 

dias de atividades diárias com o grupo, ainda em adaptação a esse novo formato. 

Iniciamos a rotina da aula com as músicas de cumprimentos e, depois, procedemos a 

contagem dos números no calendário. Em seguida, a professora mostrou as tarjas de 

nome e as crianças fizeram o reconhecimento do seu. Nesse ínterim, esperávamos 

os participantes se conectarem à plataforma para que começássemos o encontro com 

a programação do dia. Como já colocado anteriormente, a proposta foi retomar os 

símbolos da Páscoa sobre os quais já havíamos conversado durante a semana, cantar 

a música “In a cabin in the woods” e brincar de caçar cores pela casa. Esta transcrição 

segue a sequência conforme a aula, com as interferências e interações dos 

participantes ao longo do encontro. 

 

IMAGEM 2 – Encontro com Panda, Jessie, Gabriel, Golfinho e Gi (08/04/2020) 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora para esta pesquisa (2020). 
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Parte 2: Análise e Interpretação  

 

 Panda é a primeira a chegar. Mostro minha meia calça levantando os pés e falo 

que estou com chulé. Pergunto se ela tem chulé, e ela para, olhando para o 

computador, como quem está pensando no que responder, mas não diz nada. Após 

um tempo diz: 

 

Excerto 1  

Panda: Não. Eu estou de meia. 

Ms. Monika: Ah! Igual a Ms. Monika, socks! A sua é black 

também? Que cor é a sua, deixa eu ver. Black socks like me? 

A mãe de Panda, que estava sentada na cadeira, responde pela 

filha. 

Mãe de Panda: Black. 

Ms. Monika: Nós estamos iguais, Panda.  

Panda segura seu pé e diz as cores da sua meia. 

Panda: Black e também rosa. 

 

Panda posiciona-se afetivamente, desinibida e falante, revelando as primeiras 

tentativas de participação no coletivo, experienciando, assim, sua Agência Inicial, ao 

responder às perguntas da professora e expressar suas ideias. No entanto, vemos 

que sua mãe ainda interfere em suas respostas, silenciando a voz da Panda: A mãe 

de Panda, que estava sentada na cadeira, responde pela filha, que tem, com isso, sua 

Agência Capturada. As crianças devem ser ouvidas e levadas em conta, pois têm 

seus direitos garantidos na BNCC (BRASIL, 2017a) de participar ativamente, 

expressando-se como sujeitos dialógicos, construindo, assim, sua identidade pessoal, 

social e cultural. 

Nos excertos seguintes, atentamos a como Panda começa a se impor, 

delimitando seu contexto como aluna, participando ativamente e dando pistas para a 

mãe de que pode seguir sozinha, não necessitando de sua coparticipação. Com base 

nos estudos do novo paradigma da infância (OSWELL, 2021), as crianças são agentes 

sociais ativos, aptas a (re)construir a realidade à qual pertencem, sendo, portanto, 

capazes de influenciar o que acontece em seu entorno. 
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Excerto 2  

A mãe de Panda diz para a filha falar que está com saudades de 

mim e dos amigos da sala. 

Panda: Tô com saudades de você, diz baixinho. 

Ms. Monika: Eu também estou com saudades de você, mas 

ainda não podemos ir para a escola, né? Temos que ficar mais 

um pouquinho em casa e rapidinho a gente vai se ver de novo. 

Panda ouve atentamente e, no meio da conversa, pede para a 

mãe abrir o livro que estava segurando. 

Panda: Mãe, agora abre. 

A mãe de Panda, ainda sentada na cadeira, insiste várias vezes 

para que a filha diga que está com saudades da escola e que na 

hora da aula não quer me ver no computador e sim na escola. 

Panda presta atenção, mas não repete.  

 

Na análise discursiva deste excerto, fica claro o entrelaçamento da fala da mãe 

com a filha, que tem sua Agência Capturada, quando justifica os sentimentos que a 

menina estaria sentindo: A mãe de Panda diz para a filha falar que está com saudades 

de mim e dos amigos da sala, e de não querer assistir a aula no computador, e sim 

presencialmente. Percebemos, todavia, desacordo no discurso de Panda ao ponto de 

vista proposto por sua mãe, quando, mesmo não argumentando com novas 

possibilidades, não repete que está com saudades, apesar da insistência, 

desenvolvendo sua Agência de Resistência mais uma vez, não mais obedecendo 

aos comandos, atuando de maneira confiante.  

Em seguida, Panda se utiliza de mecanismos conversacionais ao posicionar-

se e, por meio de aparatos multimodais na acentuação de sua voz, determina uma 

ordem à sua mãe: Mãe, abre agora! potencializando sua Agência Autoritária, 

tomando decisões por si própria. 

 

Excerto 3 

Panda se afasta do computador e procura alguma coisa entre os 

brinquedos, volta para o lado da mãe, parecendo querer sentar-

se na cadeira, e a mãe logo diz: 
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Mãe da Panda: Mostra alguma coisa bem legal para Ms. Mona18. 

Ms. Monika: Isso, escolhe uma coisa para me mostrar e depois 

vou te mostrar uma coisa também. 

Ela pega o brinquedo e se aproxima da câmera. 

Ms. Monika: What is this? 

Panda: É a Hello Kitty. Eu adoro Hello Kitty. 

Ms. Monika: Hello Kitty? I love Hello Kitty too. 

Panda olha para a mãe de rabo de olho e acrescenta: 

Panda: Tem uma colher, um negócio para misturar. 

Ms. Monika: O que está pendurado nela?  

Mãe da Panda: Fala, é uma colherzinha de medida. 

Panda: É para comer!  

Ms. Monika: É para preparar receitas? 

Panda: Não. É para comer! 

Ms. Monika: É para comer? Dá pra comer com essa 

colherzinha? Faz alguma comidinha para mim, então. I’m very 

hungry. Vou ficar esperando. 

 

Fazendo uso dos aspectos enunciativos-discursivos, constatamos a relação 

dialética entre os interlocutores da conversa quando Panda se mostra disposta para 

interagir com a professora, dando continuidade à conversa ao apresentar novas 

possibilidades de argumentação, criando relações entre suas falas e as do professor: 

Ms. Monika: What is this?, Panda: É a Hello Kitty. Eu adoro Hello Kitty, revelando sua 

Agência Inicial pelas primeiras tentativas de participação no grupo. Também é 

possível notar aspectos linguísticos que Panda utiliza na sua fala, ao exclamar sua 

preferência ao brinquedo que escolheu explicando a utilidade dele: É para comer!  

Panda desenvolve seu poder Agentivo Crítico-Colaborativo pela sua 

disposição de participar no coletivo, expressando suas ideias, justificando suas 

respostas e fazendo seus próprios julgamentos: É a Hello Kitty. Eu adoro Hello Kitty. 

 Até aquele momento, essa foi a sequência de falas mais longa que 

conseguimos ter com Panda, exatamente durante o tempo que sua mãe se ausentou.  

 

 
18 Ms. Mona é a forma como Panda se referia à professora. 
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Excerto 4 

Panda muda repentinamente de assunto e abre o livro que está 

na mão de sua mãe. A mãe coloca o livro aberto no chão (é um 

castelo que abre) e derruba algo: 

Mãe de Panda: Opa! 

Panda: Tudo bem, mãe! Diz com uma voz penosa. 

Mãe de Panda: É um castelo.  

Panda: É um castelo.  

Ms. Monika: Are you the princess? Você é a princesa desse 

castelo, Panda? Panda in Wonderland? Onde está seu livro que 

levou para a escola? 

Mãe de Panda: Está na mochila. 

Panda: É mesmo, na mochila. E sai correndo para buscar. 

 

Percebemos, aqui, as inúmeras vezes que Panda teve sua Agência 

Capturada pela antecipação das respostas da mãe: É um castelo; Está na mochila. 

Apesar desta interferência, acreditamos que a argumentação, por ser uma 

composição de possibilidades que se realizam na criação de novos significados a 

partir do conflito entre as vozes para a produção de novos conhecimentos, esse tipo 

de mediação adultocêntrica acaba por contribuir, em determinados momentos e 

contextos, para que a criança avance em seu desenvolvimento e possa, a partir de 

então, exercer papel ativo na definição de sua própria condição, tornando-se agente 

de transformação de si, do outro e do mundo (LIBERALI, 2013; 2016). 

 

Excerto 5 

Neste momento, Jessi chega na aula. 

Jessie: Oi! Diz em um tom de voz mais alto, enquanto Panda 

está lendo.  

Ms. Monika: Olha quem chegou. Digo surpresa. 

Panda para de ler, sorri e diz: 

Panda: A Jessie! 

Ms. Monika: Jessie, a Panda está contando uma história, presta 

bem atenção. 

Enquanto isso, Panda mostra o livro na tela. 
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Ms. Monika: Mostra de novo, Panda, pois Jessie não conseguiu 

ver. 

E Panda levanta o livro novamente para a colega. 

Ms. Monika: This story is about Alice in Wonderland. É a história 

da Alice no País das Maravilhas. 

Panda, cantarolando vagarosamente, diz o nome de seu livro  

Panda: Alice no País das Maravilhas. 

Jessie: Eu tenho a história do cowboy.  

Ms. Monika: Então, depois da Panda, é a vez de Jessie contar 

uma história. Vai Panda! Continua a história. 

Panda continua contando a história, e Jessie, sentada no meio 

das pernas de sua mãe, no chão, presta atenção, enquanto 

come. 

 

As crianças pequenas têm capacidade de expressar ideias, opiniões e teorias 

acerca das coisas do mundo, portanto, torna-se fundamental, na Educação Infantil, a 

promoção de experiências durante as quais as crianças possam falar e ouvir, 

aprimorando sua organização argumentativa, importante na articulação do 

pensamento e na interação cooperativa para a construção de conhecimento.  

Nesse excerto, observamos a importância da interação entre os pares, ainda 

que de forma remota, na construção do diálogo e no fortalecimento das vozes internas, 

a fim de construir, na coletividade, uma multiplicidade de vozes em expansão 

(LIBERALI, 2013; 2016): Panda, cantarolando vagarosamente, diz o nome de seu 

livro: Alice no País das Maravilhas. E Jessie responde: Eu tenho a história do cowboy.  

Sendo as crianças sujeitos dialógicos, criativos e sensíveis, percebemos, na 

gravação da aula em vídeo e também no diálogo destas duas crianças, inúmeros 

aspectos multimodais, como expressões corporais, gestuais e faciais e a entonação e 

acentuação de ambas as vozes, utilizados na construção linguística e organizados no 

plano discursivo para a apresentação de novas posições durante a participação nos 

enunciados. 

 Esta proposta de leitura e contação de histórias possibilitou às crianças agirem, 

interagirem e (re)construírem conhecimentos em um contexto significativo e 

interessante, que contribuiu para o uso real da língua (TONELLI, 2005) 

potencializando, assim, o desenvolvimento da Agência Translíngue, em que as 
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crianças puderam utilizar todo seu repertório multimodal no desenrolar dos 

enunciados, arriscando-se com palavras já apropriadas na Língua Adicional.  

  

Excerto 6 

Ms. Monika: Agora é sua vez Jessie! Go.  

Jessie: Vai lá pegar minha história, mãe, está lá em cima. 

Ordena para a mãe. 

  

A mãe de Jessie dá gargalhadas, levanta do sofá e vai buscar o livro. Jessie 

continuou sentada no chão, comendo. Panda, ainda sentada na cadeira, abraçada ao 

livro, olha fixamente para a tela, esperando Jessie começar. A participação de Jessie, 

de maneira geral, foi esporádica ao longo do ano remoto, no entanto, sempre que 

participou das propostas, procurou seus colegas para conversar. No que diz respeito 

aos aspectos de seu discurso, no plano organizacional, mostrou-se capaz iniciar, 

desenvolver e encerrar diferentes enunciados, assim como, em sua organização 

temática, pôde sustentar o desenvolvimento dos assuntos em discussão com seus 

interlocutores de maneira segura, convincente e bem articulada. Percebemos, 

também, que sua Agência Autoritária foi utilizada ao dar uma ordem à sua mãe de 

forma diligente e vigorosa. Vai lá pegar minha história, mãe, está lá em cima. A atitude 

da mãe, ao entender a “ordem” da filha, reforça a projetação de uma infância pautada 

nas atividades espontâneas, que aproximam as crianças de situações e ocupações 

típicas da sociedade a que pertence e da qual devem participar de maneira produtiva 

e criativa. No entanto, por parte dos adultos responsáveis, faltou sinalizar a 

necessidade de um pedido de “Por favor”, pois a mesma atitude pode ser levada para 

outros contextos sem a polidez necessária. 

 

Excerto 7 

Neste momento, Gabriel entra na aula e, ao se olhar na tela, não 

enxerga a mãe e pergunta: 

Gabriel: Mãe, cadê você ? 

A mãe de Gabriel se inclina e aparece na tela. Gabriel, que está 

desenhando com uma caneta na mão, sorri ao ver a mãe. 

Peço para Jessie esperar para começar a contação para darmos 

“Good Morning” para o Gabriel. 
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Ms. Monika: Good Morning, Gabriel. 

Mãe de Gabriel: Fala “Good Morning”, Gabriel.  

Gabriel: Eu tô fechando meu estojo. Justifica-se e continua a 

mexer em seus lápis, sem responder para a professora. 

 

 Verificamos, ainda, a dependência de Gabriel à presença de um adulto, em 

especial a mãe, para que se sinta seguro neste novo formato virtual, confirmando, 

assim, a dependência do mundo adulto, ainda que as crianças sejam agentes sociais 

ativos, aptas a construir a realidade social da qual fazem parte (WYNESS, 1999). Em 

seguida, Gabriel refuta o pedido da mãe, demonstrando, em seu discurso, 

apresentação de justificativa na discordância da ação a que foi solicitado, utilizando-

se de aparatos multimodais ao acentuar sua voz quando respondeu: Eu tô fechando 

meu estojo.  

 A Agência Resistente de Gabriel potencializou-se quando se opôs às ordens 

dos adultos responsáveis por ele naquele momento, justificando-se de forma 

assertiva, demonstrando sua posição com esclarecimentos pertinentes e pontuais: Eu 

tô fechando meu estojo. A agência é, por si só, o ato de testar e ir além dos limites, a 

fim de (re)construir e transformar padrões pré-estabelecidos (ENGESTRÖM, 2006). 

 Com isso, podemos assegurar que um currículo transformador, pautado em 

novas formas de agir, em que todos os envolvidos possam participar na construção 

de mudanças sociais, favorece a criação de contextos de confiança, respeito, 

compromisso, responsabilidade e o uso da linguagem dialógica. Desta forma, cria 

contextos nos quais as crianças tenham a possibilidade de usar seus repertórios de 

maneira cada vez mais expandida e, assim, desenvolver sua agência, tornando-se 

sujeitos críticos ao assumirem papéis na produção de saberes em situações do 

cotidiano.  

 

Excerto 8 

Panda levanta novamente da cadeira e pega outro livro, 

enquanto sua mãe entra no quarto e limpa novamente seu nariz 

que escorria. Gabriel aponta seu livro para a tela do computador 

e sua mãe rapidamente abaixa a mão dele para que espere a 

vez. A mãe de Jessie aponta o livro que a filha está segurando 

para que todos vejam na tela. Panda mostra-se séria, Gabriel 
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distrai-se com seu livro, Jessie, Golfinho e Gi apenas observam, 

e ninguém mais presta atenção na história de Jessie, que ainda 

assim, continua a contação. Todos agora falam ao mesmo 

tempo e os microfones estão desligados. 

 

Neste trecho, descrevemos a maneira como as crianças reagiram à tensividade 

causada no grupo. A repercussão de uma proposta forçosa revela-se, no repertório 

multimodal das crianças, em suas feições sérias, posturas corporais estagnadas e 

gestos contidos, e isto dá pistas de que tiveram suas Agências Capturadas pela ação 

dos próprios adultos, mesmo que de maneira não intuitiva e involuntária: enquanto 

sua mãe entra no quarto e limpa novamente seu nariz que escorria; e sua mãe 

rapidamente abaixa a mão dele para que espere a vez; A mãe de Jessie aponta o livro 

que a filha está segurando; o que reflete no comportamento e no engajamento dos 

pequenos: Panda mostra-se séria e Gabriel distrai-se com seu livro; Jessie, Golfinho 

e Gi apenas observam. 

As crianças são sujeitos de direitos e devem ser ouvidas em sua inteireza, 

segundo Freire (2000), “são seres capazes de saber, de saber que sabem, de saber 

que não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda não sabem", 

portanto, devem ser levadas a sério nas suas especificidades, ao opinar, participar, 

questionar, desejar, experimentar, observar e escolher (SANCHES et al., 2020). 

Contextos impostos, sem considerar as representações das crianças e de suas 

infâncias, privando-as das relações sociais, não permitem que se tornem produtoras 

de histórias e agentes de sua própria vida. 

 

Excerto 9 

Na tentativa de ser ouvida e colocar um pouco de ordem na aula, 

eu digo de forma enfática: 

Ms. Monika: One, two, three. Get your bubbles19.  

As crianças permanecem quietas, com a boca fechada como se 

estivessem segurando “bolhas de ar”. Começo, então, a ler uma 

história – We are going on a bear hunt. Eles ouvem atentamente. 

 
19 Get your bubbles é uma expressão em forma de brincadeira que utilizamos para que as crianças 
façam silêncio, “segurando bolhas” dentro da boca, sem poder falar para que elas não “escapem”.  
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Durante a contação da história, faço vozes diferentes e os 

barulhos de cada personagem, o que parece prender a atenção 

de todos no grupo. Quando aparece o bear na história, eu 

aumento a voz e as crianças reagem com alegria. 

Ms. Monika: Did you like the story? Quem gostou da história, put 

your thumbs up! – e coloco os dedos para cima como sinal de 

afirmação para que possam me imitar.  

Gabriel acena com a cabeça, Jessie e Golfinho colocam thumbs 

up, Panda e Gi só observam. 

 

 Neste trecho, em sua enunciação, a professora causa tensividade no grupo 

pela forma enfática com que articulou seu discurso, além dos recursos multimodais 

em sua entonação e acentuação de voz na construção linguística da ordem que deu 

para o grupo. Notamos, também, expressões corporais e faciais, assim como gestos 

e sons, enquanto as crianças se divertiam segurando suas “bolhas de ar” dentro da 

boca. Percebemos a expansão da Agência Autoritária por parte desta professora, 

atuando de maneira diligente e vigorosa, quando, na tentativa de ser ouvida e colocar 

ordem na aula, diz de forma enfática: One, two, three. Get your bubbles; Did you like 

the story? Quem gostou da história, put your thumbs up! – e coloco os dedos para 

cima como sinal de afirmação para que possam me imitar.  

Também se revelou a Agência Capturada das crianças, pelo silenciamento de 

suas vozes quando: As crianças permanecem quietas, com a boca fechada como se 

estivessem segurando “bolhas de ar”; Gabriel acena com a cabeça, Jessie e Golfinho 

colocam thumbs up, Panda e Gi só observam.  

 

Excerto 10 

Panda me chama: 

Panda: Posso contar a história?  

Insiste mais de uma vez e espera. 

Ms. Monika: Sim, Panda, pode contar. 

E peço para que todos prestem atenção na história que Panda 

vai contar. 

Ms. Monika: One, two, three. Get your bubbles. 

Mãe de Panda: Eu mostro o livro e você conta a história.  
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Panda exerce sua Agência Inicial ao perguntar se poderia contar a história: 

Posso contar a história? Insiste mais de uma vez e aguarda ter seu microfone 

desbloqueado para iniciar a “leitura”. Ao comando da professora, começa a contar a 

história. Já fazia 30 minutos que estávamos na aula, e as crianças demonstravam 

impaciência, utilizando, neste contexto remoto, o repertório multimodal como recursos 

de significação: mexem-se de um lado para o outro, levantam-se, andam pelo cômodo 

onde estão, conversam com suas mães e já não prestam mais atenção na história que 

a colega está contando. Nessa ocasião, meu cachorro aparece na varanda e 

interrompo Panda, para mostrá-lo ao grupo, na tentativa de chamar a atenção de todos 

novamente. Todos olham encantados para o Rocky e não ouvem mais Panda contar 

sua história. 

 

Excerto 11 

Panda: Mas e a história?  

Ela vira as páginas e a mãe tira o livro da mão dela. Panda chora 

e vira-se de costas para a tela, ainda sentada na cadeira, e 

continua falando de costas para o computador. 

 

A professora, no intuito de recuperar a atenção do grupo, impossibilita Panda 

de continuar a leitura de sua história, que, com isso, tem sua Agência Capturada. 

Panda queixa-se para sua mãe e utiliza de expressões sérias na sua construção 

linguística, demonstrando desagrado ao ser tolhida por essa distração. Ela se sente 

injustiçada, com razão, pois foi silenciada em sua ação, sem haver qualquer 

explicação ou pedido de desculpa por parte do adulto que deveria ter sido mais 

cuidadoso em seus atos. A agência humana acontece ativamente, tanto por parte da 

criança como daqueles com quem interage e de quem recebe estímulos mediadores; 

as ações, sejam da família, sejam da escola, devem reconhecer a necessidade de 

estabelecer, entre o educador e o educando, uma relação dialógica, interativa e de 

companheirismo, que propicie a humanização de ambos (FREIRE, 1987). Nesse 

decurso, ratificamos que o professor foi falho em sua ação, sustando o evento autoral 

da criança.  

As crianças dessa nova infância, na qual são consideradas como indivíduos 

sociais dentro da coletividade, têm atividade e função, participam da construção social 
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e contribuem como agentes de sua própria aprendizagem, construída sob o 

conhecimento experimental (MAYALL, 1996).  

Portanto, é preciso considerar a infância como uma condição das crianças, um 

conjunto de experiências vividas por elas, e localizá-las nas relações sociais 

(KUHLMANN JÚNIOR, 2007), uma vez que têm o direito de expressar-se livremente, 

seja verbalmente, por escrito ou por qualquer forma de comunicação, por meio das 

artes ou por outro escolhido pelas crianças (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

1989).  

Isso implica reconhecer o potencial das crianças nas diferentes experiências 

que vivem (SANCHES et al., 2020). Significa que devem ter papel ativo na construção 

da cultura, de suas vidas e das sociedades em que vivem (CORSARO, 2011), no 

processo de transformarem as atividades das quais fazem parte, promovendo a 

ruptura de ações preestabelecidas com o intuito de modificá-las com intencionalidade 

(ENGESTRÖM, 2013). 

 

Parte 3: Conclusões intermediárias 

 

Nesse dia, as crianças estavam mais descontraídas e familiarizadas com o 

computador, e pudemos perceber mais interações entre eles e com os professores. 

Ao final da análise e interpretação dos dados dessa aula remota, verificamos que o 

tipo de situação vivida, apesar de ter impedido a plena participação dos integrantes 

do grupo, deixando algumas crianças desconfortáveis e aborrecidas, potencializou 

algumas formas de agências que se entrelaçaram e outras que foram constatadas de 

forma isolada. Enfatizamos que os diferentes tipos de agência não são excludentes e 

podem ocorrer em uma única ação realizada pelo conjunto de sujeitos, assim como, 

em determinadas situações, podem ser percebidos de modo independente (LIBERALI 

et al., 2020). 

A agência observada e desenvolvida nesse cenário foi, de maneira geral, a 

Agência de Resistência, em que as crianças demonstraram recusa e objeção a 

diversas opções dadas pelos adultos, assim como apresentaram posições distintas 

das que estavam sendo discutidas, exercendo os primeiros esboços da Agência 

Inicial. Por inúmeras vezes, também tiveram suas Agências Capturadas pelas 

mães, ainda que não intencionalmente, e pela professora, que, preocupada com o 

coletivo, tomou uma atitude injusta em relação a Panda, interrompendo abruptamente 
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sua participação, silenciando-a perante o grupo, sem retomar, posteriormente, a cena, 

com um pedido de desculpa ou de justificativa.  

A seguir, damos continuidade à interpretação dos dados analisando outra aula, 

que aconteceu logo após um período de 3 semanas de férias, cuja intencionalidade 

era promover a conversa com e entre as crianças para que pudessem fazer perguntas, 

expressar sentimentos, colocar suas ideias e sugestões no coletivo, levantar 

hipóteses acerca dos temas em discussão e, acima de tudo, manter o vínculo entre 

os pequenos devido à distância física. Como proposta, sugerimos uma brincadeira de 

faz-de-conta e contação de história. 

 

AULA 3 – 04/06/2020 

 

Parte 1: Descrição do contexto e da proposta 

 

Entre os dias 11 a 29 de Maio, tivemos o primeiro período de férias, retornando 

no dia 1º de Junho. Esta aula, portanto, data do dia 04/06/2020, a primeira quinta-feira 

após o retorno. A intencionalidade desse encontro era a conversa atenta com as 

crianças para que pudessem fazer perguntas, expressar sentimentos, colocar suas 

ideias e sugestões no coletivo, levantar hipóteses acerca dos temas em discussão e, 

acima de tudo, manter o vínculo entre os pequenos devido à distância física. 

 

IMAGEM 3 – Encontro com Gabriel, Jessie, Golfinho e Panda (04/06/2020) 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora para esta pesquisa (2020). 
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A proposta era interagir com o grupo por meio de uma brincadeira de faz-de-

conta em que iríamos acampar e a contação da história “Go Away, Big Green 

Monster”. As crianças precisavam de uma cabana, lanterna, bichinhos de pelúcia e o 

que mais quisessem para o nosso “acampamento”. Participaram do encontro: Gabriel, 

Jessie, Golfinho e Panda. A seguir, fazemos a análise dessa reunião do grupo.  

 

Parte 2: Análise e Interpretação  

 

 A gravação começa com a professora já na cabana, que inicia a conversa com 

as crianças presentes que já estão na tela. Golfinho, que está de pijama, em pé, 

imóvel, na frente da câmera do computador, somente observa. Jessie, sentada ao 

lado da mãe em uma cadeira, brinca com uma boneca sem olhar para o computador. 

E Gabriel, também sentado em uma cadeira, mexe em um objeto, balbuciando algo 

que não é compreensível no áudio.  

Destacados em negrito, percebemos um conjunto de aparatos multimodais, 

social e culturalmente formatados, que permitem aos sujeitos a apresentação de 

posições, interesses e formas de compreensão que surgem a partir de 

posicionamentos físicos, afetivos, culturais e sociais assumidos frente ao grupo nesse 

determinado momento (KRESS; SELANDER, 2012). Essa construção linguística 

indica caminhos e dá dicas de alguns sentimentos do grupo, levando-nos à reflexão e 

ao (re)planejamento das propostas iniciais. 

 

Excerto 1 

Aponto, então, para a câmera a garrafa com luzinhas de Natal 

dentro, a fim de mostrá-la para as crianças, e assim permaneço 

por alguns instantes. 

Ms. Monika: I’m in the hut and I have some light in my hut. Can 

you see? It's magical. Gabriel, can you see my hut?  

Gabriel: O quê? 

Ms. Monika: Eu estou na cabana, você está me vendo? 

Gabriel: Estou.  

Ms. Monika: Very good! Olha o que eu tenho aqui. I have lights 

in my hut.  

Gabriel: A gente vai precisar de uma lanterna? 
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Ms. Monika: É minha lanterna especial essa. It blinks. 

Gabriel: É, mas se eu tiver uma lanterna, eu não consigo 

desenhar.  

Ms. Monika: Do you have a flashlight? 

Gabriel: Eu tenho. 

 

 Na análise deste excerto, sob o prisma das categorias enunciativas, notamos a 

relação dialética iniciada com Gabriel, que estabelece seu contrato de participação na 

conversa com a professora: Ms. Monika: I’m in the hut and I have some light in my hut. 

Can you see? It's magical. Gabriel, can you see my hut?; Gabriel: O quê?; Ms. Monika: 

Eu estou na cabana, você está me vendo?; Gabriel: Estou.  

 Durante a conversa que seguiu, verificamos, nos aspectos discursivos de 

Gabriel, o pedido de esclarecimentos sobre o enunciado apresentado: A gente vai 

precisar de uma lanterna?, assim como sua justificativa para tal pergunta: É, mas se 

eu tiver uma lanterna, eu não consigo desenhar.  

Gabriel tem, portanto, sua Agência Inicial exercida, participando no coletivo, 

expressando suas vontades e ideias acerca dos temas em desenvolvimento. 

 

Excerto 2 

Ms. Monika: Golfinho, olha, estou aqui na cabana 

Golfinho: Olha, olha. Diz ela enquanto levanta seu cachorrinho 

de pelúcia apontando para a TV. 

Ms. Monika: Deixa eu ver!  

Gabriel: Eu não estou conseguindo ver. 

Mãe da Golfinho: Mostra aqui nessa câmera, filha.  

Ms. Monika: É um dog? How beautiful! 

Jessie: Eu tenho um dog. Não quero mais a boneca.  

Jessie sai rapidamente da cadeira em busca de seu outro 

brinquedo, e a mãe ordena:  

Mãe da Jessie: Mostra a boneca. 

Ela obedece e mostra-se aborrecida, com a cabeça baixa.  

Ms. Monika: It's a baby. Olha só, pessoal, Jessie has a baby.  

Jessie: Eu quero o dog. 

Ms. Monika: What? 
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Mãe da Jessie: Ela falou que vai trocar o brinquedo. 

E sai da sala em busca do seu bichinho de pelúcia. 

 

Nesta sequência, constatamos a interação entre a professora e as crianças, as 

crianças e suas mães e das crianças entre elas, e, neste entrosamento, verificamos 

múltiplas formas multimodais de representação da realidade, de fazer sentido dela, de 

criar e produzir diferentes formas de representação (NEW LONDON GROUP, 

1996/2000): Golfinho: Olha, olha; Ms. Monika: Deixa eu ver!; Gabriel: Eu não estou 

conseguindo ver; Jessie: Eu tenho um dog. Não quero mais a boneca; Mãe da 

Golfinho: Mostra aqui nessa câmera, filha; Mãe da Jessie: Ela falou que vai trocar o 

brinquedo.   

 As crianças acionam saberes, crenças, desejos e intenções em cada ação que 

realizam, utilizando-se dos meios de que dispõem em cada situação. Toda essa 

combinação se constrói e materializa na linguagem. Neste sentido, o processo de 

ensino-aprendizagem de Inglês deve abranger uma esfera de interculturalidade em 

que os indivíduos possam considerar e refletir sobre sua língua em face da Língua 

Adicional, de modo que os objetos do conhecimento sejam investigados a partir do 

seu contexto real de uso, podendo ser vivenciados, criticados, sistematizados e 

transformados (LIBERALI, 2019). Jessie: Eu tenho um dog. Não quero mais a 

boneca. E sai da sala em busca do seu bichinho de pelúcia. 

 Nesse sentido, transformam as atividades das quais fazem parte, promovendo 

a ruptura de ações preestabelecidas com o intuito de modificá-las com 

intencionalidade (ENGESTRÖM, 2013), desenvolvendo-se como agentes de suas 

próprias práticas sociais (VYGOTSKY, 2003). 

Na sequência, testemunhamos a Agência Autoritária da mãe e a Agência 

Capturada de Jessie ao ter sua vontade negada: Jessie: Eu tenho um dog. Não quero 

mais a boneca. Jessie sai rapidamente da cadeira em busca de seu outro brinquedo, 

e a mãe ordena: Mãe da Jessie: Mostra a boneca. No entanto, com insistência e a 

demonstração de sua insatisfação em sua expressão facial, Jessie coloca em prática 

sua Agência de Resistência, justificando-se e demonstrando ciência de sua escolha: 

Jessie: Eu tenho um dog. Não quero mais a boneca.; Jessie: Eu quero o dog. 

Entendemos, também, a efetivação da Agência Inicial das crianças 

participantes, entrelaçando-se ao exercício da Agência Translíngue, quando utilizam 

do repertório já apropriado na Língua Adicional para se comunicar e quando a língua 
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e os múltiplos modos de significar tornam-se recursos recriados pelos usuários para 

o desenvolvimento de propósitos vários (LIBERALI; FUGA, 2018, p. 73). 

 

Excerto 4 

Golfinho aponta seu cachorro de pelúcia para a câmera e, 

carinhosamente, o abraça e começa a “latir”. Nesse ínterim, 

Jessie volta com um cachorro de pelúcia, senta-se na cadeira e 

o aponta para a câmera também, imitando a colega ao “latir”. 

Durante esta conversa, Gabriel monta algo com peças de Lego 

e apenas olha para a câmera quando ouve os “latidos” da 

Golfinho. Logo, ele sai da cadeira e traz um bichinho de pelúcia 

que parecia ser um cachorro e o coloca na mesa em frente ao 

computador e volta a montar seu Lego. Golfinho e Jessie 

prestam atenção à movimentação nas telas e sorriem. Panda 

entra na aula, segurando um panda de pelúcia, sentada na 

cadeira em seu quarto ao lado da mãe, e Jessie parece sacudir 

seu cachorrinho querendo mostrar para ela. Golfinho olha para 

a câmera enquanto leva algumas coisas para sua cabana.  

 

O posicionamento afetivo das crianças concretiza-se no ato de brincar, quando, 

nesses momentos dramáticos, diferentes aspectos multimodais integram-se 

argumentativamente no embate que produz novos saberes, de forma crítica e criativa 

(LIBERALI; FUGA, 2018): Golfinho aponta seu cachorro de pelúcia para a câmera e, 

carinhosamente, o abraça e começa a “latir”. 

Assim, é possível compreender que os sujeitos são afetados pelo pensar um 

do outro tanto por modos explícitos – compartilhados socialmente em função do 

contexto em que estão inseridos, mesmo que remotamente – quanto por modos 

implícitos – constituídos internamente nos sujeitos em função de sua história: Durante 

esta conversa, Gabriel monta algo com peças de Lego e apenas olha para a câmera 

quando ouve os “latidos” da Golfinho. Logo, ele sai da cadeira e traz um bichinho de 

pelúcia que parecia ser um cachorro e o coloca na mesa em frente ao computador e 

volta a montar seu Lego. 

O amadurecimento de processos internos concretiza-se na cooperação com os 

outros (VYGOTSKY, 2010), criando, assim, ZPDs (VYGOTSKY, 1987), espaços de 
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vida (HOLZMAN, 1997), para diversos progressos e em múltiplas direções 

(ENGESTRÖM, 2009), em que as crianças conseguem mais do que seriam capazes, 

possibilitando a aprendizagem e o desenvolvimento como uma unidade (VYGOTSKY, 

1978 apud HOLZMAN, 2009): Nesse ínterim, Jessie volta com um cachorro de pelúcia, 

senta-se na cadeira e o aponta para a câmera também, imitando a colega ao “latir”, e, 

na sequência, inspirado pelo gesto da colega, Gabriel logo sai da cadeira e traz um 

bichinho de pelúcia que parecia ser um cachorro e o coloca na mesa em frente ao 

computador e volta a montar seu Lego. 

O agir com a linguagem na Educação Infantil direciona para as atividades 

prazerosas – o brincar, o jogo, a vivência social de experiências cotidianas – que 

promovem a aprendizagem. E é na brincadeira que a aprendizagem possibilita o 

desenvolvimento. Um ambiente lúdico, de confiança, respeito, compromisso e 

responsabilidade permite que a Agência Crítico-Colaborativa se revele pela 

disposição de interação dos sujeitos em uma ação conjunta e colaborativa, em um 

processo de transformação de si, do outro e do mundo (NININ; MAGALHÃES, 2017). 

 

Parte 3: Conclusões intermediárias 

 

 Nessa aula, notamos a desenvoltura das crianças ao posicionarem-se no 

coletivo, mais confiantes e seletivas em suas decisões e seus pontos de vista; com 

isso, puderam experienciar a Agência Crítico-Colaborativa, envolvendo todos na 

mesma atividade. A Agência Inicial também foi potencializada nos enunciados e 

discursos dos participantes. A Agência Translíngue apareceu com mais frequência 

na utilização do repertório na Língua Adicional, dando mobilidades aos pequenos e 

capacitando-os na comunicação em diferentes situações. Observamos, dessa forma, 

a emergência deste ator-social-criança quando lhes é dado espaço para que possam 

usar seu repertório e seus saberes próprios, suas experiências individuais, coletivas, 

culturais e universais, para assumir papéis, participar e engajar-se nas coisas da vida 

cotidiana, assumir responsabilidades de modo coletivo para agir, repensar e 

transformar as práticas sociais, assim, transformando-se.  

 Seguimos, agora, para a análise e interpretação da última aula selecionada, 

cuja proposta foi a brincadeira com massinha de modelar, em que as crianças foram 

convidadas a procurar objetos em suas casas que pudessem deixar diferentes marcas 

no material sendo manipulado. A intencionalidade estava em promover espaço para 
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a troca de ideias entre os participantes, a fim de ampliar o repertório linguístico na 

Língua Adicional e promover a colaboração entre eles.  

 

AULA 4 – 27/08/2020 

 

Parte 1: Descrição do contexto e da proposta 

 

Participaram desta aula Marcos, Panda, Jessie, Gi, Gabriel e Golfinho. 

Tínhamos como intencionalidade o movimento colaborativo entre as crianças, 

proporcionando espaços para a conversa e, com isso, a ampliação da mobilidade no 

uso da Língua Adicional ao longo das discussões dos temas abordados. 

 

IMAGEM 4 – Encontro com Marcos, Panda, Jessie, Gi, Gabriel e Golfinho 
(27/08/2020) 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora para esta pesquisa (2020). 

 

Iniciamos a rotina da aula com músicas, rimas, o reconhecimento do nome, a 

contagem dos números no calendário e a observação do tempo. Em seguida, após a 

chegada de todos, sugerimos a eles brincar com a massinha de modelar, com vistas 
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a criar diferentes esculturas e objetos, desenvolvendo a criatividade e imaginação. 

Também motivamos as crianças a procurar, em casa, diferentes acessórios e 

materiais não estruturados que pudessem servir de “carimbo”, com o propósito de 

deixar marcas na massinha. 

Seguimos, neste instante, para a análise e interpretação da composição da 

última aula. 

 

Parte 2: Análise e Interpretação  

 

 Panda e sua mãe já estavam conectadas na plataforma da aula antes mesmo 

de a aula iniciar. A professora juntou-se à elas e, prontamente, Panda inicia o bate-

papo.  

Excerto 1 

Panda: Good morning. Diz, movimentando seu corpo 

vagarosamente com uma voz suave e delicada. 

Ms. Monika: Good morning  

Em seguida Panda começa a falar: 

Panda: Eu tô com meu tablet. 

Ms. Monika: Está com seu tablet ? 

Panda: Tem as letrinhas e as coisinhas só pra mim aprender.  

Panda começa a dançar fazendo gestos com os braços e a 

cabeça. 

Panda: A música é do meu tablet. 

 

Ao nos trazer objetos de seu cotidiano, Panda traz, em seus aspectos 

discursivos, o prelúdio da aula, introduzindo a conversa e estabelecendo contato com 

o interlocutor presente, no caso, a professora. Ela nos faz perceber, pela entonação 

de sua voz e pelos gestos graciosos, seu contrato de participação como membro de 

um grupo do qual participa, permanentemente partilhando e produzindo cultura: 

Panda: Good Morning. Diz, movimentando seu corpo vagarosamente com uma voz 

suave e delicada. Engaja-se nas práticas cotidianas que propiciam o desenvolvimento 

de caráter agentivo na realização de sua Agência Desencapsulada, rompendo com 

o ritual da aula, constituindo novas formas de agir, construindo novos significados para 

si e o grupo: Panda: Eu tô com meu tablet; Ms. Monika: Está com seu tablet?; Panda: 
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Tem as letrinhas e as coisinhas só pra mim aprender; Panda começa a dançar fazendo 

gestos com os braços e a cabeça. 

 

Excerto 2 

Panda segura uma bola e aponta para a câmera do computador. 

Ms. Monika: What is this?  

Panda: É uma bola. 

Mãe da Panda: É o blue monster – Completa a mãe. 

Panda: Uma bola blue monster. 

Ms. Monika: I have a ball too, let me show you.  

Panda: Uma bola blue que é de monster.  

Ms. Monika: I have a ball too. Look at my ball. 

Logo em seguida, mudamos de assunto e retomamos a proposta 

da aula. 

 

Excerto 3 

Ms. Monika: Panda, my love, do you have playdough? 

Panda: Playdough? 

Ms. Monika: Yes. 

Panda: Eu não tenho Playdough. 

Ms. Monika: Yes, you do. Ask mommy, “Mommy I need 

playdough.” 

Panda: Mommy. Playdough. Playdough. 

 

Nos fragmentos acima, durante o bate papo, Panda revela e desenvolve sua 

Agência Translíngue, utilizando a Língua Adicional, além de seus recursos visuais 

disponíveis para comunicar-se: Panda: Uma bola blue que é de monster; Panda: Eu 

não tenho playdough; Panda: Mommy. Playdough. Playdough. 

 

Excerto 4 

De repente, o vídeo some e não vejo mais Panda. 

Ms. Monika: Panda, where are you? Não estou te vendo. 

Panda: Não? Mãe, minha câmera sumiu. Ó mãe. Ms. Monika, eu 

ainda estou aqui, tá. Eu ainda estou aqui.  
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Panda diz gritando em tom de desespero pelo que aconteceu. 

Ms. Monika: Ok, but I cannot see you. Where are you, Panda? 

Panda: Mãe, tô sem câmera, não tô vendo. 

Ms. Monika: I don’t see you. Please, I want to see you. 

A conexão com Panda volta e, em seguida, cai novamente. 

Ms. Monika: Panda, where are you? I cannot see you again. 

Panda: Você não está me vendo? 

E Panda sai gritando pela casa: 

Panda: Ai, de novo. Mãe, a Ms. Monika não está me vendo. Mãe, 

a Ms. Mona não está me vendo. Ms. Monika, eu tô no mesmo 

lugar, eu só fui chamar a mamãe. 

Mãe de Panda: O que você fez aqui? 

Panda: Eu não fiz nadinha mesmo. 

 

Panda usufrui de seus recursos multimodais para orquestrar suas escolhas 

para produzir os significados que deseja (LIBERALI; FUGA, 2018): Panda diz gritando 

em tom de desespero pelo que aconteceu. Demonstra autonomia para resolver os 

problemas que dizem respeito a ela e iniciativa para pedir ajuda aos adultos 

responsáveis: Panda: Mãe, tô sem câmera, não tô vendo. A criança é, desde sempre, 

sujeito social (KUHLMANN JÚNIOR, 2007). Tem condições de ser crítica, criativa e 

autônoma, capaz de agir em seu meio e transformá-lo desde a infância e, diante desta 

Agência, desenvolve conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício 

autônomo que atenda às demandas da sociedade atual: Panda: Mãe, a Ms. Mona não 

está me vendo. Ms. Monika, eu tô no mesmo lugar, eu só fui chamar a mamãe; Mãe 

de Panda: O que você fez aqui?; Panda: Eu não fiz nadinha mesmo. 

 

Excerto 5 

Marcos chega para aula e, espontaneamente. me cumprimenta: 

Marcos: Good Morning. 

Ms. Monika: Good Morning, dear.  

Ms. Monika: Where is your playdough? E logo explico que estou 

fazendo “cake” e Panda, “brigadeiros”, e o convido para juntar-

se a nós e começar a fazer mais brigadeiros para a festa. 
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Ms. Monika: Marcos, where are your brigadeiros? Let's make 

brigadeiros? 

Marcos: Ainda não fiz, eu quero fazer outra coisa.  

Ms. Monika: Ah! Ok. What are you doing? 

Marcos: Eu quero fazer outra coisa. Eu vou fazer uma panqueca. 

Ms. Monika: Good! Marcos is making pancakes for the party. 

 

Neste fragmento, Marcos atua no coletivo, realizando ações, transformando-se 

e transformando o próprio mundo (FARIA; FINCO, 2011), contribuindo como agente 

de sua própria aprendizagem: Marcos: Ainda não fiz, eu quero fazer outra coisa; Ms. 

Monika: Ah! Ok. What are you doing?; Marcos: Eu quero fazer outra coisa. Eu vou 

fazer uma panqueca. As crianças dessa nova infância participam da construção social, 

opinam, desejam e questionam e, por isso, devem ser ouvidas com seriedade. 

Na interação com Panda, desenvolveu sua Agência Inicial ao participar da 

argumentação, expressando suas próprias ideias com propriedade, assim como 

exerceu sua Agência Desencapsulada, rompendo com o currículo preestabelecido 

e sugerido pela professora: Eu vou fazer uma panqueca. Sua ação foi repensada para 

além da tarefa que lhe foi imposta: Ms. Monika: Marcos, where are your brigadeiros? 

Let's make brigadeiros? 

  

Excerto 6 

Panda: Ué? É impressão minha ou não tem um monte de alunos. 

Ms. Monika: Now we have only two. A boy and a girl. Panda and 

Marcos. 

E continuo a falar sobre a festa. 

Ms. Monika: So, we are going to have a party, I have the cake, 

Panda is making brigadeiros and Marcos is making pancakes. I 

am going to help Marcos make pancakes. 

Marcos: Eu fiz uma estrela. 

Ms. Monika: A star! How nice! 

Panda: Eu tô fazendo brigadeiro. Eu fiz um brigadeiro enorme. 

Mãe você quer um brigadeiro? Vou fazer um e um. 

Marcos: Vou fazer uma panqueca muito pequena. Olha 

minha panqueca, é uma mola de panqueca. 
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Ms. Monika: Uma mola? 

Panda: Ai! Eu não tenho mola.  

Marcos: A mola ainda está enrolando. 

Panda: Um rolo! Diz Panda, gritando enquanto gesticula 

para a mãe trazer o rolo para ela. 

Marcos: Eu fiz um círculo. 

Panda: Minha roda tá quebrada. Referindo-se ao “círculo” que 

Marcos sugeriu. 

 

As crianças pequenas já demonstram capacidade de expressar ideias, opiniões 

e teorias acerca das coisas do mundo. São sujeitos dialógicos e estão em constante 

interação com seus pares. Afirmamos, pelos fragmentos em destaque do Excerto 5, 

que as crianças têm certa organização argumentativa, assim como a capacidade de 

capturar o pensamento do outro e de construir em conjunto um “pensamento-discurso” 

(PONTECORVO, 2005 apud LIBERALI; FUGA, 2018), importante na articulação do 

pensamento e na interação coletiva na construção do conhecimento, assim como no 

exercício da Agência Crítico-Colaborativa, ao envolver todos os participantes para 

que encontrem, juntos, soluções para os problemas em questão: Ms. Monika: So, we 

are going to have a party, I have the cake, Panda is making brigadeiros and Marcos is 

making pancakes. I am going to help Marcos make pancakes. 

A Agência Translíngue foi potencializada durante a interação destas duas 

crianças, Panda e Marcos, de modo que puderam utilizar do repertório apropriado na 

Língua Adicional na formação do discurso linguístico, comunicando ideias e fazendo-

se compreender.  

 

Excerto 7 

Gi entra na aula ao lado de sua mãe, e, depois de cumprimentá-

la, dirijo-me à ela: 

Ms. Monika: Gi, we need playdough today. Mommy, do you have 

playdough? 

Mãe da Gi: Sim, já está aqui. 

Gi tenta falar por várias vezes, mas o áudio está muito baixo e 

não ouço. Sua mãe, então, se coloca no grupo: 

Mãe da Gi: Hoje é aniversário do Papai. 
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Gi: É aniversário do meu pai. 

Ms. Monika: Today? Uhu! So, let’s have a party for dad. Let’s 

make a cake for dad, Gi. 

Sua mãe reforça a afirmação: 

Mãe da Gi: Vamos fazer um bolo para o papai. 

Gi olha sorridente e acena com a cabeça. Sua mãe, então, se 

afasta. 

Ms. Monika: What else can we make for Dad? Golfinho, what are 

you going to do? 

Golfinho: Sabe, no aniversário do meu pai...  

Golfinho falou muito baixo e não escutamos. Em seguida, a 

professora retoma a conversa com Gi: 

Ms. Monika: Gi, what are going to do for the party? 

Sua mãe retorna e senta-se ao seu lado, enquanto traduz as 

perguntas para a filha e sugere algumas respostas: 

Mãe de Gi: A cake. A cupcake. 

Gi: Vou fazer um cupcake 

 

Apesar de ter tido sua Agência Capturada pela mãe, que traduz as perguntas 

da professora para o Português e dá sugestões de resposta para ela, sua mediação 

foi importante para que Gi pudesse desenvolver sua Agência Inicial e, assim, colocar-

se no grupo e ter sua voz ouvida: Mãe da Gi: Hoje é aniversário do Papai; Gi: É 

aniversário do meu pai. A Agência Translíngue também foi potencializada no uso de 

palavras e pequenas sentenças em Inglês pelas crianças em diálogo. 

As crianças presentes, Panda, Marcos, Gi e Jessie falavam todas ao mesmo 

tempo, cada um modelando sua massinha e contando o que era. Pôde-se verificar, 

durante a transcrição da aula, do áudio do vídeo para texto, o quanto a professora 

falava por cima das vozes das crianças na intenção de enfatizar algumas palavras 

específicas e pequenas sentenças as quais as crianças deveriam entender na 

intenção de usá-las na interação. Com o propósito de poder ouvir as crianças, criamos 

grupos menores para que pudéssemos deixar os microfones abertos e ouvir cada um 

deles. Comprovamos aqui, nesta sequência de falas, que a modalidade remota, para 

o segmento da Educação Infantil, muitas vezes traz prejuízos na interação e 

composição do discurso, pois as vozes dos pequenos precisam ser caladas devido às 
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intervenções de cunho puramente organizacional e tecnológico, pois a reverberação 

dos microfones indica a necessidade de deixá-los mudos. Nesses momentos, 

deixamos de ouvir as múltiplas vozes que se realizam, assim como a composição de 

possibilidades no discurso para a criação de novos significados.  

 

Parte 3: Conclusões intermediárias 

 

 Ao longo desta aula, as crianças, cada qual à sua maneira, construíram 

relações colaborativo-críticas uns com os outros, possibilitando a produção conjunta 

do objeto em construção, da atividade e do conceito em foco, potencializando 

diferentes formas agentivas. Magalhães (2011) explica, pautada em Vygotsky, que a 

aprendizagem e o desenvolvimento são construções sociais, coletivas e colaborativas, 

e, nesse processo, a ZPD se constitui com o espaço entre o que os participantes são 

e o que eles estão em processo de tornar-se, no qual a colaboração crítica é 

imprescindível à potencialização do desenvolvimento de Agências. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em meio a esta pesquisa, fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19, 

que consternou o mundo no ano de 2020. Vivemos tempos difíceis, momentos de 

perplexidade frente às incertezas, inseguranças, modificações de contexto. No 

entanto, o cenário estava posto, e fez-se necessário enfrentar os dilemas colocados 

pela realidade imediata, em especial, a defesa do que nos unia como educadores 

naquele momento: as crianças e suas potências. 

Com isso, a proposta de Freire (1987) sobre o inédito-viável nos fez criar bases 

para irmos além do que conhecíamos, de nós mesmos e de nossas limitações diante 

do caos instalado. Essa possibilidade de reestruturação exigiu de nós um poder 

ilimitado, além do que jamais havíamos experimentado, movendo-nos para a criação 

de inúmeros "inéditos-viáveis", que, mais do que somente uma simples junção de 

palavras ou uma expressão idiomática, carrega em sua capacidade uma enorme 

carga afetiva, cognitiva e política; um conceito cujos atos se dirigem à “superação e à 

negação do status quo, em lugar de implicarem na sua aceitação dócil e passiva” 

(FREIRE, 1987 p. 106).  

Fez-se mandatório reconsiderar as práticas docentes, em especial as da 

primeira infância, que não mais se adaptavam diante do cenário pandêmico e 

catastrófico que vivenciávamos com o fechamento das escolas. Precisamos exercer 

nossa agência transformadora, voluntária, libertadora e desencapsulada (FREIRE, 

1987; STETSENKO, 2017; LIBERALI, 2017) para transformar a realidade, 

comprometidos com o bem comum, assim como para promover espaços, agora de 

maneira remota, para que as crianças também pudessem continuar a desenvolver sua 

capacidade de agir nesse novo mundo. 

Diante deste quadro, o papel do professor mudou na relação de espaço, tempo 

e comunicação com os alunos, de modo que o processo de interação se deu de forma 

remota, por meio de plataformas virtuais conectadas a dispositivos digitais. Por 

conseguinte, foi necessário revisar e reconsiderar o encaminhamento e os objetivos 

da pesquisa. 

Era imperioso formular novas metodologias e estratégias, rever as intenções 

pedagógicas e os objetos de conhecimento, a fim de continuar a proporcionar 

experiências ricas e potentes, visando ao desenvolvimento integral das crianças, para 

que pudessem participar das decisões da sala de aula de forma crítica e colaborativa, 
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tornando-se, ainda mais significativamente, agentes do seu processo de 

aprendizagem, empenhando-se em seu papel de cidadãos, transformando-se e sendo 

transformados ao irem de encontro ao mundo, na coletividade, diante deste caos 

sanitário, econômico e político o qual, tão pequenos ainda, precisavam defrontar. 

Esse cenário nos fez formular, como objetivo da pesquisa, a investigação dos 

diferentes tipos de agência que se realizaram a partir das propostas feitas durante o 

ensino remoto na pandemia da Covid-19 para um grupo de crianças da Educação 

Infantil Bilíngue e quais as categorias deste construto foram desenvolvidas ao longo 

do ano letivo. Para tal, elaboramos as seguintes perguntas que nos orientaram ao 

longo do processo: 

  

1. Que tipos de agência foram produzidas e desenvolvidas nesse contexto 

remoto ao longo da pesquisa? 

2. De que forma as situações vividas no decorrer do ensino remoto 

potencializaram a participação, a discussão e a negociação de 

conhecimentos, desenvolvendo a capacidade agentiva das crianças do 

grupo? 

  

Em relação à pergunta 1, percebemos, de imediato, durante os primeiros 

encontros remotos, o desenvolvimento dos diferentes tipos de agências pelas crianças 

participantes, assim como o surgimento de novas categorias deste construto com 

funções e características próprias da Educação Infantil. 

Sobre as novas categorias de Agência identificadas ao longo da análise e 

interpretação dos dados, constatamos, ao longo dos primeiros encontros remotos com 

o grupo, o exercício, pela maioria das crianças, da Agência de Resistência, ao 

rejeitarem as ordens dos adultos com justificações claras e ponderadas ou, ainda, por 

meio de aparatos multimodais, como expressões corporais, faciais, gestuais, olhares, 

postura corporal, sons, imagens, entonação, ritmo e acentuação da voz, entre outros, 

que permitiram a elas apontar suas posições e contratos de participação. 

Notamos, ainda, repetidamente, o silenciamento das vozes de algumas 

crianças por seus pais e professores, por meio de ordens, colocações opressivas e, 

ainda, pelo bloqueio de seus microfones, fazendo emergir, desta forma, a Agência 

Capturada destes sujeitos, que tiveram sua capacidade agentiva influenciada. 
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Revelamos, também, durante a escuta e a transcrição dos dados, a Agência 

Autoritária de algumas crianças, que atuaram de forma diligente e vigorosa, 

determinando ordens a seus pares, pais e professores, sendo capazes de desenvolver 

diferentes linguagens para se expressar, elaborando conhecimentos, decidindo e 

posicionando-se. No entanto, cabe aos adultos e professores a responsabilidade 

imediata de impulsionar e proporcionar aos alunos oportunidades de experimentar 

formas multiculturais amistosas e distintas de lidar com conflitos e experiências de 

vida em geral, utilizando os recursos a que têm acesso. 

No decurso do ano letivo, conforme as crianças se apropriaram da nova 

modalidade de ensino-aprendizagem e ao desenvolverem maior autonomia para lidar 

com as “novas” coisas do mundo, notamos a realização da Agência Inicial dos 

pequenos, pelas primeiras tentativas de participação no coletivo, quando 

responderam às perguntas dos adultos e de seus pares, expressando ideias próprias, 

sugestões e teorias, ainda que de maneira introvertida e eventual, por meio de 

construções linguísticas ou recursos multimodais. 

Com o passar do ano letivo, expostos à Língua Adicional por meio de diferentes 

experiências e múltiplas linguagens, ficou evidente o desenvolvimento da Agência 

Translíngue pela maioria das crianças do grupo, que passaram a manifestar-se 

utilizando palavras e pequenas sentenças já apropriadas em Inglês, assim como do 

repertório multimodal disponível para fazer-se entender na língua-alvo. 

Dentre as agências já propostas na literatura e selecionadas para a pesquisa, 

observamos o exercício da Agência Crítico-Colaborativa, quando as crianças 

revelaram disposição para a interação no coletivo, participando ativamente para 

encontrar solução para os dilemas propostos, permitindo descobrir e transformar o 

mundo a partir da problematização como posicionamento da realidade. 

Em resposta à pergunta 2, mencionamos que as atividades coletivas 

possibilitadoras de integração e colaboração – construídas sob o conhecimento 

experimental, de forma que as crianças pudessem expressar suas ideias e teorias a 

respeito da sua realidade – contribuíram para o exercício e a expansão dos diferentes 

tipos de agência. As propostas sugeridas sob esta consigna permitiram às crianças 

serem elas mesmas e, ao mesmo tempo, projetarem o que elas ainda não são, 

possibilitando oportunidades de usar seus repertórios na produção de modos de 

participação sempre mais expandidos, assumindo papéis e responsabilidades na 

construção de saberes em situações do cotidiano, envolvendo-se na vida pública, na 
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coletividade de seu contexto social, desenvolvendo potencial para agir em um mundo 

globalizado e em contínua mudança.  

A capacidade de expressar-se e defender posições coletivas foi oportunizada 

e potencializada quando, nas brincadeiras de faz de conta baseadas em atividades 

sociais, na leitura e contação de histórias e na exploração livre de materiais e suas 

materialidades, as crianças puderam descobrir como posicionar-se e reivindicar sua 

autoria, esforçando-se para tornarem-se únicas em comunhão com os outros. 

Consoante ao estudo minucioso e à revisão do arcabouço teórico desta 

pesquisa, podemos afirmar que revela-se imperioso, na Educação Infantil, promover 

experiências cotidianas nas quais as crianças possam falar e ouvir, expressando-se 

como sujeitos dialógicos, desde os primeiros anos de escolarização. 

Seja na modalidade remota ou, fisicamente, no espaço escolar, o papel da 

linguagem, nestes contextos de aprendizagem, tem importante atuação na construção 

social do conhecimento ao potencializar a organização argumentativa das crianças 

ainda na primeiríssima idade, fomentando possibilidades de criação de novos 

significados e de ampliação da multiplicidade de escolhas e modos de expressar 

ideias, opiniões e teorias acerca das coisas do mundo. 

É indispensável destacar, também, que, sendo interações e brincadeiras eixos 

fundamentais na Educação Infantil, fica evidente o papel da colaboração como central 

para a produção de conhecimento. A colaboração crítica aplicada neste estudo, na 

acepção de “agir no sentido de possibilitar que os agentes participantes tornem seus 

processos mentais claros com o objetivo de criar, para os outros participantes, 

possibilidades de expandir o que foi posto em discussão”, (LIBERALI; FUGA, 2018, 

p.116), deve estar presente nas atividades cotidianas, a fim de promover o 

encorajamento à participação e à responsabilidade das crianças na construção 

conjunta de significados compartilhados.  

Argumentar é a linguagem da colaboração crítica e implica “integrar-se ao 

universo do outro de modo cooperativo e construtivo, traduzindo nossa verdade dentro 

da verdade do outro” (ABREU, 2009, p. 10), fazendo as ideias interagirem, colocando-

as em conflito para que, assim, possam promover a ampliação dos conhecimentos de 

todos (NAVEGA, 2005). Nessa direção, afirmamos que, ao argumentar de maneira 

respeitosa, as crianças, mesmo as pequenas, são capazes de gerar mais 

conhecimentos do que a soma dos conhecimentos de cada participante e, com isso, 

avançar no seu processo de ensino-aprendizagem. 
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Segundo Bakhtin (1979/2000), citado por Liberali (2013) o ato de perguntar e 

responder estabelece uma relação responsiva entre os interlocutores, que demanda 

atitudes e coloca o sujeito em uma posição discursiva ativa, capaz de formular 

enunciados para concordar, discordar, negociar significados nas situações de 

comunicação, assumindo diferentes visões que explicita perante o grupo, 

pressupondo, assim, a necessidade inerente deste sujeito em foco de partilhar, 

defender ou discordar dos pontos de vista colocados. 

Compreendemos que os sujeitos são afetados pelo pensar um do outro tanto 

de modos explícitos – compartilhados socialmente em função do contexto que estão 

inseridos e atuam – quanto por modos implícitos – constituídos no interior do sujeito 

em função de sua história e das contradições às quais está exposto. 

Assim sendo, no movimento argumentativo-colaborativo, são criadas 

oportunidades potentes para o processo de desenvolvimento de ensino e de 

aprendizagem autorais, fazendo emergir múltiplas agências nesse encadeamento. 

Agência, situada no quadro sócio-histórico-cultural desta pesquisa, refere-se 

ao movimento de ruptura de pensamentos e situações estabelecidas, com vistas à 

transformação e ao aumento de apoio e ajuda mútua do grupo (NINIM; MAGALHÃES, 

2017), e tem como pressuposto central a capacidade dos indivíduos de atuar no 

mundo, transformando-o e transformando-se (FARIA; FINCO, 2011), tendo o 

engajamento comunicativo persistente, de modo que podem “testar e ir além dos 

limites do que é requerido e permitido” (ENGESTRÖM, 2017, p. 349, tradução nossa). 

Tendo destaque na Sociologia da Infância, que aponta novas concepções 

sobre a infância e seus membros como atores sociais na construção de suas vidas e 

das sociedades em que vivem e das quais participam (CORSARO, 2011), evidencia-

se a interdependência e a correlação entre a relevância dos espaços para que as 

crianças possam ouvir e falar e para o desenvolvimento de agência nas crianças 

pequenas. 

Além disso, elas possuem diferentes modos representacionais e múltiplos 

sistemas simbólicos (VYGOTSKY, 1930, p. 85), que têm efeito considerável sobre o 

significado dos seus discursos e do que querem comunicar, ampliando ainda mais o 

desenvolvimento de propósitos culturais diversos que criam sentidos de forma ativa 

sobre e com os demais.  

Em vista disso, o fazer pedagógico no contexto da Educação Infantil deve ser 

criativo e flexível, atendendo às individualidades e contemplando o coletivo, a fim de 
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propiciar aos indivíduos experiências e informações que enriqueçam seu repertório e 

favoreçam o seu desenvolvimento, pois a agência humana acontece ativamente, tanto 

por parte da criança como daqueles com quem interage e de quem recebe estímulos 

mediadores. Ademais, damos destaque para a importância de práticas de ensino que 

favoreçam a criação de contextos de aprendizagem capazes de promover, guiar e 

expandir os eventos autorais dos sujeitos participantes, a fim de engajá-los no seu 

próprio percurso de conhecimento, posicionando-se perante o mundo, modificando-o 

e modificando a si mesmos (LIBERALI, 2020). 

Isto implica reinventar cotidianamente este fazer pedagógico, oportunizando às 

crianças construir, desconstruir e reconstruir os conhecimentos necessários à sua 

condição de cidadão. Como apontam Liberali e Fuga (2018), o currículo 

desencapsulado, a partir de uma ecologia de saberes (SANTOS, 2008), que cria uma 

gama de oportunidades para esta expansão da aprendizagem (ENGESTRÖM, 2002), 

favorece o desenvolvimento de agências nas crianças da Educação Infantil fora de 

limites como as disciplinas, as fontes de referência e a própria instituição escolar. 

Atestamos que as propostas para a desencapsulação do currículo que 

oportunizam a participação ativa das crianças, em suas potencialidades e saberes, 

permitindo novas formas de engajamento, ocorrem por meio do brincar, com base em 

vivências de Atividades Socioculturais vinculadas à “vida que se vive” (MARX; 

ENGELS, 2006, p. 26). Desta forma, as crianças, em interação com outros, podem 

pensar nas relações que o adultos estabelecem durante seus fazeres cotidianos, 

levando-as a refletir e reestruturar seus posicionamentos durante a participação ativa 

nas ações e operações com os objetos dos quais dispõe na brincadeira (LIBERALI, 

2009, p. 12). 

As proposições que compartilhamos em nossas considerações tratam, 

portanto, da importância de espaços educativos onde, a partir de um currículo 

desencapsulado, baseado no brincar e em atividades sociais, as crianças possam 

falar e ouvir, potencializar a organização argumentativa em colaboração com seus 

pares e, por meio da construção linguística que emerge dessa interação, desenvolver 

a capacidade agentiva, exercendo diferentes tipos de agência para transformarem-se 

e transformarem, na coletividade, as coisas do mundo.  

Para finalizar, chamamos atenção, uma vez mais, para a necessidade de 

estabelecer espaços cotidianos no ambiente escolar para que as crianças possam 

desenvolver cada vez mais recursos, assim como ampliar seus horizontes de 
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possibilidades multimodais de atuação, linguística ou não, lidar com conflitos e 

experiências de vida em geral, utilizando os recursos a que têm acesso de forma 

crítica e colaborativa em oposição a um discurso autoritário e arrogante. 

Desta maneira, ao exercer a Agência Transformadora, as crianças podem, 

desde muito cedo, refletir, agir e transformar situações insatisfatórias no tocante ao 

meio ambiente, a eles mesmos e aos outros, para, assim, desenvolverem uma 

sociedade futura mais aberta, diversificada, integrada e multicultural. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título da Pesquisa: O desenvolvimento de agência na educação infantil bilíngue nas aulas remotas 
durante a Pandemia  
 
Pesquisador: Monika Pretti Garcia Amorim Campos da Silva 
 
 Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este documento, 
chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus direitos como 
participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra com o pesquisador.  
 Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se houver 
perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o pesquisador. Se 
preferir, pode levar este Termo para casa e consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir 
participar. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se você não aceitar participar ou retirar 
sua autorização em qualquer momento. 
 
Justificativa e objetivos: 
 O presente estudo será desenvolvido a partir de inquietações do pesquisador, no que se refere 
ao desenvolvimento integral, crítico e participativo das crianças pequenas no ensino remoto durante o 
isolamento social na pandemia da Covid-19. 

O objetivo dessa pesquisa é contribuir para a formação do professor em sua prática neste novo 
formato de ensino, possibilitando potencializar o desenvolvimento das crianças ainda que 
remotamente.  
 
Procedimentos: 
 A participação dos sujeitos da pesquisa se dará na atuação dos mesmos durante os encontros 
remotos e presenciais diários que serão registrados no diário de bordo ou então gravados. Não haverá 
questionários, apenas algumas intervenções individuais dentro do horário da aula. 
 
Desconfortos e riscos: 

Não haverá risco nem desconforto.  
 
Benefícios: 
 Potencializar a aprendizagem crítica e participativa das crianças do grupo em estudo e ampliar 
as práticas desenvolvidas para outros profissionais da educação. 
 
Acompanhamento e assistência: 
 O pesquisador dará total suporte aos voluntários participantes dessa pesquisa, em caso de 
dúvidas sobre o desenvolvimento deste estudo. 
 
Sigilo e privacidade: 
 Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma informação será 
dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na divulgação dos resultados 
desse estudo, seu nome não será citado. E ainda, você tem o direito de retirada do consentimento a 
qualquer tempo, sem qualquer prejuízo, ônus ou represália. 
  
Ressarcimento e Indenização: 
 Você terá a garantia ao direito à indenização diante de eventuais danos decorrentes de sua 
participação nesta pesquisa, se for o caso. 
 
Contato: 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora Monika 
Pretti Garcia Amorim Campos da Silva. Rua Engenheiro Jorge Oliva, 333-62B – Vila Mascote, São 



165 

 

Paulo – SP, 04362-060, contato: (11) 98181-4282 Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua 
participação e sobre questões éticas do estudo, você poderá entrar em contato com a secretaria do 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC-SP na Rua: Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar 
Térreo do E.R.B.M.) - Perdizes - São Paulo/SP - CEP 05015- 001 Fone (Fax): (11) 3670-8466 e e-mail: 
cometica@pucsp.br. 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

O papel do CEP é avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo 
seres humanos. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), tem por objetivo desenvolver a 
regulamentação sobre proteção dos seres humanos envolvidos nas pesquisas. Desempenha um papel 
coordenador da rede de Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) das instituições, além de assumir a 
função de órgão consultor na área de ética em pesquisas. 

 
Consentimento livre e esclarecido: 

Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 
benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar e 
declaro estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por mim, tendo 
todas as folhas por nós rubricadas: 

 
Nome do (a) participante: ________________________________________________________ 
Contato telefônico: _____________________________________________________________  
e-mail (opcional): ______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
(Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL) 

 
Data: ____/_____/______. 

 
 
Responsabilidade do Pesquisador: 

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na 
elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, 
também, ter explicado e fornecido uma via deste documento ao participante. 

 
______________________________________________________ 

(Assinatura do pesquisador) 
 
 

Data: ____/_____/______. 
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APÊNDICE B – Carta aos pais das crianças participantes da pesquisa 

São Paulo, de Junho de 2021 

Srs. Pais ou responsáveis, 

Segue no envelope o TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

que visa assegurar seus direitos como participante voluntário da pesquisa de autoria 

de Monika Pretti Garcia Amorim Campos da Silva. Trata-se de protocolo de pesquisa 

para elaboração de Dissertação de Mestrado no Programa de Estudos Pós-

Graduados em Linguística Aplicada: Estudos da Linguagem (PEPG em LAEL), 

vinculado à Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (FAFICLA) da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).  

Após ter recebido esclarecimentos neste TERMO sobre a natureza da pesquisa, 

peço gentilmente que assine o termo enviando-o novamente para a escola. Se houver 

perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o 

pesquisador.  

Agradeço desde já  

 

 

Monika Garcia Campos da Silva 

 

 

 

 

  



167 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A – Comunicado aos pais sobre utilização da Plataforma Moodle durante o 
ensino remoto 
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ANEXO B – “Menu” das atividades propostas para o Preschool 1 durante o ensino 
remoto 
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ANEXO C – “Menu” das atividades propostas para o Preschool 1 durante o ensino 
remoto 
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ANEXO D – Lista de materiais enviados aos alunos durante o ensino remoto 
 

 
 

  

Identificação 

da escola 
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ANEXO E – Menu de atividades – Preschool 1 
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ANEXO F – Cronograma de atividades do Preschool 1 durante o ensino remoto 

 


