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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a vivência pessoal das professoras de 

creches em relação aos conflitos decorrentes das relações entre crianças no cotidiano da 

creche e entre professoras e crianças, procurando apreender se as intervenções realizadas 

diante desses conflitos contribuíram para a construção de limites por parte das crianças. Os 

estudos de Galvão (1995; 2004) e La Taille (1999) constituíram as bases teóricas deste estudo. 

A metodologia de caráter qualitativo constou da realização de entrevistas individuais semi-

estruturadas, realizadas com três professoras de uma creche pública do Ceará, focalizado o 

objetivo da pesquisa. A finalidade de conhecer um pouco os sujeitos participantes da pesquisa 

foi aplicado um questionário constituído por questões abertas e fechadas sobre dados pessoais 

e profissionais das professoras. A análise do material construído mostrou que as professoras 

consideram que os conflitos entre crianças ocorrem nos momentos de disputa por brinquedos, 

objetos e materiais e que os conflitos entre crianças e docentes ocorrem em decorrência da 

oposição da criança a intervenção realizada pela professora em situações cotidianas, como: a 

recusa para seguir regras estabelecidas e nos momentos de conflito entre crianças. Nenhum 

docente compreende que os conflitos além de contribuírem e serem necessários para o 

desenvolvimento infantil, integram especificamente para diferenciação do eu.  Os exemplos 

de situações de conflito vividos pelas professoras no cotidiano da Educação Infantil revelam 

que suas intervenções pedagógicas são marcadas pela presença de castigos, punições e 

recompensas consideradas equivocadamente pelas docentes, como positiva para construção de 

limites. Assim, concluiu - se que as intervenções realizadas pelas professoras nas situações de 

conflito pouco contribuíram para construção de limites pelas crianças com as quais 

trabalharam. Isto porque não envolveu ações que possibilitassem as crianças notar seus 

próprios limites que as estimulassem a superá-los. Nesse sentido, a maiorias das professoras 

que participaram da pesquisa evidenciaram ter um entendimento de limites, somente, como 

uma fronteira que não deve ser transposta pela criança, uma vez que suas intervenções diante 

dos conflitos entre crianças e entre professoras e crianças não foram seguidas do movimento 

contrário de possibilitá-las a transposição de seus próprios limites. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Conflitos. Intervenção Pedagógica. Limites. 

 

 

 



8 

 

ABSTRACT  

 

This research aimed to investigate the personal experiences of day care teachers in relation to 

conflicts arising from relationships between children in day care center’s everyday and 

between teachers and children, seeking to grasp if the interventions made on such conflicts 

have contributed to build limits by children. Galvão’s reasearchs (1995; 2004) and La Taille 

(1999) formed the theoretical basis of this study. The methodology of qualitative nature 

consisted of carrying out semi-structured individual interviews conducted by three teachers 

from a public day care center of Ceará, focusing on the research objective. In order to know a 

little the subjects participating in the research a questionnaire consisting of open and closed 

questions on personal and professional data of the teachers was made. The analysis of the 

material built showed that the teachers feel that the conflicts between children occur in 

moments of dispute for toys, objects and materials and that the conflicts between children and 

teachers occur as a result of the opposition of the child the work carried out by the teacher in 

everyday situations, such as: the refusal to follow settled rules and in moments of conflict 

between children. No teacher understands that the conflicts in addition to contribute to, and 

being necessary for the child development are specifically for differentiation of the self and 

integration of it. 

The examples of situations of conflict experienced by teachers in the daily routine of Child 

Education reveal that their pedagogical interventions are marked by the presence of 

punishment, discipline and rewards, considered mistakenly by teachers as positive for 

construction of limits. 

Thus, it is concluded that the interventions made by the teachers in conflict situations 

contributed little to building limits the children with whom worked. This is because they did 

not involve actions that would enable children to notice their own limits, that would stimulate 

them to overcome.  

In this sense, most of the teachers who have participated in the research evidenced to have an 

understanding of limits, only as a boundary that should not be transposed by the child, since 

their interventions in face of conflicts between children and between teachers and children 

have not been followed by the opposite movement that is the transposition of their own limits.  

 

Keywords: Early Childhood Education. Conflicts. Pedagogical intervention. Limits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sem limites, é impossível que a liberdade se torne liberdade e também 

é impossível para a autoridade realizar sua obrigação, que é precisamente a 

estruturar limites.   

(PAULO FREIRE) 

 

Durante dez anos trabalhei como professora temporária no ensino médio, no 

município de Tabuleiro do Norte - CE. Nessa experiência, atuava na disciplina de Biologia. 

Há três anos trabalho como professora de Educação Infantil, no mesmo município. O meu 

ingresso nessa área ocorreu porque antes de concluir a formação em Biologia, que me 

permitiu atuar no Ensino Médio, já era formada em Pedagogia, formação que me possibilitou 

a participação e aprovação em um concurso público para professora da Educação Básica. 

Nesse contexto, ao ser nomeada para assumir o cargo iniciei minha atuação na Educação 

Infantil.  

Na prática como professora de crianças pequenas enfrentava dificuldades de lidar 

com as reações das crianças em situações de conflitos de contato físico (mordidas, beliscões, 

empurrões etc.). (GALVÃO, 2004). Nesses momentos buscava “manter o controle” da sala de 

aula, ou melhor, o controle das crianças, acreditando que isso seria possível.  

Assim, as situações conflituosas entre crianças me inquietavam bastante, 

sobretudo, pelo fato de não saber que encaminhamentos realizar.  Considerava que as crianças 

precisavam compreender que não se deve machucar os colegas, que elas precisavam construir 

limites, mas não sabia como ajudá-las nesse processo.  

Nesse contexto, nota-se que minha percepção diante dos conflitos adquiria o 

sentido  restrito  de falta de limites. Também minha compreensão sobre limites resumia-se a 

percepção   somente   de sua ausência nas ações das crianças, como algo que as faltava, sem 

considerar como era possível realizar um trabalho que contribuísse para construção destes por 

parte das crianças, tendo em vista a faixa etária com a qual trabalhava e os conhecimentos 

científicos sobre esta temática. 

Diante desse cenário, buscava ajuda com outras professoras da instituição, que 

compartilharam uma prática adotada por elas, denominada “cantinho do pensamento” que  



13 

 

consistia em retirar do grupo a criança geradora do conflito e sentá-la em uma cadeira 

reservada em um canto da sala aproximadamente por cinco minutos, sugerindo que ela 

refletisse sobre o que tinha feito, para então poder retornar ao grupo. Decorrido esse tempo, a 

professora retirava a criança do cantinho do pensamento e mostrava os combinados que 

haviam sido construídos junto com a turma no início do ano.  

Pensado haver encontrado um método “eficaz”, por algumas vezes  utilizei-o  

Contudo, os registros feitos cotidianamente das interações e brincadeiras das crianças 

fizeram-me perceber que as crianças ficavam muito tristes mesmo depois de saírem do 

“cantinho do pensamento” e logo voltavam a agir de forma semelhante a que as havia levado 

para o referido cantinho. Assim, passei a evitar utilizar este método.  

Desta realidade, destacam-se as fragilidades da formação inicial de professoras de 

Educação Infantil, tanto inicial como continuada, a falta de acompanhamento pedagógico, que 

não possibilita as docentes dessa primeira etapa da educação básica terem acesso a 

conhecimentos que as instrumentalizem para realizar uma orientação positiva as crianças nos 

momentos de conflito eu outro. 

Mesmo possuindo formação em nível superior (Biologia e Pedagogia), aspirava 

aperfeiçoar o meu trabalho com crianças pequenas por meio de outras formações. Nessa 

perspectiva é que optei por cursar Especialização em Docência na Educação Infantil, ofertada 

pela Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará (UFC)1. Logo nas 

primeiras disciplinas pude refletir criticamente sobre minha prática docente e 

instrumentalizei-me por meio das leituras e discussões para planejar experiências capazes de 

promover o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.  

As crianças, assim, passaram a ser o centro do meu planejamento (BRASIL, 

2009) e tudo o que eu planejava era pensando na boa qualidade do trabalho desenvolvido 

junto a elas, desde o acolhimento no momento de chegada até as mais diversas brincadeiras e 

atividades. Deste modo, todas as práticas propostas às crianças no cotidiano passaram a ser 

orientadas por uma intencionalidade pedagógica.  

Assim, no planejamento da minha prática pedagógica busquei estabelecer diálogo 

com o conhecimento científico produzido sobre a criança e a forma como ela se desenvolve e 

aprende.  Procurei  suporte em teóricos como Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon, bem 

como, em alguns estudiosos da obra destes teóricos, a saber: Ives de La Taille; Marta Kohl de 

                                                 

1 O referido curso é promovido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com as universidades federais.  
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Oliveira; Teresa Cristina do Rego; e Izabel Galvão. O acesso ao conhecimento produzido por 

estes teóricos e pelos estudiosos de suas obras iniciaram-me na apreensão do processo de 

desenvolvimento e  aprendizagem da criança; no entendimento do papel dos conflitos nesse 

processo; e no conhecimento de formas mais adequadas de construir relações com as crianças, 

a fim de ajudá-las a construir limites. Sobre estes dois últimos aspectos a teoria de Henri 

Wallon e os estudos de Izabel Galvão e a teoria de Jean Piaget e os estudos de Ives de La 

Taille, respectivamente, foram fundamentais. 

Antes de ingressar no curso de Especialização em Docência na Educação Infantil 

acreditava que me faltava o “domínio de sala”, buscava impor ordens e limites as crianças, 

contudo, hoje compreendo que os conflitos e a suposta falta de limites é decorrente do 

processo de desenvolvimento das criança  e que o meu papel como professora é mediar da 

melhor forma esse processo. 

Vale mencionar que a temática acerca dos limites na Educação Infantil parece ser 

um tema pouco estudado por pesquisadores da área. Ao realizar uma busca no site  

Associação Nacional de Pesquisa Pós Graduação em Educação (ANPED), das pesquisas 

publicadas nos últimos sete anos nas reuniões nacionais, especificamente no GT 7 (Educação 

de crianças de 0 a 7 anos de idade) identifiquei apenas uma pesquisa que versa acerca dessa 

temática, focalizando as práticas de disciplina e autonomia. Trata-se do estudo de Nascimento 

(2011), que teve como objetivo discutir práticas de disciplina e autonomia no espaço da 

educação infantil. O autor realizou um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo 

em uma instituição de atendimento à criança  de 3 e 4 anos da rede pública. O estudioso 

pretendeu, ainda, tanto compreender como definir o sentido da palavra disciplina e, identificar 

condições em que ela ocorre no dia a dia, procurando observar e conhecer como se dá a 

educação das crianças, como elas se adaptam ao cotidiano institucional e assimilam suas 

regras e códigos. 

Segundo Nascimento (2011):  

 

 
As situações observadas no campo nos mostraram que autoridade transmite a 

disciplina muitas vezes via obediência. Nesse sentido, é através da obediência que a 

tradição se mantém. A autoridade penetra na consciência adequando o 

comportamento dos indivíduos, interferindo nas suas vontades e nos seus desejos, 

até que estes reproduzam determinados comportamentos controlados, por si mesmos 

(p.11). 
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Buscando conhecer mais acerca do que tem sido pesquisado sobre limites na 

Educação Infantil realizei uma busca na área de Educação Infantil das dissertações e teses 

publicadas no portal da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) nos últimos dez anos. Encontrei, 

apenas, a dissertação de Araújo (2007), intitulada: Limites na Educação Infantil: As 

representações sociais de pais e professores. 

Os resultados do estudo de Araújo (2007) indicam, preferencialmente, a 

representação de limites como fronteiras que precisam ser respeitadas tendo em vista a 

construção da moralidade. Contudo, a representação de limites como algo a ser transposto 

para atingir a maturidade também está presente nas falas das mães e professoras, que 

mencionam, ainda, o diálogo e a tolerância como recurso para o trabalho com limites. Ambas 

apresentam muitas dúvidas e inseguranças que tem repercussões no desenvolvimento de 

limites por parte das crianças.  

Araújo (2007) aponta ainda que, de um lado as professoras atribuem às famílias a 

responsabilidade pela falta de limites das crianças, por outro lado, as famílias, não notam a 

instituição de educação como parceira na educação das crianças.  

Tendo como ponto de partida as idéias aqui apresentadas e, as definições legais 

que orientam o trabalho na Educação Infantil, que consideram a criança centro do 

planejamento curricular e a reconhece como sujeito histórico e de direitos, capaz de por meio 

das relações, interações e práticas cotidianas que vivencia construir sua identidade pessoal e 

coletiva (BRASIL, 2009). É  necessário, considerar que as crianças têm direito de ter acesso 

na Educação Infantil a vivência de relações éticas. Relações estas, orientadas por diálogos e 

negociações nos momentos de conflitos, que lhes assegurem o exercício da participação 

democrática, para que assim possam construir sua autonomia e, consequentemente, os limites 

de suas relações com seus colegas e adultos com os quais convivem. 

Assim, intencionando ampliar os conhecimentos sobre a forma como tem ocorrido 

as ações de intervenção pedagógica nos momentos de conflitos entre crianças na Educação 

Infantil e a relação dessas ações com práticas que busca impor limites as crianças, esta 

pesquisa tem como objetivo geral investigar a vivência pessoal das professoras de creches em 

relação aos conflitos decorrentes das relações entre crianças no cotidiano da creche e entre 

professoras e crianças, procurando apreender se as intervenções realizadas diante desses 

conflitos contribuem  para a construção de limites por parte das crianças. Seus objetivos 

específicos são: 
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- Identificar a perspectiva das professoras de creche em relação aos conflitos interpessoais 

entre crianças e entre professoras e crianças; 

- Identificar as implicações das intervenções realizadas pelas professoras nos momentos de 

conflitos entre crianças e entre professoras e crianças para construção de limites pelas 

crianças. 
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2 BASES TEÓRICAS 

A necessidade de bases teóricas que colaborem para compreensão do 

desenvolvimento e aprendizagem da criança e, sobretudo, dos conflitos e da construção de 

limites nesse processo, orienta as opções teóricas dessa pesquisa. 

Desse modo, elegeu-se a perspectiva do teórico Henri Wallon, que oferece 

subsídios tanto para o entendimento dos conflitos como de sua importância no processo 

desenvolvimento e aprendizagem infantil e, portanto, para analise e discussão da vivencia 

pessoal das professoras em relação aos conflitos decorrentes das relações entre crianças no 

cotidiano da creche e entre professoras e crianças. 

Vale mencionar que a discussão sobre a importância dos conflitos é realizada, 

aqui, a partir dos estudos de Galvão (1995; 2004), estudiosa e pesquisadora da obra 

walloniana,  na qual a noção de conflito ocupa lugar de destaque. 

Para entender e discutir formas mais ajustadas de construir relações com as 

crianças no cotidiano da creche, a fim de ajudá-las a construir limites, recorreu-se, aos estudos 

de La Taille (1999). 

 

2.1 Algumas palavras sobre conflito  

 

Segundo o dicionário Online de Língua Portuguesa2 a palavra conflito significa 

oposição de interesses, sentimentos, idéias, luta, disputa, desentendimento, briga, confusão, 

tumulto, desordem. Desentendimento entre países. Conflito armado, guerra.  

Percebe-se nessa definição, idéias que representam concepções restritas de 

conflito, bastantes presentes no senso comum, vendo-o apenas como prejudiciais a vida em 

sociedade, sinônimo de violência. 

No meio acadêmico, contudo, os conflitos se caracterizam pelo pluralismo e 

possibilidade de convívio entre as diferenças, necessário e inerente a vida psíquica e social. 

(GALVÃO, 2004).  

Segundo Galvão (2004, p. 15) (...) conflito “não é sinônimo de violência. 

Violentos podem ser os meios de resolução ou os atos que tentam expressar um conflito que 

não pode ser formulado,  explicado.” De acordo com a autora: 

                                                 

2 Disponível em: http://www.dicio.com.br/conflito/. Acesso em 11/03/2015. 

http://www.dicio.com.br/conflito/
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O conflito é a sociedade em movimento. Uma sociedade que se pretende sem 

conflitos é uma sociedade totalitária, onde prevalecem uma vontade com direção 

únicas. As sociedade democráticas se caracterizam pelo plurarismo e possibilidade 

de convívio entre as diferenças. A existência de canais de expressão dos conflitos e 

de meios pacíficos de resolução é um desafio central a democracia. (p. 15). 

 
 

A pesquisadora discorre sobre o modo como diferentes perspectivas teóricas vêem 

o conflito, que serão descritas a seguir.  

De  acordo  com  Alin  Touriane, vê-se uma sociologia na qual os conflitos têm 

destaque. Assim, “na sociedade industrial, o conflito central é de ordem econômica e se 

concretiza por meio do movimento operário, principal motor da mudança social” (GALVÃO, 

2004, p.16).  

Na sociedade pós-industrial, por sua vez, o conflito aparece mais difuso e assume 

um caráter cultural, (...) “correspondente à luta que deve enfrentar o sujeito contra a lógica do 

mercado das técnicas e contra os poderes autoritários de grupos dominantes. (GALVÃO, 

2004, p.16) 

Nesse sentido, entende-se que os conflitos acontecem em situações nas quais há 

interesses opostos, onde pessoas ou grupos buscam objetivos diferenciados, que algumas 

vezes levam a dominação de grupos sociais por outros. 

Galvão (2004) também examina alguns sentidos atribuídos ao conflito por 

perspectivas teóricas que focalizam a vida psicológica. Menciona que para psicanálise o 

conceito de conflito psíquico, além de ser essencial ganha distintas representações. A 

sexualidade ocupa papel fundamental nos conflitos psíquicos, quando por exemplo, repousa 

na oposição entre desejos e consciência moral do sujeito. De acordo com Galvão (2004, p.18) 

na perspectiva de Freud, nos diversos planos em que ocorre o conflito, manifesto ou latente, 

ele vai sempre ser oposição de duas tendências internas incompatíveis: “diferentes sistemas 

ou instâncias do aparelho psíquico, sentimentos opostos, o desejo e a defesa ou interditos”. 

Para Erik Erikson o conflito é pensado como uma crise em que o comportamento 

do indivíduo é tencionado entre duas tendências contrárias. Para este autor cada momento do 

desenvolvimento define um conflito, (...) “as crises são um período decisivo e crucial em que 

a personalidade em desenvolvimento se divide entre uma de crescente potencial, a outra de 

crescente vulnerabilidade e fragilidade” (GALVÃO, 2004, P.19). Nesse contexto, a superação 

de cada conflito, implica em unidade da personalidade. 
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A teoria de Jean Piaget vê o conflito cognitivo como parte do desenvolvimento da 

inteligência. Uma vez que (...) “o desencontro entre os esquemas de assimilação do sujeito e o 

objetivo de conhecimento sobre o qual se aplicam, que impede a assimilação do objeto, 

corresponde a um desequilíbrio” (GALVÃO, 2004, p.19).  Contudo, o conflito só ocorrerá se 

o sujeito perceber que seus esquemas de assimilação não dão conta de compreender o novo 

conhecimento.  

Ainda conforme a teoria piagetiana, os conflitos interpessoais, gerados na 

confrontação de idéias diferentes sobre uma mesma situação, tema, objeto etc. contribui para 

o desenvolvimento cognitivo. 

Isso significa que o desenvolvimento busca sempre o equilíbrio e ao surgirem 

desequilíbrios, busca novamente o equilíbrio que ao ser conquistado, resulta em 

desenvolvimento cognitivo. 

Wallon também analisa que o conflito é necessário ao desenvolvimento, entende-

o como expressão e motor deste, o fator que gera a sua dinâmica. Os significados atribuídos 

por Wallon aos conflitos serão focalizados no próximo item. 

  

2.1 A visão de desenvolvimento infantil na perspectiva walloniana e os conflitos eu outro. 

A teoria de walloniana apresenta um estudo integrado e contextualizado do 

desenvolvimento da criança, no qual contemplam campos funcionais pelos quais se distribui a 

atividade da criança, quais sejam: afetividade, motricidade, inteligência e pessoa, sendo que, a 

pessoa ao mesmo tempo que é um campo funcional é o todo que integra os demais campos. 

Assim, os estudos desse teórico ressaltam a natureza integrada do desenvolvimento da 

criança. (GALVÃO, 1995). 

 Wallon identificou cinco estágios do desenvolvimento humano, o primeiro 

denominado impulsivo emocional (0 a 1 ano); o segundo, sensório-motor e projetivo (1 a 3 

anos); o terceiro, personalismo ( 3 a 6 anos); o quarto, categorial (6 a 11 anos); e o quinto, 

adolescência (11 anos em diante). (GALVÃO, 1995). 

 Para os objetivos dessa pesquisa, importa ressaltar, especialmente que, este 

estudioso considera que:  

 
[...] o desenvolvimento infantil é um processo pontuado por conflitos. Conflitos de 

origem exógena, quando resultantes dos desencontros entre as ações da criança e o 

ambiente exterior, estruturado pelos adultos e pela cultura. De natureza endógena, 
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quando gerados pelos efeitos da maturação nervosa. Até que se integrem aos centros 

responsáveis por seu controle, as funções recentes ficam sujeitas a aparecimentos 

intermitentes e entregues a exercícios de si mesmas, em atividades desajustadas das 

circunstâncias exteriores. Isso desorganiza, conturba, as formas de conduta que tinha 

atingido certa estabilidade na relação com o meio. (GALVÃO, 1995, p. 42). 

 

Na perspectiva walloniana aos  três anos de idade, no estágio personalista, as 

condutas das crianças e a forma delas se relacionarem com o meio passam por uma 

reviravolta, pois inicia-se a construção da consciência de si, do eu psíquico. Nesse período, 

torna-se comum a utilização do pronome eu pela criança e tendem a desaparecer os diálogos 

que ela estabelece consigo própria.  (GALVÃO, 1995). 

Galvão (1995) destaca que essa fase do desenvolvimento é caracterizada como 

uma verdadeira crise, marcada pela presença freqüente de conflitos interpessoais. Uma vez 

que a criança se opõe de forma sistemática ao que percebe diferente de si, sendo contrária a 

convites e sugestões vindas do outro. Deste modo, busca o confronto como forma de afirmar a 

independência recentemente descoberta de sua personalidade, excluindo do eu, o não-eu. 

A autora menciona que nessa fase a criança utiliza situações favoráveis e recursos 

cada vez mais elaborados, como por exemplo; expressões de ciúme, “acessos” de tirania, 

dissimulação, trapaças, para ter um papel de destaque. Nesse processo, no qual busca a 

superioridade de si, emprega ações que podem ser interpretadas como agressivas, como por 

exemplo, quebrar o jogo de um amigo que sabe utilizá-lo melhor do que ela. Para a autora 

“[...] a exacerbação do ponto de vista pessoal é um movimento necessário para destacar, da 

massa difusa em que se encontrava a personalidade, a noção do eu”. (p. 54). 

A estudiosa ressalta, ainda, que uma das formas que a oposição se manifesta e por 

meio do desejo de propriedade de objetos, brinquedos, etc. Nesse período a criança confunde 

o meu com o eu e busca, com a posse do objeto, afirmar a posse de sua personalidade. Nesse 

contexto, nas ocasiões de disputa por um mesmo objeto, muitas vezes observa-se que o desejo 

de propriedade adquire mais valor do que o próprio objeto, pois ao conseguir a posse de um 

objeto que disputou com um colega, a criança é capaz de abandoná-lo em seguida. 

Além desses aspectos que caracterizam o processo de construção da consciência 

de si, importa mencionar que quando a crise de oposição começa a cessar e dá lugar a uma 

fase mais positiva de construção do eu, é sinal que esse momento inicial de construção está 

em certa medida garantido. Dessa forma, inicia-se um período do personalismo mais positivo. 

Este se apresenta em dois momentos, inicialmente pela exuberância de gestos da criança e por 

seu desejo de ser admirada pelo outro, como forma de admirar a si mesma. Essa etapa é 

denominada de sedução ou a “idade da graça”. O outro momento, mais positivo dessa fase é 
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caracterizado pela predominância da imitação. “A criança imita as pessoas que lhe atraem, 

incorporando suas atitudes e também o seu papel social, num movimento de reaproximação 

do outro que tinha sido negado”. (GALVÃO, 1995, p. 55). É um processo indispensável à 

evolução e enriquecimento do eu e a ampliação de suas possibilidades. 

Importa mencionar ainda, que não é somente no estágio personalista que os 

conflitos eu outro são vividos pelos sujeitos. A vivência de uma nova crise ocorre também na 

adolescência, fase em que ocorre uma reconstrução da personalidade. Vale ressaltar que tanto 

no estágio personalista como na adolescência a posição é recurso necessário e relevante para a 

diferenciação do eu. 

 

2.2 Limites: alguns significados  

Nesta seção discorre-se sobre o conceito de limite a partir de três questões 

diferentes e complementares, quais sejam: “Transpor limites: maturidade e excelência”; 

“Respeitar limites: o permitido e o proibido; e “Impor limites: intimidade e segredo. Essas 

três formas de abordar a temática limites compõem reflexões teóricas realizados por La Taille 

(1999) e serão apresentadas a seguir a luz de seus estudos. 

Segundo La Taille (1999) a palavra limite tem sido empregada no seu sentido 

moral e restritivo, o que empobrece o conceito de limite, como também, impossibilita 

percepções de relações mais complexas que o envolve. Deste modo, menciona que: 

 
“Limite” é uma palavra que tem voltado à tona ultimamente. É empregada com 

freqüência, em geral de forma  queixosa:” Essas crianças não têm limites!. Ou então, 

com um quê de autoritarismo: “É preciso impor  limites!”; ou ainda, como crítica à 

família do vizinho e alunos: “Esses pais não colocam limites!”“. A obediência, o 

respeito, a disciplina, a retidão moral, a cidadania, enfim, tudo parece estar 

associado a essa metáfora [limite]. (p. 11). 

 

 

Segundo o autor, embora tudo pareça estar relacionado a limite, nem todos estão, 

pois há uma compreensão de que é a criança ou o adolescente que supostamente precisa  de 

limites. Assim sendo, a afirmação que um adulto carece de limites, pronunciada por um 

adolescente tem pouca credibilidade. Porém, quando um adulto faz tal afirmação em relação a 

um adolescente ou a uma criança, suas palavras são ouvidas com respeito.  Sobre estas idéias 

La Taille (1999) esclarece: 

 

(...) Para a geração mais velha, a mais nova é desregrada, frívola, sem juízo e 

ameaçadora. Lembremos, porém, um fato importante e nunca suficientemente 
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enfatizado: os jovens são o reflexo da sociedade em que vivem, e não uma tribo de 

alienígenas misteriosamente desembarcada em nosso mundo, com costumes 

bárbaros adquiridos não se sabe onde. Se é verdade que eles carecem disso que 

chamamos limites, é porque a sociedade com um todo deve estar privada deles. (p. 

11). 

 

Vale ressaltar que, entender o que significa limites é o que busca-se aqui. Assim 

sendo, de acordo La Taille (1999) limite assume  um sentido de fronteira, que remete tanto a 

idéia de restrição, o que não se pode fazer, como também, a ação de ir além, de transpor 

aquilo que limita. Nesse sentido, pondera que: 

(...) limite não deve ser pensado apenas como ponto extremo, como fim, como 

limitação. Não há dúvida que esse é um de seus significados, mas apenas um, apenas 

um lado da fronteira. “Limite” significa também aquilo que pode ou deve ser 

transposto. Toda fronteira, todo limite separa dois lados. O problema reside em 

saber se o limite é um convite a passar para o outro lado ou, pelo contrário, uma 

ordem para permanecer de um lado só. Ora, na vida e na moralidade, as duas 

possibilidades existem: o dever transpor e o dever não transpor. (p. 12). 

 

 

Isso significa que o limite não relaciona-se apenas a necessidade de não realizar 

determinadas ações, mas também a possibilidade de ir além do que se pensa ser possível, 

desde que seja realizada uma leitura consciente, baseada em direitos e deveres, de quais 

limites é possível transpor e quais não se deve transpor.  

 

2.2.1 Transpor limites: maturidade e excelência 

Segundo La Taille (1999) desde o nascimento vê-se a criança realizar ações ainda 

difíceis para ela devido as limitações de sua idade. Um bebê de seis ou quatro meses que, por 

exemplo, tenta engatinhar, move o corpo, quer deslocar-se e não consegue, nota-se então o 

seu limite. 

Nesse sentido o autor destaca que: 

 
(...) durante toda a infância, assistiremos a cenas desse tipo, nas quais a criança se 

esmera para fazer algo ainda difícil devido às limitações de sua idade. Essa é a mola 

afetiva do desenvolvimento: ampliar os horizontes, ter êxito no que era antes 

impossível, compreender coisas antes inexistentes ou misteriosas, impor a própria 

individualidade; numa palavra, transpor limites. (LA TAILLE, 1999, p. 14). 

 

Para fortalecer sua tese o autor ampara-se na teoria piagetiana, uma vez que Piaget 

considera que o desenvolvimento humano não é decorrente, apenas da maturação biológica, 
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mas também das interações que o sujeito estabelece com o meio físico e social. Desse modo, 

menciona: 

(...) É ao agir sobre os objetos que a criança os assimila e, conjuntamente constrói 

estruturas cada vez mais complexas e abrangentes de assimilação. Ora, cabe 

perguntar: porque a criança gasta tanta energia nesse embate com o mundo? Será por 

pura “fome” cognitiva, pura curiosidade pelos objetos que a rodeiam? Não há 

dúvida de que tal curiosidade existe. Mas acredito que por trás dela, existe outra 

motivação, a de crescer, a de alcançar a condição de adulto. Aliás, um fato 

interessante (e triste) é que muitas crianças perdem a curiosidade pelo mundo 

quando chegam ao limiar da idade adulta, por volta dos 12 anos, e, para desespero 

de seus professores aprendem mais para passar de ano do que para conhecer o 

planeta Terra e suas civilizações. (...). A razão de tal mudança de rumo se deve, 

naturalmente, à maturidade sexual e aos novos desejos agora despertos, mas acredito 

que também se deva ao fato de essa maturidade ser o último sinal de saída da 

infância, anunciar um grande limite a ser finalmente transposto. (LA TAILLE, 1999, 

p. 14). 

 

Assim, de acordo com La Taille (1999, p. 15) desenvolver-se significa ultrapassar 

limites necessários para caminhar até a idade adulta. Deste modo, considera que (...) “educar 

uma criança, longe de ser apenas impor-lhes limites, é, antes de mais nada, ajudá-la cognitiva 

e emocionalmente a transpô-los, ir além deles, “ pois a criança não deseja nada além do que 

não ser mais criança” Nessa perspectiva, o autor chama atenção para o fato de que a educação 

seja no âmbito familiar, na escola ou nos meios de comunicação, em vez desta contribuir para 

que a criança transponha os limites que as afastam das capacidades adultas, muitas vezes os 

reforçam.  

Ao discutir a importância do interesse e da curiosidade para aprendizagem e por 

conseguinte para que a criança transponha seus limites La Taille (1999) enfatiza que o 

primeiro não é sinônimo do segundo e questiona:  

 

(...) O que é curiosidade se não a consciência de não saber, a consciência do limite 

que se quer transpor? E o que são as diversas formas de interesse se não a 

consciência de estar do lado de cá de uma fronteira que se quer atravessar? Portanto, 

despertar a curiosidade nos alunos significa dizer-lhes: “Há coisas que vocês podem 

saber e que ainda não sabem; há um mundo de tesouros ali na frente, e vocês podem 

ir até lá pegá-los, mas, para isso, devem, antes, aprender tais e tais coisas”. O mesmo 

é válido para toda e qualquer forma de interesse. “Você quer se alfabetizar para 

ajudar seus pais? Ótimo. Então vamos caminhar”. E o aluno interessado não poupará 

esforços e saberá se entediar se for preciso. Transporá seus limites. (LA TAILLE, 

1999, P. 22). 

 

Nesse cenário, pontua que “a curiosidade move, o interesse antecipa mas a 

diversão repousa. Penar sobre três linhas de Fernando Pessoa é mais rico que se divertir com 

um almanaque inteiro de Walt Disney. E a maioria das crianças está disposta a esse esforço. 

(LA TAILLE, 1999, p. 23). 
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Segundo o autor é preciso ter atenção para não confundir coisas tão preciosas 

como o interesse geral e a curiosidade em particular com o prazer imediato ou com a 

motivação lúdica. Ressalta que na educação é importante partir dos conhecimentos 

espontâneos das crianças, procurando fazer com que o caminhar no processo de aprendizagem 

seja significativo, mas não se pode entender que é possível esconder a complexidade do 

mundo adulto das crianças ou deixar a cultura, como ela é, no sentido de não infantilizá-la, do 

lado de fora da sala de aula. Uma ação assim resultaria no reforço dos limites que separam as 

crianças do mundo adulto, quando na verdade, se deve encorajá-las a ir além dele, caso 

contrário o resultado pode ser lamentável em vários níveis: no campo cognitivo, ao invés de 

estimular a descentração, reforçam o egocentrismo; no campo dos conhecimentos, termina por 

passar uma visão realista das coisas, de modo que, qualquer conceito seria correto, todas as 

formas estéticas seriam análogos, etc.; no campo da edificação da personalidade, acaba-se por 

robustecer outra forma de egocentrismo infantil e juvenil, que se revela na percepção de que o 

seu “mundo” infantil ou adolescente é o centro do universo. 

 O autor chama atenção, ainda, para o fato de que, o equívoco de excluir a criança 

do mundo adulto e de tentar adaptar a cultura às capacidades infantis, são decorrentes tanto de 

opções pedagógicas como são reflexos de uma sociedade sufocada por numerosos limites.  

Assim, é difícil convencer os adultos que preferem ficar do lado de cá da fronteira, ou seja, 

dos seus limites, muitas vezes devido a pobreza material que vivem, que devemos estimular 

as crianças a transpor limites. Por felicidade, há crianças que localizam dentro de si a energia 

para crescer e ir além, conseguindo até mesmo, renovar o mundo com sua criatividade. La 

Taille (1999) apresenta o caso do escritor russo Máximo Górki, que na infância lia vários 

livros em seu quarto, como forma de escapar de um ambiente familiar marcado pela pobreza e 

violência. O refúgio na leitura o colocou em contato com um mundo maior do que aquele que 

ele tinha acesso e o ajudou a transpor os limites dentro dos quais esperavam que 

permanecesse e o tornou um grande e importante escritor. 

Dessa forma, referenciando em Alain e Arendet, La Taille (1999), enfatiza que a 

infância é, por natureza um período da vida assinalado pela transitoriedade em direção ao 

mundo adulto. Este caminho implica transpor limites que separam a criança em cada fase do 

desenvolvimento das capacidades adultas.  

Assim sendo, considerando que o ser humano é um ser social, (...) “a educação e 

condição sine qua non desse crescimento: ela deve ajudar a criança a identificar os limites, 

motivá-la e instrumentalizá-la para superá-los. (LA TAILLE, 1999, p. 33). 
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Nesse sentido, para La Taille (1999), devemos aproximar a criança da cultura e 

não a cultura da criança, ou seja, não devemos infantilizar a cultura, acreditando que só assim 

ela chegará a criança. A criança precisa ser estimulada a erguer-se além de sua condição 

infantil. Portanto,  o adulto não deve engatinhar. Se os adultos engatinharem a sua frente, que 

motivo ela terá para andar? Se todos se deleitam na mesmice que estímulo terá ela para buscar 

a excelência? 

A procura da excelência segundo o autor consiste em buscar ir além de si mesmo, 

mas  não implica competição com o outro, e sim,  consigo mesmo. De acordo com La Taille 

(1999), esse conceito de excelência diferencia-se da compreensão de transpor limites como 

crescimento, como múltiplas passagens da infância a idade adulta, a maturidade. Nesse 

sentido, segundo o autor: “A criança pode querer ser excelente no que faz, não como um 

adulto faria, mas, sim, da melhor forma possível para a sua idade” (p. 34). 

La Taille (1999) aponta como as interações sociais podem oferecer elementos 

negativos para busca da superação de limites e da excelência discutindo os efeitos que o 

excesso de mimo pode ter nesse processo. Argumenta que o excesso de mimo pode passar a 

criança a ideia de que, independente do que faça, ela merece ser elogiada, admirada, ou seja, 

excelente, levando-a a construção de uma auto-estima artificial. Desse modo, quando a 

expectativa de receber elogios não for atendida, pode causar “[...] desestruturação da 

personalidade (baixa auto estima e vergonha crônicas) ou numa perigosa preservação da auto 

imagem construída por meio da negação dos fracassos e da legitimidade dos juízos alheios 

[...]”. (LA TAILLE, 1999, p. 38). 

Assim, o exagero de mimo extingue os limites a serem transpostos, impedindo a 

criança de procurar superação e de alcançar o lado de lá dos seus atuais limites. Todavia, o 

pesquisador aponta que a construção da personalidade envolve inúmeros fatores, inclusive, 

inconscientes, uma vez que há pessoas que não foram mimadas e que mesmo assim, têm uma 

postura que pouco se aproxima da busca da excelência. Para ele é possível pensar essas 

pessoas, durante a infância, não foram estimuladas a dar o melhor de si e tiveram pouco 

contato ou não tiveram  com pessoas que agissem assim. Nesse sentido, destaca que “[...] 

procurar a expansão do eu, a superação das dificuldades, da inferioridade  é uma tendência 

humana, um potencial que, para tornar-se realidade, deve encontrar alimento, estímulo, 

terreno fértil”. (LA TAILLE, 1999, p. 42). 

Ao associar o tema excelência e virtude moral La Taille (1999) destaca que a 

moralidade além de não dispensar a excelência, quase sempre a solicita, do mesmo modo, não 
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dispensa as virtudes. Segundo o estudioso “[...] uma moral sem virtudes, sem excelência, é 

uma moral triste que, retomando as palavras de Comte-Sponville, se contenta em denunciar 

vícios, pecados, em acusar, denegrir, humilhar.” (LA TAILLE, 1999, p. 49). 

Assim, considera que uma boa educação moral não deve se reduzir  ao ensino de 

diversas regras às crianças, a “conter”, a “impor limites” do tipo, “não faça isso”, “não faça 

aquilo”, pois está só terá êxito se também for um estímulo a transpor aqueles que a separam a 

criança do exercício das virtudes.  

No próximo item será discutido como ação de colocar limites é inevitável e 

necessária para o desenvolvimento moral, mas somente se for acompanhada do movimento 

contrário de possibilitar a transposição de limites. 

 

2.2.2 Respeitar limites: o permitido e o proibido 

O significado restritivo de limite, ou seja, sua compreensão apenas como uma 

fronteira que não deve ser atravessada se opõe a idéia de liberdade, amplo tema humano. 

Nesse sentido, não transpor limites seria como se submeter a uma ordem física ou normativa. 

(LA TAILLE, 1999). 

De acordo com La Taille (1999) os limites físicos, por serem concretos e 

objetivos, são mais aceitos pelos indivíduos, uma vez que  é de conhecimento de todos que 

um homem não tem a força necessária para lutar contra um animal feroz sem o recurso de 

armas; não sobrevive sem alimentar-se e sem beber água, por exemplo. Contudo, os limites 

restritivos físicos também são objetos  de educação dos bebês e crianças desde que eles dão 

início a sua liberdade em relação às leis físicas. Isto porque, é sabido os riscos que correm 

uma criança quando começa a engatinhar, andar etc. As experiências  sensório motoras do 

bebê, por exemplo, o ensinam o que ele consegue e não consegue realizar, o que é arriscado 

ou não. Assim sendo, a educação cumpre um papel preventivo no sentido de garantir a 

integridade física da criança. 

Já os limites restritivos normativos, segundo o autor referido, são aqueles criados 

pela sociedade, por exemplo: não ouvir música em alto volume na madrugada. Os mesmos 

provocam questionamentos do tipo: Por que não? Posso tendo como referências as leis da 

física? Mas não posso tendo como referência as leis dos homens? Por que devo respeita as leis 

dos homens? Nesse cenário, desde a mais tenra idade as crianças entram em contato como o 

debate da validade dessas leis, suas normas e atritos. Portanto, “[...] os limites físicos colocam 
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a dimensão do impossível, os limites normativos colocam a dimensão do proibido”. (LA 

TAILLE, 1999, p. 52). 

Conforme La Taille (1999, p. 53) “[...] a colocação de limites, no sentido 

restritivo do termo, faz parte da educação, do processo civilizador e, portanto, a ausência total 

dessa prática pode gerar uma crise de valores, uma volta a um estado selvagem em que vale a 

lei do mais forte”. 

O autor considera que o tema da colocação de limites é complexo e possui 

procedências históricas profundas e efeitos políticos sérios. Sobre este aspecto o autor destaca 

que: 

 
[...] hoje, alguns apontam a corrente do individualista, no sentido filosófico, como 

responsável, pelo que se consideram uma crise moral, uma situação de anomia, ou 

seja, de ausência de valores e regras: para eles, tal corrente nada mais faria do que 

legitimar e reforçar o egoísmo, o descaso pela sociedade, a negação do patriotismo, 

a desagregação social, etc. Consequentemente pregam a volta a uma sociedade 

repressora, na qual um grande número de condutas é normalizado a partir de códigos 

precisos. Uma certa interpretação do “politicamente correto” caminha nesse sentido: 

em nome do respeito ao outro, inúmeros comportamentos são severamente 

observados e julgados, sem se fazer diferença entre o essencial e o detalhe, entre o 

público e o privado, entre a piada grosseira e humilhante e o simples chiste. (LA 

TAILLE, 1999, p. 56). 

 

 

La Taille menciona que não cabe avaliar as condições da moralidade de nossos 

tempos. Importa aceitar a existência de uma crise, especialmente, acerca dos limites da 

liberdade individual. Todavia é necessário lembrar que o momento também é de evoluções 

precisas, como por exemplo,  a emancipação da mulher, a liberdade sexual etc. 

Vale mencionar que, o pesquisador alerta que é preciso cuidado para se abordar o 

tema limites em seu sentido restritivo e chama atenção para o receio natural de quem trata 

sobre esse  tema, de ser mal interpretado e a sua revelia, apresentar elementos para que 

moralistas justifiquem o retorno de práticas autoritárias e arbitrárias, sobretudo na educação. 

Diante desse cenário explicita sua posição acerca da legitimidade dos limites 

restritos afirmando que: 

 
Em primeiro lugar, creio que devem ser pensados em função do bem-estar e do 

desenvolvimento dos indivíduos. Em segundo lugar, devem ser pensados em função 

do bem-estar dos outros membros da sociedade. Vê-se que não legitimo limites que 

não digam respeito nem à felicidade pessoal, nem à felicidade dos outros. A 

temperança é um limite que serve ao viver bem consigo mesmo; não humilhar é um 

limite que visa não levar infelicidade aos outros; não poder usar “biquíni de 

bolinhas” referido numa canção popular antiga é um limite que, salvo engano meu, 

não contempla necessariamente a felicidade própria e certamente nada tem a ver 

com a felicidade alheia (proibições desse tipo podem advir de uma norma religiosa 
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e, nesse sentido, ter legitimidade privada, ou seja, para os membros desse religião 

particular, mas não podem ser universalizados). (LA TAILLE, 1999, p. 57). 

 

 

Assim, percebe-se que existem limites a serem transpostos e segundo o autor cabe 

analisar as dimensões psicológicas e pedagógicas da questão. Nesse sentido, questiona: Em 

uma situação extrema se deve impor rigorosamente esses limites às crianças ou, num outro 

extremo, deixá-las totalmente livres para que elas mesmas os construam e respeitem? 

La Taille aponta que o tratamento dessa questão passa pela educação moral. Sobre 

a moral o pesquisador aponta que toda moral leva de maneira inevitável a determinadas 

proibições, por exemplo, não matar, não roubar, etc. Além disso, chama atenção para o fato de 

que as proibições não se referem apenas a ações, mas também a determinados sentimentos, 

por exemplo, o décimo mandamento bíblico que diz: “não cobiçar as coisas alheias”. Nesse 

contexto, analisa que proibir uma coisa objetiva, uma ação pode ser mais simples, mas proibir 

sentimentos é algo complexo. 

Em relação aos sentimentos necessários ao comportamento moral, à moralidade 

La Taille (1999) destaca entre outros sentimentos, o valor do sentimento de obrigatoriedade, 

aquele que impede categoricamente o sujeito de transpor um limite, que, por exemplo, ofenda 

o outro. O autor questiona-se de onde vem esse sentimento essencial a moralidade e ao 

mesmo tempo aponta que embora muitas teorias (a teoria de Durkhein, psicanálise, 

behaviorismo, construtivismo piagetiano, etc.) tenham estudado a questão sua resposta ainda é 

um mistério. Entretanto, lança dois aspectos importantes de serem notados com base nessas 

teorias: o primeiro diz respeito ao fato delas referendarem a idéia de que o sentimento de 

obrigatoriedade é necessário à moralidade; o segundo refere-se ao fato de que o sentimento de 

obrigatoriedade não surge do nada, não é inato, e sim decorrente de uma educação moral que 

“coloca” limites. 

Algumas das teorias referidas, por exemplo a de Durkhein acabaram referendando 

o denominado ensino tradicional, “[...] com sua disciplina e seus dispositivos penais que 

foram duramente criticados pelos adeptos da “ escola nova, em particular aqueles que 

democratizaram radicalmente as relações entre professores e alunos. (LA TAILLE, 1999, p. 

89). 

Vale ressaltar que, ainda que La Taille (1999) debata essa questão da colocação de 

limites à luz de cada uma das teorias mencionadas e  trataremos  a seguir, a luz construtivismo 

piagetiano, uma vez que, segundo La Taille (1999), em sua teoria a definição de moral 

proposta representa um ponto de ruptura com as anteriores. Isto porque, Freud e Durkhein, 
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por exemplo, falam numa moral única, a dos adultos, assumida paulatinamente pelas crianças 

por meio da interiorização de uma   autoridade, enquanto Piaget discorre sobre duas morais, a 

heterônoma e a autônoma.  

Na moral heterônoma as regras são legitimadas por uma autoridade, por exemplo, 

um adulto respeitado pela criança; na moral autônoma, pelo contrário, as regras são 

legitimadas por acordos estabelecidos entre os sujeitos. (LA TAILLE, 1999) 

La Taille (1999) ilustra a diferença entre essas duas morais apresentando o 

seguinte exemplo retirado das pesquisas de Piaget: 

 
Se se perguntar a uma criança, de 6 anos se sua mãe age de forma justa quando 

privilegia um irmão em detrimento do outro, ela tenderá a responder que sim, por 

que a mãe representa a autoridade: “se  a mãe mandou é certo”. Vale dizer que a 

criança demonstra não possuir nenhum outro critério além da referência à autoridade 

para julgar moralmente uma ação. Uma outra criança, de 12 anos, condenará a 

postura materna por ferir o princípio de igualdade. Ora, tal princípio é, em si, uma 

justificativa moral e substitui a referência a uma autoridade exterior: em seu nome, 

nem a mãe, nem ninguém pode privilegiar arbitrariamente uma pessoa em 

detrimento de outra. (P. 90). 

 

Assim, nota-se que as duas morais apresentam diferenças entre si. A primeira dela 

diz respeito à racionalidade, especificamente, o lugar que ela ocupa na legitimação das regras. 

Seu lugar é restrito na moral heterônoma, uma vez que, a ação moral legitima-se apenas nas 

ordens dos adultos, ou seja, da autoridade; já na moral autônoma a racionalidade é central, 

pois a regra deve ser compreendida. Desse modo, enquanto na “[...] moral heterônoma vale a 

expressão popular “o senhor falou, está falado”, na moral autônoma essa referência à “voz da 

autoridade” está ausente e a pura imposição de regras é substituída pela argumentação a 

respeito de sua vaidade”. (p. 91). 

A segunda diferença envolve o respeito, pois a moral heterônoma baseia no 

respeito unilateral3. Já a moral autônoma só é possível se o respeito for o mútuo. Vale pontuar 

que, devido ao respeito unilateral, o certo para a criança é o cumprimento da regra “ao pé da 

letra”.  Isto porque ela não compreende, ainda, sua essência. 

Ao discorre sobre isso, Piaget (2009, p. 40 apud PEREIRA 2013, p. 12) afirma 

que: 

                                                 

3 Uma combinação de afeição e medo, sendo que o medo estabelece a desigualdade que intervêm na relação 

afetiva da criança com alguns adultos e por seus pais, isto é, pessoas que avalia como superiores a ela. É em 

decorrência da desigualdade contida no respeito unilateral que Piaget define que “a primeira moral da criança é a 

obediência e o primeiro critério do bem é durante muito tempo a vontade dos pais” (PIAGET, p.39, 2009, apud  

PEREIRA, 2013). 
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Para que os (...) valores [morais] se organizem em um sistema coerente e geral, será 

preciso que os sentimentos morais consigam uma certa autonomia, sendo, então, 

necessário que o respeito cesse de ser unilateral e se torne mútuo. É em particular 

quando este sentimento se desenvolve entre companheiros ou iguais, que a mentira a 

um amigo será sentida também como tão “ruim” ou pior ainda que a da criança para 

o adulto. 

 

Assim, acerca   da evolução dos sentimentos morais, os estudos de Piaget revelam 

que a criança entra no mundo da moralidade por meio da moral heterônoma orientada pelo 

respeito unilateral e o progressivo desenvolvimento da autonomia moral, orientada pelo 

respeito mútuo, depende do tipo de relação social que a criança vivencia, que pode ser de 

coação ou de cooperação. (LA TAILLE, 1999).  

Sobre esses dois tipos  de relação social Pereira (2013) referenciando-se em La 

Taille (1992) aponta que:  

A transição do respeito unilateral ao mútuo, ou seja, da heterônoma moral para 

autonomia moral está diretamente relacionada a dois tipos de relação social, quais 

sejam: coação e cooperação. A relação social de coação é uma relação na qual um 

dos sujeitos impõe ao outro sua maneira de pensar, marcada pela ausência de 

reciprocidade. É uma relação onde as regras não são construídas pelos diferentes 

sujeitos, são estabelecidas de antemão. Já a relação de cooperação é dirigida pela 

reciprocidade, constituídas com base em acordos estabelecidos entre os sujeitos, 

uma vez que, as regras não são elaboradas previamente. (p. 12, grifos meus). 

 

 

Assim, segundo Piaget o desenvolvimento moral da criança passa por uma fase de 

heterônoma antes de alcançar a autonomia. Segundo Pereira (2013) para [...] estimular o 

desenvolvimento da autonomia moral das crianças é fundamental que o  tipo de relação social 

predominante nos equipamentos de Educação Infantil sejam de cooperação. 

Nesse sentido, a autora destaca, ainda, que: 

 

[...] faz-se necessário que as professoras evitem atitudes onde predomine a relação 

social de coação, por exemplo: punições, recompensas, ausência de diálogos, 

imposição de padrões de comportamento etc., tendo em vista que, essas atitudes 

reforçam a heteronomia moral e intelectual das crianças e impedem o 

desenvolvimento da autonomia moral e intelectual. Para favorecer o 

desenvolvimento da autonomia moral, as professoras precisam intercambiar pontos 

de vista com as crianças, por exemplo: quando uma criança morde um coleguinha, 

ao invés de ameaçá-la de ficar sem o parque, a professora deve olhá-la nos olhos e 

explicar com calma e afeição as razões pelas quais ela não pode morder o colega. (p. 

12). 
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 Ainda de acordo com Pereira (2013) para o estabelecimento de relações 

sociais de cooperação e por conseguinte o desenvolvimento da autonomia moral das crianças, 

é importante e necessário planejar ações que estimulem a interação entre as crianças, uma vez 

que, segundo Piaget (2009) nas relações entre crianças surge, espontaneamente, a cooperação. 

Isto porque estas relações não são marcadas pela hierarquia presente na relação 

adulto/criança. 

Segundo La Taille (1999) as relações sociais de cooperação, não são necessárias e 

indispensáveis somente para construção da autonomia moral, sendo também imprescindíveis 

para construção da autonomia intelectual. Isto porque por meio da cooperação  a criança 

aprende tanto a organizar seus argumentos como a escutar e compreender os das pessoas com 

as quais convive. Por meio da cooperação ela vivencia um tipo de interação social 

fundamentado na igualdade entre participantes e não em relações assimétricas de autoridade. 

Em relação a relevância e necessidade da vivência de relações sociais de 

cooperação para construção da autonomia moral La Taille (1999) destaca ainda que: 

 

 [...] para que a autonomia se incorpore à personalidade da criança, é preciso que ela 

comece a vivenciá-la. Para isso, não somente deve viver em ambientes morais 

regidos pela autonomia, mas precisa começar a participar dos destinos desse 

ambiente, e isso só é possível graças a cooperação. [Sendo que] cooperar não deve 

ser entendido aqui no seu sentido habitual de “ajudar”. Deve ser entendido como 

“co-operar”, portanto, como “operar junto”. [...]. (p. 113). 

 

Ainda sobre o entendimento do que seja cooperação e autonomia La Taille chama 

atenção que é preciso não confundir cooperação com “troca de idéias”, tampouco autonomia 

com liberdade para fazer qualquer coisa. Conforme o pesquisador “cooperar é acordo, 

diálogo, envolvimento e compromisso. E autonomia é respeito pelo outro e exigência de ser 

respeitado” (p. 114). Para o autor, este é um limite explícito, porém, pouco respeitado e por 

conseguinte, ultrapassado por muitas pessoas, seja por falta de moral ou porque se justificam 

em dogmas. 

Assim, o respeito pelas regras construídas cooperativamente decorre do fato de 

que ao respeitá-las a criança respeita a si mesma e os demais sujeitos envolvidas em sua 

construção. (LA TAILLE, 1999). 

Com base nas idéias discutidas nesse item vê-se que limite não deve ser 

compreendido somente como o que separa o que é admitido fazer e o que é proibido, mas, 

além disso, como uma demarcação (fronteira) a ser atravessada (transposta) seja para 

maturidade, seja para excelência. (LA TAILLE, 1999). 
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2.2.3 Impor limites: intimidades e segredos 

Embora a Constituição Federal/1988, em vigor no Brasil garanta o direito à 

intimidade, que envolve entre outros aspectos a vida privada, a imagem, etc., atualmente 

diversos fatores contribuem para que as “fronteiras da intimidade” sejam desrespeitadas e em 

alguns casos abertas pelos próprios sujeitos que deveriam protegê-las. Isto porque, embora, o 

direito a intimidade esteja instituído legalmente é preciso que haja uma compreensão e 

valorização do mesmo para que na prática ele seja efetivado. (LA TAILLE, 1999).  

La Taille (1999) discute essa temática e apresenta alguns exemplos envolvendo o 

uso da tecnologia, especificamente como ela, ainda que por vezes seja empregada com 

motivos estimados, em muitos casos tem contribuído para invasão da privacidade das pessoas, 

por exemplo: “[...] sabemos que hoje é possível identificar o vírus HIV por meio de exames 

de sangue. Ora, uma empresa tem o direito de exigir que seus empregados ou candidatos a um 

emprego façam o referido exame”. (p. 117). 

Referindo-se ao contexto educacional La Taille (1999) chama atenção para a 

freqüência com que a criança é examinada sob diversos aspectos por especialistas. Enfatiza 

que apesar da psicologia ter contribuído para substituir o castigo pela ação de levar a criança 

ao psicólogo, por exemplo, alerta para os riscos da psicologização: 

 

[...] o perigo da “psicologização” é evidente: além de obrigar a criança a passar por 

constantes e evitáveis exames e confissões, a educação envereda por um caminho 

impossível, cujo ponto de chegada se assemelha mais à psicoterapia do que à 

didática. Aliás, o estímulo para que os próprios alunos falem de suas vidas acaba 

sendo assimilado à própria didática. “Comunica-se”, “expressar-se”, eis o novo 

imperativo categórico dos métodos modernos! (P. 122). 

 

 

Nesse contexto, o autor questiona-se: Pobre do aluno que tiver preferência por 

ficar quieto no seu canto, que fala pouco? Que se recusa a elaborar redações envolvendo 

aspectos de sua vida? Que tem preferência por ficar sozinho, pois seu isolamento 

possivelmente será identificado como um problema de relacionamento, e certamente serão 

poucas as oportunidades que terá para ficar sozinho no ambiente escolar. 

Ao discorrer sobre a construção do que ele denomina fronteiras da intimidade La 

Taille (1999) discuti a importância de a criança construir limites que protejam sua intimidade 

a partir do lugar que o segredo tem no seu desenvolvimento. 
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Segundo o autor a psicologia pouco investigou sobre a importância do segredo, 

pois esteve mais preocupada em “fazer falar. Contudo, ainda é possível apontar alguns marcos 

da origem do segredo no desenvolvimento infantil. 

De acordo com La Taille (1999) a noção de segredo demanda a existência da 

consciência de que se pode esconder pensamentos e sentimentos. Para o autor é por volta dos 

4 anos que acriança compreende essa dimensão psicológica. Todavia aponta diversos aspectos 

complementares envolvidos na evolução dessa noção para a criança, quais sejam: 1) 

inicialmente a criança conhece apenas a palavra, por exemplo: ao ver um coleguinha falando 

no ouvido do outro menciona: “ele está falando no ouvido para ninguém ouvir”, eis a sua 

definição de segredo; 2) a criança já é capaz de descrever a estrutura do segredo, ou seja, 

identificar a diferença entre as pessoas de quem o segredo é escondido e aquelas a quem o 

segredo pode ser confiado; 3) a criança aponta que não se conta segredos a quem não se 

conhece, ilustrando o aspecto anterior; 4) a criança afirma o dever do segredo, pois aquele que 

o sabe não pode revelá-lo, uma vez que é proibido. Nasce assim, a moral de traição e 

confiança. Trata-se de uma nova dimensão dos limites: aqueles que a criança deve aprender a 

impor aos outros para preservar sua intimidade. 

La Taille aponta, além disso, que o segredo só se torna um patrimônio da criança 

quando ela constrói a noção de ter direito de ter segredo. Isto porque, se o segredo diz respeito 

à capacidade de a criança impor limites à interferência de outra pessoa em sua intimidade, é 

preciso que além de ser capaz de construir esferas secretas ela conceba o direito de fazê-la, 

caso contrário sentirá culpa de não falar sobre suas idéias e sentimentos ao ser indagada por 

alguém. 

De acordo com o pesquisador é por volta de 8 anos que surge a primeira 

concepção de direito de segredo. As crianças apresentam idéias que expressam a superação da 

identificação entre mentir e guardar  um segredo. Por volta dos 10 anos o dilema entre o que 

expressa uma mentira e o que expressa o sigilo de algo começa a desaparecer e a criança 

inicia o estabelecimento de critérios para eleger o que é público e o que é privado. Entretanto, 

La Taille (1999) destaca que a consciência do direito ao segredo só e consolidado por volta 

dos 12 anos, antes dessa idade, as crianças acham que nada pode esconder dos pais. Assim, 

segundo o estudioso, “o direito de segredo começa, portanto, a ser concebido em relação aos 

desconhecidos; em seguida, em relação aos amigos; e finalmente em relação aos pais”. (p. 

136). 
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Esse representa o longo caminho que a criança percorre para construir limites que 

protejam o seu eu, que lhe permitam defender sua privacidade, sua intimidade, seus segredos, 

sem os quais seu equilíbrio psicológico fica comprometido.  

Ao ponderar sobre necessidade humana de privacidade La Taille (1999) aponta 

que a honra, por exemplo, é um valor moral dedicado, entre outros fatores, a proteger a esfera 

individual e destaca que ao pesquisar sujeitos que moram com diversas pessoas em pequenos 

cômodos, identificou que o olhar constante do outro é vivido de forma árdua. Crianças pobres 

apresentaram depoimentos que expressavam o sentimento de vergonha ao serem vistas sem 

roupa. Também, meninos que residem nas ruas revelaram sentir vergonha de ao fazerem “suas 

necessidades” serem vistos. 

Assim sendo, a construção de uma “fronteira da intimidade” durante a infância em 

parte ocorre de forma espontânea, correspondendo a uma disposição natural da criança. Nesse 

sentido, La Taille (1999) aponta que Piaget assinalou, isto é,  ao associar a conquista do 

segredo ao processo de descentrarão, demonstrando o lugar que ele ocupa na edificação da 

personalidade. Isto porque considerava que a compreensão que se podia esconder algo, 

reforçava a consciência de seu próprio eu. Todavia, o controle, por parte da criança, do acesso 

das pessoas a sua intimidade também exige que os adultos cooperem nesse sentido. Um 

exemplo disso é a dificuldade que alguns pais sentem quando percebem que os filhos 

começam, a partir de determinada idade, a ter segredos com eles. 

Nesse contexto La Taille (1999) alerta que os pais não devem impedir os filhos de 

terem segredos, pois o exercício de guardar idéias e sentimentos é necessário para fortalecer a 

capacidade psicológica de edificar áreas sigilosas, assim como, da sabedoria para decidir a 

quem confiar suas idéias e sentimentos. 

No âmbito escolar o autor chama atenção para o fato de que a intimidade da 

criança nesse ambiente tende a ser desrespeitada, tendo em vista que, há uma tendência muito 

forte de observar a criança, de elaborar relatórios sobre ela, bem como uma exigência de que 

se expresse que fale de sua intimidade (vida, família, amigos, brinquedos, sentimentos etc.). 

Ainda refletindo acerca da presença do olhar do outro sobre a intimidade dos 

sujeitos, o pesquisador destaca que o adulto pode se defender desse olhar porque construiu a 

denominada fronteira da intimidade. Assim, a criança também deve construir a sua, e para que 

isso ocorra, ela não deve estar exposta a constantes exibições e interrogatórios. Ao contrário, 

necessita de um lugar protegido para crescer e aprender a respeitar os limites de sua 

intimidade e das demais pessoas. 
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3.  TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

Este capítulo discorre acerca do percurso metodológico, apresentando algumas 

considerações sobre a natureza da investigação, seu lócus e seus sujeitos, bem como, sobre a 

construção dos dados e os instrumentos utilizados. 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa. A opção por essa abordagem ocorreu devido 

ao fato de que investigar a vivência pessoal das professoras de creches em relação aos 

conflitos decorrentes das relações entre crianças no cotidiano da creche e entre professoras e 

crianças, procurando apreender se as intervenções realizadas diante desses conflitos 

contribuem para a construção de limites por parte das crianças, requer uma interação direta 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa, neste caso, pesquisadora e professoras.    

Conforme Bogdan e Biklen (2006), a pesquisa qualitativa enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. 

Assim, na realização da pesquisa qualitativa, o pesquisador emprega instrumentos 

que lhe permitam tomar em consideração as experiências e o ponto de vista dos sujeitos. É 

nesse sentido que Bogdan e Biklen (2006, p. 50) consideram que os pesquisadores 

qualitativos estabelecem “estratégias e procedimentos que lhes permitam tomar em 

consideração as experiências do ponto de vista do informador”. (BOGDAN; BIKLEN, 2006, 

p. 50). 

Os autores Bogdan e Biklen (2006) discutem o conceito de pesquisa qualitativa a 

partir de cinco características que a configuram, quais sejam: 1) a pesquisa acontece no 

ambiente natural onde se encontra o fenômeno investigado e os sujeitos pesquisados (neste 

caso, uma creche da rede municipal de Tabuleiro do Norte/CE), sendo que o pesquisador é o 

principal instrumento; 2) os dados construídos são apresentados de forma descritiva; 3) há 

maior interesse pelo processo do que pelos resultados; 4) a análise acontece de maneira 

indutiva e 5) o significado atribuído pelos sujeitos (nesse caso as professoras) ao fenômeno 
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estudado (a vivência pessoal das professoras de creches em relação aos conflitos) é foco de 

valorização.   

Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa: 

  

[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido [...] como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. (p. 21). 

 

Dentre as características apresentadas sobre pesquisa qualitativa, enfatiza-se, neste 

estudo, o significado atribuído pelos sujeitos ao fenômeno enfocado (a vivência pessoal em 

relação aos conflitos decorrentes das relações entre crianças no cotidiano da creche e entre 

professoras e crianças).  

Os instrumentos de construção dos dados foram: entrevistas e questionário e uma 

breve observação da instituição. 

 

3.2. O lócus da pesquisa 

A pesquisa aconteceu em uma instituição de educação infantil da rede pública, 

que atende creche e pré-escola, localizada na zona rural do município de Tabuleiro do 

Norte/CE, município onde a pesquisadora reside e trabalha.   

A escolha por um equipamento da rede pública ocorreu em decorrência do 

envolvimento profissional da pesquisadora com instituições públicas de educação, tendo em 

vista que sua atuação docente tem ocorrido na rede pública. Deste modo, considera-se um 

dever contribuir para qualidade da educação que acontece em creche e pré-escolas públicas.  

Com efeito, esta pesquisa poderá contribuir para ampliação da qualidade do atendimento na 

Educação Infantil, sobretudo, para a compreensão das especificidades envolvidas na mediação 

docente nos momentos de conflito entre crianças e entre crianças e professoras, que precisam 

fundamentar-se nas particularidades da faixa etária com a qual trabalha. 

A instituição onde foi realizada a pesquisa funciona em uma casa alugada, que 

passou por algumas adaptações para atender as crianças, todavia apresenta algumas limitações 

como por exemplo: salas de atividades muito pequenas para a quantidade de crianças, em 

média 15 a 17 crianças em cada sala; área externa pequena não comportando todos os 
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brinquedos do parque que a instituição adquiriu; ausência de sala para as professoras 

planejarem e realizarem estudos entre outros. 

O equipamento conta com três salas de aula, todas com  banheiros  adaptados  

para crianças, uma secretaria, um refeitório, uma cozinha, uma área de serviço e um banheiro 

para os funcionários, utilizado tanto por homens quanto por mulheres.  

É uma instituição de pequeno porte, que segundo a  diretora, atende a uma 

demanda de aproximadamente 100 crianças nos dois turnos, com idades entre 2 e 5 anos. Pela 

manhã funcionam três turmas de creche, sendo uma turma com crianças de 2 anos e duas 

turmas com crianças de 3 anos. No período da tarde funcionam  três turmas, uma de creche e 

duas de pré-escola, a idade das crianças atendidas em cada turma é, respectivamente, 3, 4 e 5 

anos.  

Em seu quadro de recursos humanos, conta com dez funcionários, uma diretora, 

cinco professoras, uma auxiliar de serviço geral, um porteiro e duas merendeiras. Importa 

registrar que as merendeiras, embora sejam remuneradas apenas pela função de merendeiras, 

assumem também a função de monitoras que acompanham as crianças que vêm de outras 

localidades, no transporte escolar público. 

Por considerar importante o trabalho de acompanhamento das crianças no 

transporte, defende-se que deveria haver pessoas contratadas e orientadas especificamente 

para exercer  essa função. 

 Esse cenário revela a ausência do poder público na garantia de condições 

necessárias para oferta e funcionamento da Educação Infantil que atenda a parâmetros básicos 

de infra-estrutura  e de qualidade, indicados em diversos documentos oficiais (BRASIL,1995, 

2006, 2006a). 

 

3.3 Os sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram três professoras de Educação Infantil, da rede 

pública municipal, de uma mesma instituição, que atuam em turmas de creche, 

especificamente com crianças de três anos de idade. A definição de apenas três professoras 

justifica-se devido ao fato de que na instituição pesquisada só existia três turmas de creche. 

Além disso, vale mencionar que a pesquisa não abrangeu outros equipamentos de Educação 

Infantil porque o município onde foi realizado o estudo, só conta com duas instituições que 

atendem turmas de creche, a saber: a instituição onde foi realizada a pesquisa não é a que a 

pesquisadora atua como docente.   
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A opção por entrevistar professoras de creche, se justifica porque a atuação 

docente da pesquisadora tem ocorrida em turmas de creche, sendo nesse contexto que 

surgiram as primeiras motivações para realização deste estudo, conforme referido na 

introdução. Além disso, diversos estudos (ROSEMBERG, 2011; ROSSETI-FERREIRA; 

AMORIM; VITÓRIA, 2008) têm apontado a necessidade imprescindível de pesquisas em 

equipamentos que atendem crianças na faixa etária de creche.  

Assim, a escolha dos sujeitos teve como critério, a atuação docente na Educação 

Infantil pública, especificamente em turmas de creche e a disponibilidade para contribuir com 

a pesquisa. 

A professora Rosa4 possui graduação em Pedagogia, tem 42 anos, é casada e nasceu 

em Tabuleiro do Norte/CE. Há doze anos atua como professora de educação infantil e 

trabalha na instituição pesquisada há sete anos. Rosa, também, trabalha como representante de 

cosméticos femininos da marca Mary Kay. Provavelmente, seu trabalho com vendas está 

relacionado à complementação da renda em ocorrência do baixo salário de professora. Rosa 

integra o quadro de professores temporários, recebendo remuneração referente a um salário 

mínimo, cumprindo carga de trabalho na creche de 100 horas mensais. 

É necessário chamar atenção para o fato de que mesmo não possuindo vínculo 

empregatício efetivo com o Magistério público no Município, faz sete aos que Rosa trabalha o 

a instituição e demonstra que o estabelecimento de convênios temporários para contratação de 

professora parece não ser, apenas, uma medida emergencial no Município onde foi realizado o 

estudo.  

Nesse sentido, alguns estudos (ALVES, 2007) têm apontado que a contratação 

contínua de professores sem concurso público assume um caráter “ilegal”, uma vez que passa 

a ser visto como regra e não uma medida emergencial, o que compromete a qualidade do 

trabalho, sobretudo porque abre espaço para a troca de favores e as interferências políticas. 

A professora Margarida, tem 48 anos, nasceu em Limoeiro do Norte/CE, é casada 

e possui graduação em Biologia. Trabalha na rede municipal durante 15 anos. Margarida 

possui vinculo empregatício efetivo com o Magistério público municipal, por nove anos 

exerceu a função de professora no Ensino Fundamental e faz seis anos  na educação infantil. 

Sua inserção na educação infantil ocorreu devido a necessidade de trabalhar em uma 

                                                 

4 O nome dado aos sujeitos é fictício, a fim de preservar seu anonimato e não comprometer o desenvolvimento 

de pesquisas posteriores 
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instituição mais próxima da sua residência, pois anteriormente trabalhava em um distrito cujo 

acesso era complicada para ela. Margarida não desenvolve outras atividades profissionais 

remuneradas, sua carga horária de trabalho na instituição é de 200 horas mensais e sua 

remuneração é entre R$ 1.500,01 a 2.000,00. 

A professora Amélia também possui vinculo efetivo com magistério público 

municipal, possui graduação em História e Geografia, tem 40 anos, é casada, e nasceu em 

Tabuleiro do Norte- CE. Amélia é professora da rede municipal faz 21 anos, já atuou no 

Ensino Fundamental como professora, foi coordenadora durante oito anos de uma escola de 

Ensino Fundamental e faz quatro anos trabalha na instituição onde foi realizada a pesquisa. 

Amélia, recebe remuneração entre R$ 2.001,00 a 2.500,00 e trabalha 200 horas mensais na 

instituição e não desenvolve outras atividades profissionais. 

Em presença do exposto sobre a formação inicial das professoras Margarida e 

Amélia, é importante chamar atenção pelo  fato da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996) afirmar que a formação de professores para atuar na 

Educação Básica sem um  curso de licenciatura, de graduação plena, admitindo, para docência 

na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a formação em nível médio, 

na modalidade Normal (BRASIL, 1996), admite a presença de profissionais que não possuem 

graduação em Pedagogia atuando na Educação Infantil. 

A problemática da formação inicial dos professores de Educação infantil precisa 

ser compreendida em sua dimensão pedagógica. Deste modo, é relevante destacar que, 

embora a obrigatoriedade de disciplinas específicas sobre Educação Infantil nos cursos de 

Pedagogia só ter corrido em 2005, a história desse   curso revela sua formação parece ser a 

que contempla conhecimentos indispensáveis para o trabalho docente nessa primeira etapa da 

educação básica. (BRASIL, 2005). 

Nesse contexto, vale apontar que todas as professoras sujeitos da pesquisa 

participam em  formações mensais oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação (SME), 

momento em que são discutidos temas específicos da Educação Infantil, por exemplo: 

desenvolvimento da criança na Educação Infantil, a construção da auto estima na infância 

entre outros. 

 

3.4 A construção dos dados e os instrumentos utilizados 

A construção dos dados foi restrita a três dias, nos dias 24 e 25 de março de 2015 

e no dia primeiro de abril do corrente ano. Constituiu-se em realização de entrevistas e 
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aplicação de questionário com três professoras de crianças de três anos de idade; conversa 

informal com a diretora sobre a pesquisa a ser realizada, aspectos relevantes da instituição e 

observação informal do espaço. 

Sobre os instrumentos é importante ressaltar que sua definição depende dos 

objetivos da pesquisa. Dessa forma, buscando apreender a vivência pessoal das professoras de 

creches em relação aos conflitos decorrentes das relações entre crianças no cotidiano da 

creche e entre professoras e crianças, procurando apreender se as intervenções realizadas 

diante desses conflitos contribuem para a construção de limites por parte das crianças, optou-

se entrevista. 

Além da entrevista, com o objetivo de conhecer um pouco os sujeitos 

participantes da pesquisa, foi aplicado um questionário constituído por questões abertas e 

fechadas, sobre dados pessoais e profissionais das professoras. 

Na primeira visita a instituição, levou-se uma carta de apresentação5 escrita pela 

pesquisadora e sua orientadora, na qual constava o objetivo da investigação. Também se levou 

os termos de consentimento livre e esclarecido para a instituição e para os sujeitos6. 

Conversou-se com a diretora sobre a intenção de realizar a pesquisa no equipamento e 

entregou-se a carta de apresentação e o termo de consentimento da instituição. Com a 

aceitação da diretora falou-se com as professoras que atuam nas turmas de creche. Nessa 

conversa foi explicado do que se tratava a pesquisa, como seria desenvolvida e se elas 

estariam disponíveis a colaborar espontaneamente. 

 No segundo dia de trabalho de campo, novamente conversou-se com as 

professoras para saber se aceitariam colaborar com a pesquisa. Diante da aceitação das 

professoras foi indicado o dia e horário de realização das entrevistas e a aplicação do 

questionário, conforme a disponibilidade das docentes tudo (entrevistas e questionários) 

foram agendados para o dia primeiro de abril. 

  

3.4.1 As entrevistas e os questionários 

A opção pela entrevista ocorreu sem caráter interacional. Segundo Ludke e Andrè 

(1986), o estilo interacional que permeia a entrevista favorece a construção de uma relação 

                                                 

5 Ver apêndice A.  
6 Ver, respectivamente, apêndices B e C. 
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recíproca entre quem pergunta e quem responde. Além disso, a entrevista pode revelar 

detalhes da experiência vivida pelos sujeitos, uma vez que permite que os mesmos falem 

livremente sobre suas perspectivas. 

Ainda de acordo com Ludke e André (1986, p. 34) 

 
[...] a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer 

tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. 

 

As entrevistas com as professoras aconteceram todas no período da manhã e na 

própria instituição, local escolhido pelas docentes e foram guiados por um roteiro construído 

com base nos objetivos da pesquisa7. Tiveram durabilidade média de 20 minutos e no 

momento de sua realização parecia haver entre pesquisador e entrevistados uma relação 

tranqüila e segura. Talvez pela tranquilidade do ambiente onde foram realizadas (em uma sala 

reservada, sem intervenções externas e sugerida pelas professoras). 

O registro das entrevistas foi realizado através de gravação em áudio, com o 

recurso de um gravador, uma vez que todas as entrevistadas autorizaram a gravação de suas 

falas. A gravação das entrevistas é importante porque “permite contar com todo o material 

fornecido pelo informante”. (TRIVIÑOS, 1987, p. 175). 

Assim, destaca-se o potencial da entrevista para construção de dados sobre a 

vivência pessoal das professoras de creches em relação aos conflitos decorrentes das relações 

entre crianças e entre professoras e crianças. 

Em relação ao questionário é relevante destacar que ele constitui-se em um 

instrumento caracterizado por questões que se articulam entre si e que procuram levantar 

informações escritas sobre os sujeitos. (SEVERINO, 2007). 

Os questionários8 foram respondidos no mesmo dia da entrevista, logo após o seu 

término  e foram utilizados nesta pesquisa com a finalidade de obter informações do perfil 

pessoal e profissional das professoras.  

 

3.5 A análise dos dados 

                                                 

7 Ver apêndice D. 
8 Ver apêndice E. 
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Posteriormente, ao trabalho de campo as informações presentes nos questionários 

foram organizadas a partir de divisões como: idade, naturalidade, formação inicial e 

continuada e experiência profissional, apontadas na seção 3.3 deste capítulo.   Também foram 

realizadas as transcrições das entrevistas, cuja sistematização e a categorização dos dados 

construídos foram organizados a partir dos objetivos da pesquisa. 

Os dados construídos por meio das entrevistas foram analisados a partir da 

fundamentação teórica apresentada no capítulo dois, com a intenção de conhecer a vivencia 

pessoal das professoras de creches em relação aos conflitos decorrentes das relações entre 

crianças no cotidiano da creche e entre professoras e crianças e discutir as implicações das 

intervenções realizadas pelas professoras nos momentos de conflitos para construção de 

limites pelas crianças. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Este capítulo apresenta e analisa os dados construídos nessa pesquisa. Está 

organizada em duas seções, a primeira trata da perspectiva das professoras de creche em 

relação aos conflitos interpessoais entre crianças e entre professoras e crianças e a segunda 

aborda as implicações das intervenções realizadas pelas professoras nos momentos de 

conflitos entre crianças e entre professoras e crianças para construção de limites pelas 

crianças. 

4.1 A perspectiva das professoras em relação aos conflitos interpessoais entre crianças e 

entre professoras e crianças 

A compreensão das professoras sobre conflitos na educação infantil e os motivos 

de sua ocorrência entre crianças e entre professoras não se relaciona ao pluralismo e 

possibilidade de convívio entre as diferenças, necessário e inerente a vida psíquica e social. 

(GALVÃO, 2004). Nenhuma professora citou os conflitos como necessários a constituição da 

consciência de si no momento do desenvolvimento em que se encontram as crianças com as 

quais trabalham.  Suas ideias são expressas nas falas a seguir: 

Na vivência na sala de aula esses conflitos são mediados pelo professor, muitas 

vezes os conflitos podem ocorrer entre a criança e o professor, quando a criança se 

limita sobre certos pontos, como as regrinhas da sala de aula e professor ele tem que 

trabalhar de uma forma que possa resolver esse conflito, mediando, não impondo 

limites e sempre cobrando as regrinhas que foram estabelecidas junto com elas na 

sala de aula. Um exemplo, quando você coloca os brinquedos para a criança brincar 

e ela se impõe a querer um só objeto, então o professor deve mediar levando um 

novo brinquedo, para que a outra criança possa ficar com o brinquedo e ceder, 

sempre temos que trabalhar nas rodinhas, aquela limitação de entrega para que a 

criança ela não venha a ficar com esse pensamento de não dividir com o colega, a 

partilha ela tem que ser uma das principais atividades trabalhadas na sala de aula, 

para que as crianças possam desenvolver essa compreensão de partilha. (ROSA). 

 

Conflitos são as tribulações que acontecem sempre entre as crianças e às vezes são 

resolvidos entre elas e,  às vezes preciso me meter. Porque as crianças querem tomar 

os brinquedos, as massinhas de modelar, as próprias cadeiras, etc. Quando a gente se 

mete, acontece o conflito entre a professora e a criança. Um exemplo, quando toma a 

cadeira do colega, ou bate no colega, se não pedir desculpa peço para pedir desculpa 

e espero ela obedecer. (MARGARIDA). 

 

Os conflitos sempre acontecem em relação as crianças, principalmente durante a 

socialização quando deparamos com algumas situações onde as crianças não querem 

dividir os brinquedos, quando uma criança bate ou machuca o colega e a professora 

vai intervir e a criança não aceita. (AMÉLIA). 
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Nota-se que todas as professoras consideram que os conflitos entre crianças 

ocorrem em decorrência da disputa por objetos, materiais e brinquedos e que os conflitos 

entre crianças e professoras ocorrem nos momentos de oposição da criança a intervenção 

docente, realizada nas situações cotidianas, que envolvem a recusa por seguir regras 

estabelecidas pela professora, como também, nos momentos de conflito entre crianças. 

Vale notar que nos exemplos de Rosa e Margarida as professoras aparecem como 

figuras de autoridade que buscaram ensinar por meio do discurso a dividir o brinquedo, a 

pedir desculpa, buscando determinar a maneira como as crianças devem agir. Atuando assim, 

as docentes parecem não compreender que promovem mais a obediência da criança do que 

sua autonomia moral.  

 É necessário ponderar que a formação das professoras, certamente, não 

possibilitou construírem conhecimentos que as permitissem notar que a disputa por objetos e 

brinquedos, para além de um problema a ser mediado, é algo inerente ao cotidiano de uma 

turma de crianças pequenas, sendo uma das principais causas de conflitos entre elas 

(GALVÃO, 2008).   

Assim, é preciso destacar a necessidade de que as professoras de Educação 

Infantil considerem que a freqüência de disputa por brinquedos, objetos e materiais relaciona-

se ao contexto em que ocorrem as interações, especificamente, a quantidade de brinquedos, 

objetos e materiais disponíveis e ao significado que tem para construção da consciência de si. 

Na faixa etária dos três anos a criança confunde o meu com o eu e busca, com a posse do 

objeto afirmar a posse de sua personalidade. Nesse sentido, nas ocasiões de disputa por um 

mesmo objeto, muitas vezes observa-se que o desejo de propriedade adquire mais valor do 

que o próprio objeto, pois ao conseguir a posse de um objeto que disputou com um colega, a 

criança é capaz de abandoná-lo em seguida. (GALVÃO, 2008).   

Ao discorrer acerca dos motivos do surgimento de conflitos entre crianças e entre 

professoras e crianças no cotidiano da Educação Infantil, todas as professoras mencionam a 

ausência de limites pelos pais, no sentido puramente moral e restritivo (LA TAILLE, 1999), 

parecendo compreender a disciplina como condição para ausência de conflitos. 

Não tem condições de não surgir os conflitos, porque depende muito da formação da 

criança, quando a criança vem para a sala de aula já trabalhada, quando os pais 

trabalham em casa que a criança tem que dividir, quando ela vem com esse foco já 

ajuda muito, mas existem muitas famílias que não trabalham. Isso se dar quando a 

criança é sozinha em casa. Nós como professoras temos que ter essa compreensão, 

porque quando é sozinha ela já tem mais dificuldade em dividir, então essa é uma 

das principais situações, que a criança vem para a sala de aula com esse pensamento. 

(ROSA). 
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Porque geralmente as crianças tem a liberdade de fazerem o que querem em casa e 

acha que na escola é sempre igual, até ela entender que existe regras. 

(MARGARIDA). 

 

Eu acho que está relacionada, a diferença de personalidade de cada criança, ao seu 

desenvolvimento cognitivo seguido da falta de limitações dos pais ou responsáveis 

para com as crianças. (AMÉLIA). 

 

A professora Rosa, se reporta a necessidade da criança aprender a dividir, 

revelando pouco entendimento de que nesse momento do desenvolvimento os objetos que estão 

sob a posse da criança funcionam “como um prolongamento do seu eu, os quais precisam, a todo 

custo, ser protegidos e preservados”. Desse modo, não se trata de uma dificuldade de dividir, mas 

do fato da criança na faixa etária com a qual trabalha encontrar-se, ainda, em “certo estado de 

fusão entre o eu e o meu.” (GALVÃO, 2009, p. 193). Assim, ceder para um colega, um o 

brinquedo que considera ser seu, resultaria para criança em negar o seu eu em construção.  

Vale notar que a professora Amélia, embora, também aponte a falta de limites pelos 

pais, parece relacionar a ocorrência de conflitos a características individuais do desenvolvimento 

das crianças, precisamente, a diferença de personalidade e do desenvolvimento cognitivo, não 

mencionando o desenvolvimento afetivo.  

Deste modo, vale pontuar que Amélia parece não conhecer aspectos importantes que 

caracterizam a fase do desenvolvimento das crianças na faixa etária de 3 anos, denominada de 

personalismo, caracterizada como uma verdadeira crise, marcada pela presença freqüente de 

conflitos interpessoais.  Nesse estágio a criança se opõe de forma sistemática ao que percebi 

diferente de si, busca o confronto como forma de afirmar a independência recentemente 

descoberta de sua personalidade, excluindo do eu, o não-eu. (GALVÃO, 1995). 

Em relação à responsabilização das famílias, por parte das professoras, dos 

motivos do surgimento de conflitos entre crianças e entre professoras e crianças é preciso 

analisar que as docentes atribuem apenas a falta de limites por parte dos pais como fatores 

geradores de conflitos. Dessa forma, indicam pouco compreender sobre seus papéis nesse 

processo, possivelmente, devido, a ausência de conhecimento sobre desenvolvimento infantil 

e a presença dos conflitos eu outro nesse processo, advinda da formação que tiveram acesso. 

Além disso, os posicionamentos das professoras fragilizam o entendimento da Educação 

Infantil como completar a educação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996).  

Araújo (2007), em pesquisa realizada sobre limites na Educação Infantil aponta 

que de um lado as professoras atribuem às famílias a responsabilidade pela falta de limites das 
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crianças. Por outro lado, as famílias não notam a instituição de educação como parceira na 

educação das crianças. 

 Ao perguntar as professoras se a existência de conflitos contribui ou não para o 

desenvolvimento emocional das crianças as professoras apontaram que sim, mas nenhuma 

mencionou aspectos relacionados ao conhecimento das características, dinâmicas e funções 

das emoções no desenvolvimento infantil. Isto pode ser percebido nos depoimentos a seguir:  

Com certeza, os conflitos contribuem  sim, para o desenvolvimento emocional das 

crianças Por  exemplo, quando uma sala está em perfeita harmonia quando há um 

ambiente tranquilo, as crianças aprendem mais, elas conseguem dividir e elas 

conseguem aprender mais.. (ROSA). 

 

Contribui bastante, a criança vai tendo mais autonomia. Exemplo, ela percebe que 

pode realizar alguma atividade sozinha sem a ajuda de alguém. (MARGARIDA). 

 

Contribuir de maneira que a criança passa a compreender que agindo desrespeitando 

o colega será punido mesmo de forma mais simples. (AMÉLIA). 

 

A resposta da professora Rosa apóia-se em trechos presentes na própria pergunta, 

demonstrando pouco conhecimento sobre desenvolvimento infantil, o que fica ainda mais 

evidente ao indicar que “uma sala está em perfeita harmonia quando há um ambiente 

tranquilo, as crianças aprendem mais”. Esse posicionamento da professora sugere que ela 

atribui um sentido negativo, tanto aos conflitos como ao desenvolvimento afetivo, como se a 

contribuição dos conflitos para o desenvolvimento infantil só fosse possível em um ambiente 

ideal. O exemplo de Rosa aponta, ainda, que a aprendizagem em sua perspectiva depende de 

um ambiente ideal para ocorrer. 

A professora Margarida relaciona a contribuição dos conflitos para o 

desenvolvimento infantil ao desenvolvimento da autonomia.  A relação apontada pela 

professora não é claramente especificada. Em seu exemplo ela assinala uma ligação entre o 

fato da criança perceber que é capaz de realizar ações sozinhas. Já a resposta da professora 

Amélia, indica que a contribuição dos conflitos para o desenvolvimento infantil depende da 

punição que a criança receberá por ter se envolvido em uma situação conflituosa, por 

exemplo, que desrespeite alguma colega. 

Assim, as falas das docentes revelam que nenhuma delas compreende que os 

conflitos além de contribuírem e serem necessários para o desenvolvimento infantil, 

especificamente para diferenciação do eu. 

 Segundo Galvão (1995) o desenvolvimento infantil é marcado pela presença de 

conflitos de origem exógena e de natureza endógena. Os primeiros são decorrentes dos 
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desencontros entre as ações da criança e o ambiente em que está inserida, os segundos são 

conseqüência da maturação nervosa. 

Implica mencionar ainda que, na faixa etária das crianças com as quais as 

professoras entrevistadas  trabalham (três anos de idade), além da presença freqüente de 

conflitos interpessoais, o processo de construção da consciência de si, caracterizado por 

oposições sistemáticas ao outro, dá lugar a uma fase mais positiva de construção do eu. Isto 

ocorre quando se inicia um período do personalismo mais positivo, primeiramente marcado 

pela exuberância de gestos da criança e por seu desejo de ser admirada pelo outro, como 

forma de admirar a si mesma e, posteriormente pela predominância da imitação das pessoas 

que lhe atraem, num movimento de reaproximação com o outro que tanto negava. (GALVÃO, 

1995).  

4.2 A vivência pessoal das professoras relativas aos conflitos: intervenções realizadas e 

implicações para construção de limites pelas crianças  

Ao serem indagadas sobre situações de conflito entre crianças vivenciadas em sua 

prática na Educação Infantil as professoras apresentaram as seguintes idéias:  

Aconteceu que uma criança mordeu a outra, a gente fez a mediação conversando 

com as duas crianças, conseguimos que uma pedisse desculpa para a outra, mas o 

problema foi mais além, porque as duas famílias não aceitaram, houve um desajuste 

entre as famílias, levando em cota com que as crianças ficassem enreixada uma com 

a outra. E a gente tenta resolver essa situação sempre conversando com as duas 

crianças e separando uma da outra. (ROSA). 

Você sabe que criança cega a gente, e quando tem muitas ,  pior. Uma criança subiu 

na cadeira e ficou em pé, eu estava realizando uma atividade e percebi quando 

chegou outra criança e empurrou. Imediatamente eu corri e segurei no braço dela. 

Para mim, todas duas estavam erradas, mas  eu conversei separadamente com cada 

uma, explicando que não podia fazer isso. E já aconteceu com outras crianças que 

bateu, mordeu e existia a cadeira da bobeira, hoje é proibido, então apenas eu retiro 

a criança para conversar e logo ela volta para seu lugar. (MARGARIDA). 

 

Analisando as falas das professoras, nota-se que Rosa em uma situação de conflito 

de contato físico (mordida) entre crianças realizou uma intervenção conversando com as 

crianças envolvidas, todavia não foi possível conhecer qual relação (coação ou cooperação) 

orientou a conversa da docente com as crianças. Desse modo, não há como saber se a 

intervenção da professora contribui para construção de limites por parte das crianças. 

Todavia, vale chamar atenção para a repercussão que tal conflito teve entre os familiares das 

crianças, prejudicando a construção de uma relação amistosa entre as crianças no cotidiano da 

creche e possivelmente a transposição de seus limites.  
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Nesse contexto, é possível analisar que existe um desconhecimento por parte das 

famílias acerca dos conflitos entre crianças especialmente na faixa etária dos 3 anos de idade. 

Assim, aponta-se a necessidade das instituições de Educação Infantil organizarem momentos 

formativos com as famílias que as ajudem a compreender melhor a existência desses 

conflitos, para que não venham a realizar encaminhamentos que prejudiquem a convivência 

ética e respeitosa entre crianças, bem como o seu desenvolvimento. 

No depoimento da professora Margarida vale chamar atenção para o fato de ela 

conversar com as crianças envolvidas em um conflito separadamente, impossibilitando-as de 

conversarem entre si, de rememorarem como tudo começou. Além disso, essa prática não 

permitiu a criança empurrada falar para outra como se sentiu, o que poderia contribuir para 

que a criança notasse o efeito de sua ação na colega9. Importa ressaltar que Margarida faz 

referência a cadeira “da bobeira,” conforme seu relato, tratava-se de um castigo no qual a 

criança que batesse ou mordesse em algum amigo, teria que ficar por algum tempo sentada, 

prática que não adota mais porque é proibida, todavia não especifica quem a proibiu.  

É importante analisar que Margarida afirma que o fato de não usar mais a cadeira 

da bobeira, deve-se a proibição que foi posta e não por compreender que a imposição de 

padrões de comportamento e a prática de punições descontextualizadas não contribuem para 

construção de limites por parte das crianças. Assim, as ações da professora indicam que ela 

compreende os limites somente em seu sentido restritivo, ou seja, como uma fronteira que não 

deve ser transposta. (LA TAILLE, 1999). O fato de não usar mais a cadeira em decorrência de 

uma proibição, legitima essa análise.  

Nesse sentido, La Taille (1999), destaca ser difícil convencer os adultos que 

preferem ficar do lado de cá da fronteira, ou seja, dos seus limites, muitas vezes devido a 

pobreza material que vivem, que devemos estimular as crianças a transpor limites. 

Em relação a cadeira do bobeira, para além de apontar que essa prática não 

contribui para construção de limites pelas crianças é necessário refletir sobre o significado 

inerente ao seu nome. Se for analisado quem é o sujeito que faz bobeira, chega-se a conclusão 

que é o bobo. Assim, é preciso refletir quando esta prática constrange, desrespeita e humilha a 

                                                 

9 Conforme Galvão (2004, p. 223), muitos conflitos não se resolvem, mas podem ser mais bem geridos se forem 

reconhecidos e compreendidos. 
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criança, podendo ter efeitos terríveis para construção da autoimagem da criança, podendo 

desencadear o desenvolvimento de baixa auto estima e de vergonha crônicas. 

Além disso, essa prática inaceitável, não reconhece a criança como sujeito 

histórico e de direitos, pois viola muitos de seus direitos, entre eles o de ter acesso na 

Educação Infantil a vivência de relações éticas e democráticas, pautadas por diálogos e 

negociações nas ocasiões de conflitos que lhes garantam o exercício da participação 

democrática, para que assim possam construir os limites de suas relações com parceiros e 

adultos com os quais interage. 

A professora Amélia também sugere legitimar a prática de castigos como positiva 

para construção de limites, uma vez que considera que as mudanças no comportamento de 

uma criança com a qual trabalhou foram decorrentes dos castigos empreendidos por seu pai, 

conforme mostra o relato:  

Uma criança de temperamento forte, agressivo, batia nos colegas, cuspia no rosto 

dos colegas, empurrava e os colegas foram excluindo ele de tudo, diariamente 

tirando atenção da turma. Certo dia bateu forte no colega machucando o rosto. Fui 

conversar com a criança dizendo que iria chamar o pai dele aqui na escola, porque o 

comportamento dele estava a desejar. Mandei um bilhete para o pai, ele compareceu, 

repassei a situação e o pai castigou tirando o que ele mais gostava e surtiu efeito 

porque agora só conversando com ele, eu consigo acalmar. (AMÉLIA). 

 

Sobre o fato da agressividade, que segundo a professora, caracteriza o 

comportamento da criança é importante destacar que segundo Galvão (1995) no processo de 

construção da consciência de si, a criança utiliza ações que podem ser interpretadas como 

agressivas, como por exemplo, quebrar o jogo de um amigo que sabe utilizá-lo melhor do que 

ela.  

Ao serem indagadas sobre a situação de conflito entre professoras e crianças 

vivenciadas em sua prática na Educação Infantil as professoras relataram experiências bem 

distintas. Todavia a professora Rosa, mencionou o tema da cadeira da disciplina, que 

conforme seu relato, tem a mesma função da cadeira da bobeira, apontada anteriormente pela 

professora Margarida.  

Vou citar um exemplo que foi muito difícil trabalhar. Era uma criança muito 

desobediente, não atendia bem quanto as regrinhas da sala de aula, as atividades 

propostas ela não participava e eu desenvolvi uma estratégia da cadeirinha da 

disciplina, eu coloquei as regrinhas dos combinados e uma cadeirinha e quando a 

criança desobedecia uma regrinha, eu levava lá na cadeirinha e conversava 

mostrando onde ela tinha desobedecido e deixava a criança sentada por alguns 

minutos. Algumas crianças já aceitavam e outras ficavam quietinhas para não ir para 

a cadeirinha da disciplina, só que para essa criança nada resolvia. Certo dia, uma 

formação, um dos assuntos era indisciplina e eu citei o exemplo dessa criança e falei 

sobre e experiência da cadeira da disciplina e chegamos a conclusão que essa 

estratégia da cadeira não seria a forma adequada, que existia várias maneiras para 
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trabalhar com as crianças. Então eu adotei essa nova estratégia e cheguei a perceber 

que para uns funcionava ficar sentadinho lá, e para  outros  não. Então deixei de lado 

a cadeira da disciplina e adotei outras formas de conversar com as crianças de 

estimular, elogiando e também confeccionei umas estrelas e tudo de legal que a 

criança fazia eu dava uma estrela e mostrava porque ela tinha ganhado a estrela, e no 

final do dia, a criança levava a estrelinha para casa e até o final do ano o resultado 

foi muito positivo. (ROSA). 

 

O depoimento de Rosa demonstra desconhecimento sobre o processo de 

construção de respeito pelo outro e, das regras por parte das crianças, uma vez que, não 

considera que as crianças aos três anos de idade, não possuem, ainda, capacidades cognitivas 

para internalizar regras. (LA TAILLE, 1999).   

Ainda sobre o relato da professora Rosa, é preciso analisar que apesar do uso da 

cadeira da disciplina ter sido substituído por estratégias mais democráticas, como por 

exemplo, conversas, a professora passou a adotar práticas de recompensas, onde o que 

predomina não é a razão pela qual a criança deve ou não realizar determinadas ações, mas o 

fato de ganhar um prêmio por elas. Como aponta La Taille (1999) o tema da colocação de 

limites é complexo e precisa ser analisado tanto na dimensão psicológica como pedagógica. 

Para o estudioso, o encaminhamento desta questão passa pela educação moral.  

A professora Margarida, por sua vez, ao apresentar um exemplo de situação 

conflituosa entre professoras e crianças vivenciadas em sua prática na Educação Infantil fala 

da dificuldade enfrentada com uma criança que desrespeitava os colegas e ela com uso de 

palavrões. Contudo, não explicitou as estratégias adotadas em suas intervenções, limitando-se 

a afirmar que tentou de diversas formas resolver, mas não alcançou êxito, conforme sua fala:   

A criança que chama palavrão, eu vivenciei durante um ano uma criança que 

chamava palavrão diariamente com os colegas e comigo. Eu não podia reclamar com 

ela ou pedir para participar da atividade que ela já começava com palavrões: sua 

velha, sua feia, gorducha. Tentei de várias maneiras resolver mas não consegui, 

então quando ele falava eu só respondia, tá certo! Você acha tudo isso de mim? Teve 

um dia que falei, vou ficar bonita que pode até você me elogiar. E ainda hoje, ele 

continua do mesmo jeito, em outra sala, com outra professora na mesma instituição. 

(MARGARIDA). 

 

 

É imprescindível analisar que o fato da criança mencionada pela professora 

Margarida, continuar a ter atitudes semelhantes as que tinha com ela, apesar de estar com 

outra professora, demonstra que a referida criança teve poucas oportunidades de construir 

limites. Isto é expresso na fala da professora, quando ela diz: “Tentei de várias maneiras 

resolver, mas não consegui. Então quando ele falava eu só respondia, tá certo! Aqui a 

professora revela ter desistido de realizar intervenções que ajudassem a criança a 
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compreender que suas atitudes não estavam fazendo bem aos colegas, as professoras e a ela 

mesma.  

Nesse Sentido, La Taille (1999) aponta que, existem limites restritivos e existem 

limites a serem transpostos e questiona-se: em uma situação extrema devem-se impor 

rigorosamente esses limites às crianças ou, num outro extremo, deixá-las totalmente livres 

para que elas mesmas os construam e respeitem? Nesse contexto, o pesquisador, lembra que o 

tratamento dessa questão passa pela educação moral e que colocar limites é inevitável e 

necessário para o desenvolvimento moral, mas somente se for acompanhada do movimento 

contrário de possibilitar a transposição de limites. Assim, considera que uma boa educação 

moral não pode se reduzir   ao ensino de regras às crianças, a “conter”, a “impor limites” do 

tipo, “não faça isso”, “não fala aquilo”, defendendo que uma boa educação deve estimular a 

criança a transpor limites, tanto os próprios de sua faixa etária, necessários a seu caminhar 

para idade  adulta, como aqueles de seu desempenho, para aperfeiçoá-la e dar o melhor de si, 

para saciar seus desejos de excelência, bem como, para fazê-la viver a moralidade como busca 

de dignidade e auto-respeito.   

A professora Amélia apresenta um exemplo que focaliza a participação discreta de 

uma criança na rotina:  

Eu tive uma criança que de forma alguma interagia, não participava dos momentos 

que envolvia a oralidade, preferia ficar isolada. Eu conversava, explicava os 

combinados, mas ela não entendia. Depois resolvi colocar ela como ajudante. 

Exemplo, fazer o reconto da história contada, distribuir as atividades com os demais 

colegas, pedia pra ela pegar material e às vezes para guardar, desde então ela passou 

a interagir com todos e vice-versa. (AMÉLIA). 

 

Vale observar que a ação de Amélia, de aproximar a criança dela e ao mesmo 

tempo colocá-la em destaque no grupo, contribuiu para que a criança transpusesse os  seus 

limites e caminhasse na direção da maturidade e da excelência. (LA TAILLE, 1999). 

Sobre o conceito de excelência convêm destacar que: 

 
[...] [ele] não se restringe à questão da maturidade (embora a pressuponha), mas 

situa-se na esfera do “melhor”, do ideal, da perfeição. A criança pode querer ser 

excelente no que faz, não como um adulto faria, mas, sim, da melhor forma possível 

para a sua idade. Portanto, a busca da excelência pode nos acompanhar a vida 

toda e á a clara tradução de uma procura eterna de superação de limites. Digo 

eterna porque, sendo um ideal, a excelência nunca é realmente atingida: sempre 

pode se fazer melhor. (LA TAILLE, 1999, p. 34, grifos meus). 

   

La Taille (1999) aponta três esclarecimentos importantes sobre o referido 

conceito. O primeiro aponta que ele não deve ser interpretado a partir do que a cultura avalia 
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que sejam modelos mais elevados, como por exemplo: um gol de um atleta famoso. O 

fundamental, como já foi dito, está na busca de superação de si próprio, entendendo a 

excelência não como um determinado nível a ser atingido a qualquer preço, mas como um 

ideal que move o sujeito. 

 O segundo esclarecimento diz respeito às diferenças individuais. Isto porque, 

existem pessoas que são mais exigentes consigo mesmos do que outras. Além disso, as 

singularidades também envolvem os conteúdos, ou seja, o investimento na superação de 

limites também abrange áreas de interesse. Assim, há indivíduos que investirão mais na 

superação de limites no campo do esporte, enquanto outras o farão na qualidade de suas 

relações sociais, por exemplo. 

O terceiro e, segundo o autor, o mais importante esclarecimento chama atenção 

para as possibilidades concretas que cada sujeito tem de mover-se em prol do ideal de 

superação de si próprio. Aqui, La Taille (1999) menciona a importância da educação nesse 

processo, uma vez que a excelência tem um lado social e um lado individual. Assim, do 

mesmo modo que a influência dos adultos e da sociedade em geral pode contribuir ou 

dificultar a disposição natural da criança tornar-se adulta, também a busca da excelência pode 

ser ajudada ou dificultada por meio das interações sociais. 

Ao questionar as professoras acerca de alguma situação de conflito vivenciada 

com as crianças que as marcaram muito em sua trajetória na Educação infantil elas 

responderam: 

Sobre a questão lá das crianças da mordida, essa situação se estende até hoje, porque 

os pais são intrigados. As crianças estudam na mesma instituição e a criança é 

apontada como uma criança que morde pela mãe da criança que foi mordida, as 

outras crianças tem medo da criança que morde e estamos tentando mediar essa 

situação conversando com as crianças que não interagem com a criança que morde e 

também conversando com os pais das crianças. (ROSA). 

 

O conflito ocorreu com uma criança que o mesmo não se comportava bem na sala, 

machucava os colegas, cuspia e não queria participar das atividades... chamava 

palavrões com os colegas e com a professora. Então, resolvi convidar o pai do 

mesmo para assistir uma aula, e ver como ele se comportava durante a mesma. O pai 

atendeu minha solicitação, no início conversamos sobre o comportamento e durante 

a aula ele fez tudo que costumava fazer anteriormente. O pai ficou preocupado; 

Então conversamos sobre a rotina da criança, descobri que a criança não passava o 

dia com ele, e que em sua convivência diária ficava disperso, sem limites, assistia 

filmes de luta e etc. A partir desse dia o pai resolveu acompanhar melhor a rotina da 

criança e a mesma mostra-se com um comportamento diferente, tem melhorado 

bastante e eu observo que os colegas já inclui ele nas brincadeiras. (MARGARIDA). 

 

Diante dos conflitos vivenciados na minha prática pedagógica, os mais marcantes 

foram as mordidas. Conversava com as crianças, mostrando as regras e apresentando 

a criança machucada por ela e a situação não ficava resolvida, no outro dia acontecia 

a mesma coisa. (AMÉLIA). 
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É necessário analisar que Rosa retomada o prejuízo causado pela pouca 

compreensão dos pais acerca das mordidas, decorrentes dos conflitos entre crianças na 

Educação Infantil, que conforme apontado aqui indica a necessidade de momentos formativos 

com as famílias. Do relato da professora Margarida convém pontuar que o diálogo 

estabelecido com a família a possibilitou compreender melhor o contexto em que a criança 

estava inserida, contribuindo para o estabelecimento de uma parceria com os pais na 

colocação de limites na criança. Já a professora Amélia, destaca as dificuldades lidar com as 

mordidas, comuns na faixa etária com a qual trabalha. 

Assim, conclui-se que as intervenções realizadas pelas professoras nas situações 

apresentadas nessa seção pouco contribuíram para construção de limites pelas crianças. Uma 

vez que não envolveram ações que ajudassem as crianças e a notar seus próprios limites, que 

as motivassem a superá-los. Assim, a maiorias das docentes demonstraram compreender os 

limites apenas como uma fronteira que não deve ser transposta, uma vez que suas 

intervenções diante dos conflitos entre crianças não foram acompanhadas do movimento 

oposto de possibilitar a transposição de limites. 

Sobre este aspecto é relevante destacar que segundo La Taille (1999), o limite não 

é apenas o que separa o que é admitido fazer do que é proibido, mas também uma demarcação 

a ser atravessada seja para maturidade, seja para excelência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É fundamental diminuir a distância entre si e 

o que se faz, de tal maneira que num dado momento a tua 

fala seja a tua prática.  

(PAULO FREIRE) 

 

Concluindo este estudo, é necessário enfatizar que ele mostra-se relevante para 

ampliação dos conhecimentos da área da educação infantil, especialmente, acerca das ações 

de intervenção pedagógica realizadas pelas professoras nos momentos de conflito entre 

crianças no contexto da creche e, seus efeitos para construção de limites pelas crianças, tão 

importantes para constituição de relações éticas e democráticas no cotidiano de creches e pré-

escolas. 

Nesse sentido, representou para mim, enquanto professora de Educação Infantil, a 

possibilidade de resignificar minha percepção diante dos conflitos, que anteriormente assumia 

o sentido restrito de falta de limites.  Além disso, pude ampliar a compreensão a respeito de 

limites, que era visto apenas como algo que faltava nas crianças para o entendimento do meu 

papel no processo de construção de limites pelas mesmas. Isto porque a pesquisa possibilitou-

me o contato com bases teóricas importantíssimas para compreensão da temática aqui 

enfocada. Vale ressaltar, ainda, que todas as etapas da pesquisa (construção do projeto, 

levantamento bibliográfico, pesquisa de campo (entrevistas, questionários) foram importantes 

nesse processo. 

Considera-se que os instrumentos metodológicos selecionados foram adequados 

para responder os objetivos da pesquisa. Contudo, vale registrar que dados os limites de 

tempo disponível para realização da pesquisa, não foi possível realizar observações do 

cotidiano de trabalho das professoras junto às crianças, o que poderia possibilitar o acesso 

direto a situações de conflito e de intervenção pedagógica, o que possivelmente traria novos 

elementos para discussão empreendida neste trabalho. 

Importa retomar que esta pesquisa teve como objetivo investigar a vivência 

pessoal das professoras de creches em relação aos conflitos decorrentes das relações entre 

crianças no cotidiano da creche e entre professoras e crianças, ambicionando apreender se as 

intervenções realizadas diante desses conflitos contribuíram para a construção de limites por 

parte das crianças, posicionando-se sobre esse processo no intuito de melhor compreendê-lo 

para embasar o trabalho docente. 

Assim, finalizando este estudo, reuniu-se aqui as principais ideias que esta 

pesquisa procurou entender para responder ao seu a este objetivo maior.  
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Logo, acerca das perspectivas das professoras de creche em relação aos conflitos 

interpessoais entre crianças e entre professoras e crianças, esta pesquisa pode perceber que a 

as docentes entrevistadas compreendem os conflitos como algo próprio do desenvolvimento 

da criança, necessários para o desenvolvimento infantil, especificamente para diferenciação 

do eu, ou seja, para construção da consciência de si. 

Todas as professoras ponderam que os conflitos entre crianças ocorrem nos 

momentos de disputa por brinquedos, objetos e materiais e que os conflitos entre crianças e 

docentes ocorrem em decorrência da oposição da criança à intervenção realizada pela 

professora em situações cotidianas, como: a recusa por seguir regras estabelecidas e nos 

momentos de conflito entre crianças. 

Seus relatos indicam, ainda, o entendimento de que o surgimento de conflitos 

entre crianças e entre professoras e crianças no cotidiano da Educação Infantil, deve-se, 

também, a ausência de colocação de limites pelas famílias, no sentido puramente moral e 

restritivo, parecendo compreender a disciplina como condição para ausência de conflitos. 

Em relação a vivência pessoal das professoras relativas aos conflitos e a 

implicações das intervenções realizadas diante deles para construção de limites pelas crianças, 

os exemplos de situações de conflito vividos pelas professoras no cotidiano da educação 

infantil, revela que suas intervenções são marcadas pela presença de castigos, punições e 

recompensas, consideradas por elas como positiva para construção de limites.  

Deste modo, conclui-se que as intervenções realizadas pelas professoras nas 

situações de conflito pouco contribuíram para construção de limites pelas crianças com as 

quais trabalharam. Isto porque não envolveram ações que possibilitassem as crianças notar 

seus próprios limites, que as estimulassem a superá-los.  

Nesse sentido, a maioria das professoras que participaram da pesquisa 

evidenciaram ter um entendimento de limites, somente, como uma fronteira que não deve ser 

transposta pela criança, uma vez que suas intervenções diante dos conflitos entre crianças não 

foram seguidas do movimento contrário de possibilitá-las a transposição de seus próprios 

limites. 

Sobre este aspecto é relevante destacar que o processo de construção de limites 

pela criança depende, notadamente, das oportunidades que o meio em que está inserida lhe 

oferece. Assim sendo, destaca-se, aqui, o papel das instituições de Educação Infantil e das 

professoras nesse processo, uma vez que são espaços institucionais onde as crianças passam 
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pelo menos quatro horas diária (turno parcial), sob cuidados educacionais docentes, podendo, 

ainda, passar até oito horas (turno integral).  

Vale ressaltar que nesta pesquisa, foram construídos dados que indicam a 

imprescindível necessidade de apoio pedagógico às professoras, o que implica em 

investimento em formação continuada contextualizada, bem como, o fortalecimento da 

formação inicial, de modo que ela contemple estudos sobre a temática focalizada neste 

trabalho. Além disso, esta pesquisa indica a necessidade de novas pesquisas que discutam o 

importante papel das intervenções pedagógicas realizadas pelas professoras de educação 

infantil nos momentos de conflito, para construção de relações éticas e democráticas, e por 

conseguinte, para construção de limites pelas crianças. 
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APÊNDICE A - Carta de apresentação para a realização da pesquisa 

 

Fortaleza, _____ de ______________de 2015.  

Ms. Profa. Jorgiana Ricardo Pereira 

Ao Diretor(a) da Instituição____________________________________________________ 

Prezado(a) Diretor(a), 

 

Vimos por meio desta apresentar-lhe a Profa. Naiza Reijane Maia, professora de 

Educação Infantil da Prefeitura Municipal de _____________________ que concluiu as 

disciplinas do Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil, oferecido pelo 

Ministério da Educação em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade Federal 

do Ceará. Para obter o grau de especialista, precisa escrever uma monografia, que deve ser 

fruto de uma pesquisa realizada em uma instituição de Educação Infantil. 

A referida professora escolheu estudar sobre conflitos decorrentes das relações 

entre crianças no cotidiano da creche, cujos dados deverão ser coletados por meio de 

questionário e entrevistas realizadas com as professoras. Esclarecemos também que a coleta 

interferirá o menos possível com as atividades normais da instituição. 

Destacamos a importância da sua colaboração, pois a construção de uma 

Pedagogia da Educação Infantil, alicerçada no conhecimento da nossa realidade exige a 

realização de pesquisas ao nível de especialização, mestrado e doutorado sobre os diversos 

aspectos das nossas instituições. 

Esperamos, pois, contar com sua valiosa colaboração. 

Atenciosamente, 

Jorgiana Ricardo Pereira 

Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará 

Professora da Unidade Universitária Federal de Educação Infantil Núcleo de 

Desenvolvimento da Criança/ UFC  

Profa. Colaboradora do curso de Especialização em Docência na Educação Infantil 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido para instituição 

Sou Naiza Reijane Maia, aluna do curso de Especialização em Docência na 

Educação Infantil oferecido pelo Ministério da Educação em parceria com a Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Ceará e realizarei uma pesquisa orientada pela 

professora Ms. Jorgiana Ricardo Pereira, cujo objetivo principal é conhecer a vivência pessoal 

das professoras de Educação Infantil em relação aos conflitos decorrentes das relações entre 

crianças no cotidiano. 

A realização desta pesquisa é importante porque acredita-se que as questões 

propostas para este estudo poderão contribuir para a ampliação dos conhecimentos da área, 

bem como, para construção de novos conhecimentos sobre a atuação das professoras de 

Educação Infantil em relação aos conflitos decorrentes das relações entre crianças no 

cotidiano da Educação Infantil. 

Esta pesquisa incluirá, em sua metodologia, aplicação de questionários com 

questões objetivas para as professoras. Também serão realizadas entrevista com as 

professoras. Serão utilizadas ferramentas como fotografias, gravação das entrevistas e 

registros escritos, desde que autorizadas pelos sujeitos da pesquisa. Não haverá nenhum custo 

aos participantes da instituição de Educação Infantil e todos os materiais serão custeados pela 

pesquisadora.  

Por meio deste documento estou sendo informado (a), que:  

- a participação da instituição nesta pesquisa é de livre e espontânea vontade, voluntária, e se 

limitará permitir o acesso e permanência da pesquisadora na instituição durante a coleta das 

informações necessárias para a pesquisa;  

- a identificação da instituição de Educação Infantil e dos participantes será mantido em 

sigilo, garantindo o anonimato e privacidade da instituição e de seus profissionais.  

Li este termo de consentimento e concordo em colaborar com a pesquisa.  

Nome:________________________________________________________________ 

Escola:________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________Telefone:____________ 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

Função:________________________________________________________________ 
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_________________, ______de ________________de 2015  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: se você tiver alguma consideração ou dúvida, estou à 

disposição para qualquer esclarecimento, seja pelos telefones (88) 99567308; (85)99346771 

ou pelos e-mail: naizarmaia@yahoo.com.br; jorgianaricardo@hotmail.com.br; Agradeço a 

sua gentil colaboração. 
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido para as professoras 

Sou Naiza Reijane Maia, aluna do curso de Especialização em Docência na 

Educação Infantil, oferecido pelo Ministério da Educação em parceria com a Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Ceará e realizarei uma pesquisa orientada pela 

professora Ms. Jorgiana Ricardo Pereira, cujo objetivo principal e conhecer a vivencia pessoal 

das professoras de Educação Infantil em relação aos conflitos decorrentes das relações entre 

crianças no cotidiano.  

A realização desta pesquisa é importante porque acredita-se que as questões 

propostas para este estudo poderão contribuir para a ampliação dos conhecimentos da área, 

bem como, para construção de novos conhecimentos sobre a atuação das professoras de 

Educação Infantil em relação aos conflitos decorrentes das relações entre crianças no 

cotidiano da Educação Infantil. 

Esta pesquisa incluirá, em sua metodologia, aplicação de questionários, com 

questões objetivas para as professoras. Também serão realizadas entrevista com a com as 

professoras. Serão utilizadas ferramentas como fotografias, gravação das entrevistas e 

registros escritos, desde que autorizadas pelos sujeitos da pesquisa. Não haverá nenhum custo 

aos participantes da instituição de Educação Infantil e todos os materiais serão custeados pela 

pesquisadora.  

Por meio deste documento estou sendo informado (a), que:  

- minha participação nesta pesquisa é de livre e espontânea vontade, voluntária, e se limitará a 

acompanhar as atividades de pesquisa e responder as perguntas apresentadas pela 

pesquisadora responsável pela coleta das informações;  

- a identificação dos participantes e da instituição de Educação Infantil será mantida em sigilo, 

garantindo o anonimato e privacidade da instituição e de seus profissionais. 

Li este termo de consentimento e concordo em colaborar com a pesquisa.  

Nome:________________________________________________________________ 

Escola:________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________Telefone:____________ 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

Função:________________________________________________________________ 

_________________, ______de ________________de 2015  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: se você tiver alguma consideração ou dúvida, estou à 

disposição para qualquer esclarecimento, seja pelos telefones (88) 99567308; (85) 99346771 
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ou pelos e-mail: naizarmaia@yahoo.com.br; jorgianaricardo@hotmail.com.br; Agradeço a 

sua gentil colaboração. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 

 

Data:___/___/_____Local:______________________________________________________ 

Horário – Início: ____________Término:____________ 

Nome da entrevistada:________________________________________________________ 

 

 Ações a serem adotados antes da entrevista 

- Combinar antecipadamente data, horário e o local onde será realizada a entrevista. 

- Testar o equipamento que será utilizado para a gravação da entrevista, caso seja autorizado. 

- Retomar o motivo da entrevista.  

- Reafirmar a garantia do anonimato da entrevistada. 

- Requerer autorização para gravar a entrevista. 

- Agradecer a disponibilidade da entrevista de colaborar com a pesquisa 

1 Você pode me falar um pouco sobre conflitos na Educação Infantil? Como você 

compreende a ocorrência de conflitos entre crianças e entre professoras e crianças? Você 

poderia dar algum exemplo? 

2 Na sua opinião porque surgem conflitos entre crianças e entre professoras e crianças no 

cotidiano da Educação Infantil? 

3 Na sua opinião a existência de conflitos contribui ou não para o desenvolvimento emocional 

das crianças? De que forma? Você poderia me dar um exemplo. 

4 Você poderia me dar um exemplo de uma situação de conflito entre crianças vivenciada em 

sua prática na Educação Infantil? Como as crianças agiram? E você como agiu? Como foi 

resolvida a situação? 

5 Você poderia me dar um exemplo, agora, de uma situação de conflito entre professora e 

criança vivenciada em sua prática na Educação Infantil? Como as crianças agiram? E você? 

Como foi resolvida a situação? 

6 Tem mais alguma situação de conflito vivenciada com as crianças que lhe marcou muito? 

Como as crianças agiram? E você, como agiu? Como foi resolvida a situação? 

Ações a serem adotadas depois da entrevista 

- Agradecer novamente a colaboração da entrevistada para a realização da pesquisa. 
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- Registrar, sucintamente:  

a) As condições do ambiente onde foi realizada a entrevista. 

b) Dificuldades e facilidades enfrentadas durante a entrevista. 

c) Sentimentos despertados por ocasião da entrevista. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA AS PROFESSORAS  

 

1 Dados de identificação:  

 

Nome:______________________________________________________________________ 

Idade: _______anos 

Local de Nascimento (cidade e estado): ___________________________________________ 

Sexo ___________________ Estado Civil:_________________________________________ 

 

2 Formação 

 

2.1 Inicial 
Seu maior grau de escolarização entre as opções abaixo é:  

 

( ) Ensino Médio - Magistério  

( ) Ensino Médio - Outro  

( ) Ensino Superior – Pedagogia  

( ) Ensino Superior – outro / Qual?__________________________________________________ 

 

Durante a sua formação superior, você cursou alguma disciplina relacionada à Educação Infantil? 

Em caso afirmativo, cite as disciplinas cursadas.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.2 Continuada 
Entre as modalidades de Pós – graduação, qual corresponde ao curso de mais alta titulação que 

você completou ou está cursando?  

 

( ) Especialização Qual?___________________________________________________________ 

( ) Mestrado – Qual? _____________________________________________________________ 

( ) Doutorado – Qual? ____________________________________________________________ 

( ) Nenhum 

Durante a sua Pós – graduação, você cursou alguma disciplina relacionada à Educação Infantil? 

Em caso afirmativo, cite as disciplinas cursadas.  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.3 A SME oferece algum tipo de formação específica para as professoras de instituições de 

Educação Infantil?  

Sim (   ) Não (   ) 

Em caso afirmativo responda as questões abaixo: 

a) Com que freqüência?________________________________________________________ 

b) Qual a carga horária mais comum?_____________________________________________ 
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c) Que temas são abordados?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

d) Onde são realizadas?_______________________________________________________ 

2.4. Você costuma participar de seminários, palestras e cursos na área da Educação? 

 

(  )Sempre (  )Às vezes (  )Raramente  

Estes seminários, palestras e cursos geralmente são relativos a: 

- Educação Infantil (    )  

Especifique alguns temas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

- Temas diversos sobre Educação (   )  

Especifique alguns temas:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3 Experiência profissional, tempo de trabalho no Magistério e remuneração 
 

3.1 Há quanto tempo você trabalha no Magistério público: 

 

Como professora?____________________________________________________________ 

Exercendo outras funções?__________________________Especifique a função e o tempo de 

exercício____________________________________________________________________ 

 

3.2 Há quanto tempo você trabalha como professora nesta instituição?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.3 Que funções do Magistério (diretora, coordenadora) você já assumiu nesta instituição? Por 

quando tempo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3.4 Como foi a sua inserção como professora nesta instituição de Educação Infantil. 

  

a) Concurso público específico para professora de Educação Infantil (   )  

b) Concurso público para professora (    ) 

c) Seleção temporária para professora de Educação Infantil (   ) 

d) Seleção temporária para professora (  ) 

e) Outras:___________________________________________________________________ 
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3.5 Antes de trabalhar na rede pública, você trabalhou na rede particular? 

Sim (   ) Não (   ) 

Caso afirmativo especifique: 

 

a) Que função assumia: 

Professora de Educação Infantil (   ) Professora de outras etapas da Educação Básica Direção 

 (   ) Supervisão (  ) Coordenação Pedagógica (   ) 

Outros:_____________________________________________________________________ 

 

b) Quanto tempo trabalhou nas funções assumidas na rede particular?  

 

Professora de Educação Infantil:_________________________________________________   

Professora de outras etapas da Educação:__________________________________________ 

Direção:____________________________________________________________________ 

Supervisão:__________________________________________________________________ 

Coordenação Pedagógica:______________________________________________________ 

Outras:_____________________________________________________________________ 

 

3.6 Informe a remuneração que recebe pela função de professora. 

 

Faixa salarial: 

(  )R$ 500,00 a R$ 1.000,00  

(  )R$ 1000,00 a R$ 1.500,00 

(  )R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00 

(  )R$ 2001,00 a R$ 2.500,00 

(  )R$ 2.501,00 a R$ 3.000,00  

(  ) Outros___________________________________________________________________ 

 

3.7 Você desenvolve outras atividades profissionais remuneradas? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 
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