
PEDAGOGIA PARTICIPATIVA 
E PEDAGOGIA DA ESCUTA

- Por um currículo sensível -

ENTENDENDO A

EDUCAÇÃO IN
FANTIL



O QUE PRECISAMOS SABER 
SOBRE PEDAGOGIAS
PARTICIPATIVAS?

Falar de Pedagogia em um contexto escolar,
com a intenção de nortear a filosofia do
trabalho pedagógico e as ações que dela

desencadeiam, é falar de ESCOLHAS. 



Queremos crianças

consumidoras passivas de

conhecimentos prontos?

Desejamos que se tornem

pessoas críticas, atuantes e

produtora de conhecimentos

novos?

Afinal... que ser humano

queremos ajudar a formar?

Para qual projeto de

sociedade, de educação e de

cultura?

Vamos refletir...
Qual a concepção de infância 
que está por trás de nossas
práticas como educadores,

pesquisadores, pais e
cuidadores?



ENXERGAR A CRIANÇA DE UMA
DETERMINADA FORMA TAMBÉM É UMA
ESCOLHA. É ELA QUE NORTEIA O
TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA.

A transição da lógica transmissiva
das escolas tradicionais para a
lógica participativa não é simples,
pois está relacionada a uma
transformação no modo de pensar.



A pedagogia Participativa,
também definida como

"aprendizagem em participação"
permite o livre desenvolvimento
da personalidade da criança. 

É a estruturação de um contexto
educativo democrático, em

parceria com uma estrutura de
trabalho cooperativo, no qual a
construção das aprendizagens

ocorrem em circuitos de diálogo,
reflexão e comunicação.  

Trata-se de assumir a participação da criança
garantindo um real protagonismo. 



PEDAGOGIAS
PARTICIPATIVAS

Tanto a criança, quanto o

adulto e o próprio território

são sujeitos ativos da

aprendizagem.

PEDAGOGIAS
TRANSMISSIVAS

O professor "ensina" e

o aluno "aprende". .
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PARA SE GARANTIR UMA
PEDAGOGIA PARTICIPATIVA É
PRECISO ESCUTAR A CRIANÇA. 

PEDAGOGIA

DA ESCUTA

Escutar crianças é um gesto sensível, que ultrapassa a
ação, embora tenha início com ela. É um processo que
demanda atenção, cuidado e, principalmente,
disponibilidade – não só de tempo, mas de afeto.



A linha pedagógica hoje conhecida como Reggiana ou Malaguzziana
nasceu no norte da Itália, em uma cidade chamada Reggio Emilia.
Após o fim da Segunda Guerra Mundial e devido à devastação que
tomou conta da Itália, a comunidade de Reggio Emilia se mobilizou
para reconstruir a cidade. Foi assim que um jovem chamado Loris
Malaguzzi, à época com 19 anos, tomou a frente de uma nova
experiência educativa, pautado no protagonismo, na criação coletiva
e na valorização do cotidiano. Nascia ali o germe desta que é hoje
considerada uma das melhores propostas educativas do mundo,
que colocou o nome de Malaguzzi no rol dos pensadores mais
importantes do século XX.

DE ONDE VEM A 
PEDAGOGIA DA ESCUTA?

Loris Malaguzzi



ESCUTAR É TER SENSIBILIDADE DE SE
CONECTAR COM O OUTRO .

A ESCUTA É UM MOVIMENTO SENSORIAL :  NÃO SÓ
SE ESCUTA COM OS OUVIDOS,  MAS COM O CORPO
TODO .

É PRECISO ENTENDER A ESCUTA COMO UM VERBO ATIVO,
QUE INTERPRETA E PRODUZ SENTIDO .

A ESCUTA NÃO PRODUZ RESPOSTAS PRONTAS,  MAS
CONSTRÓI PERGUNTAS .

A ESCUTA LEGÍTIMA PROVOCA UM PROCESSO DE
RECIPROCIDADE :  QUEM ESCUTA TAMBÉM DEVE
SER OUVIDO .



Escutar requer que mostremos a nós mesmos o

valor do desconhecido,  para que vençamos o

sentimento de precariedade que toma conta de

nós sempre que nossas certezas são colocadas

em crise.

Escutar é abrir um espaço interno
para que o outro possa entrar.

 
ESCUTA É EMOÇÃO!



A CURIOSIDADE EM FOCO

A premissa parece ser uma só:

se habita o mundo, habita

também a curiosidade e o

interesse das crianças, e,

portanto, cabe transformar em

matéria-prima para a escola..

CRIANÇAS PROTAGONISTAS

No lugar das atividades “prontas”,

em que quem propõe  é o

professor, numa Pedagogia

Participativa são as crianças as

primeiras disparadoras  das ações

pedagógicas.

MAIS DO QUE NUNCA É
PRECISO RESSIGNIFICAR A
NOSSA PRÁTICA.



Nas Escolas de Educação Infantil da Rede
Municipal de Macaé - RJ, nossa escolha é por
uma Pedagogia Participativa, com respaldo
legal nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, que traz em seus
princípios éticos, políticos e estéticos, a
garantia de uma Educação Integral que
acredita no protagonismo da criança e na
formação de um ser humano autônomo, crítico
e criativo.



Por uma ideia de criança, rica,
na encruzilhada do possível,
que está no presente
e que transforma o presente em futuro.
 
Por uma ideia de criança ativa,
guiada, na experiência, por uma 
extraordinária espécie de curiosidade 
que se veste de desejo e de prazer.
 
Por uma ideia de criança forte,
que rejeita que sua identidade seja
confundida com a do adulto, mas a oferece
a ele nas brincadeiras de cooperação.

Por uma ideia de criança sociável,
capaz de se encontrar e se confrontar

com outras crianças para construir novos
pontos de vista e conhecimentos

.
Por uma ideia de criança competente, 

artesã da própria experiência 
e do próprio saber perto e com o adulto.

 
Por uma ideia de criança curiosa,

que aprende a conhecer e a entender
não porque renuncie, 

mas porque nunca deixa
de se abrir ao senso 

do espanto e da maravilha.
..

Por uma ideia de criança...

Aldo Fortunati



“Muitas escolas de hoje formam 'ninguéns',
pessoas que são destituídas de seu ‘eu’ para

serem aquilo que o outro manda”
Josiane Pareja
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