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INTRODUÇÃO 

No contexto da Educação Infantil (EI), constituído de conquistas e desafios nas 
inquietações e lutas sociais, apresentamos síntese de pesquisa concluída, abordando as 
entradas e saídas como aspectos integrantes da ação educativa. Para isso, organizamos o 
todo arquitetônico de nosso trabalho sustentado em três tópicos. Iniciamos com a 
apresentação da pesquisa, considerando a problemática de investigação, o quadro 
teórico e a metodologia do estudo. Em seguida exploramos os dados a partir de 
unidades analíticas selecionadas. Por fim apresentamos as considerações finais, 
realçando que os diálogos motivados com essa pesquisa acenam as entradas e saídas 
como um campo de possibilidades, integrado ao conjunto das ações educativas, 
podendo, ser remetido à dinâmica dos processos formativos dialógicos. Nos chama 
atenção para um lugar de intensos diálogos, que fazem encontrar crianças, profissionais 
e familiares, sinalizando vários indicadores sobre o trabalho com as crianças pequenas. 
Assim, começamos por apresentar a pesquisa que origina os dados deste trabalho.  

 
1 A PESQUISA: PROBLEMÁTICA E REFERÊNCIAS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS  
 

Focalizamos as entradas e saídas cotidianas das crianças do CMEI. Com escuta 
refinada, especialmente para os dizeres das crianças, imergimos no campo da pesquisa 
nos indagando sobre como se constituem as entradas e saídas cotidianas no/do CMEI. 
Para isso, definimos alguns objetivos, nos quais buscamos considerar os sujeitos 
integrantes das entradas e saídas, as interações que se efetivavam nesses momentos e 
como esses eventos eram comunicados. 

A partir do conjunto das produções do campo na temática em foco, destacamos a 
ênfase na organização da instituição, evidenciando desafios relacionados à 
movimentação das crianças no contínuo do trabalho educativo, desde a chegada até a 
saída de cada dia de encontro pedagógico. Trazemos nossas inquietações, no que se 
refere ao cumprimento de rotinas, normas, regras e das alternativas postas para 
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organização das atividades - bem recorrente no cotidiano das crianças. Isso nos 
impulsionou a imergir no campo com um olhar mais apurado para as potencialidades 
que se apresentam no contexto da vida organizativa da instituição.  
   Nesse contexto, nos ancoramos em abordagem teórico-metodológica 
bakhtiniana – especialmente no tocante à articulação entre os conceitos de polifonia e 
heteroglossia na constituição da vida. Focalizamos o movimento de entradas e saídas 
integrado ao conjunto das atividades educativas, na multiplicidade de vozes que se 
movimentam, tensionam, acordam, rivalizam... Travam múltiplas possibilidades 
comunicativas - também com silenciamentos e estratégias de calar - que, não sem 
tensões, compõem os processos pedagógicos institucionais (BAKHTIN, 1992; 1997). 
Buscamos explorar a potência dos encontros, na promoção de processos interativos 
mobilizadores de aprendizagens e que ecoam de diferentes modos, no conjunto da luta 
social por políticas para a EI. 

Na imersão a campo, integramos os modos da organização institucional, 
indagamos como os docentes e pais pensam os eventos do trajeto de ida e volta da 
instituição escolar, como as crianças se mostram nesse momento em que aguardam 
alguém vir buscá-las, as aprendizagens que são produzidas e as potências das interações 
provocadas. Acreditamos que nos momentos de entradas e saídas os contatos com o 
outro são realçados e, na dimensão dialógica e polifônica das relações, ampliam os 
processos interativos e as aprendizagens associadas, que exigem do pesquisador 
sensibilidade com a escuta dessas vozes, na pluralidade das manifestações.  No espaço 
das entradas e saídas povoado pelas vozes dos pares do trabalho, imergimos num lugar 
com intensa troca de aprendizagens, em que a organização dos sujeitos compõe uma 
rede de potências significativas para o trabalho na EI.  

Nessa imersão, consideramos as entradas e saídas no conjunto de atividades 
educativas do CMEI - aqui nos referimos aos momentos de saudações e despedida das 
crianças, que integram a diversidade de sensações manifestadas no encontro com o 
outro (sensações de ansiedade, de sono, tristeza, alegria, choro, riso) entre outras, que 
nos dão indicativos sobre a composição de políticas que contemplem as manifestações 
da infância. Destacamos, para essa síntese, a dinâmica das ações com as vozes 
acolhedoras que marcam o percurso do trabalho e os processos com diferentes modos de 
discurso (BAKHTIN, 2006, p. 43): um que pega a nossa bolsa, a quantidade de abraços, 
o olhar de quem comemora a chegada do outro, os silenciamentos pelas tensões com a 
educadora na intensidade da euforia, o balanço no portão... o pai que deixa recado, a 
irmã que solicita cuidado e, também, as informações que circulam entre e com os 
parceiros de jornada. Chegam lembretes, informes, partilhas de experiências, olhares de 
reprovação, preocupação, saudade... e ainda vozes do grupo de pesquisa na 
comunicação discursiva da vida da pesquisadora (BAKHTIN, 2011, p. 390). 

Nesse movimento, temos as vozes que circulam nas saídas, o que chega, o que 
sai, o que chora, o que briga – contamos com as tensões nas múltiplas manifestações 
desses momentos tão rápidos. Nas saídas, recuperam-se os informes, comunica-se com 
e sobre o outro. Nessa polifonia e heteroglossia comunicativa não podemos 



desconsiderar os processos hierárquicos que marcam o tom das decisões e ainda o 
protagonismo do trabalho (BAKHTIN, 2006; 2011), também presente nas relações.  

Com isso, pretendemos marcar a dialogia dos encontros na potente rede de 
interação e comunicação que se estabelecem nas entradas e saídas do CMEI e que nos 
informam sobre o trabalho educativo, indicando caminhos para a composição de 
discursos que envolvam as vozes das crianças, nos motivando à escuta e ao olhar 
sensível para o trabalho na EI, que urgem no cotidiano do CMEI.  

Convidamos para a sensibilidade das vivências, informando sobre um viver junto 
com essas vozes, compartilhando e dialogando experiências, sentimentos, aprendizados. 
Ancoradas na definição de polifonia arquitetada por Bakhtin, marcamos as entradas e 
saídas como um espaço potente que, não sem tensões, agrega para o trabalho educativo 
a necessidade da associação ao conceito de heteroglossia que acena para as diversas 
vozes que integram os momentos vividos (BAKHTIN, 2011, p.199).  

Quanto à dinâmica da instituição, aqui observamos a circularidade dos diálogos 
compondo processos de aprendizagens. Além de comunicar sobre os modos da cultura 
institucional, os momentos de entradas e saídas compõem um processo específico de 
interação. Nesses espaços, não percebemos a presença de um educador atuante, que 
normatiza e conduz o trabalho, mas sim uma figura de um parceiro de jornada, que está 
preparado para a acolhida e a despedida, para receber o outro.  

 Nas entradas, é possível identificar diversas metodologias de acolhimento, em 
que ora a educadora se organizava para receber as crianças, contando com 
cumprimentos, organização da mochila... ora o diálogo era estabelecido por códigos, 
cada um vai chegando e se organizando, se integrando ao trabalho em andamento, cada 
um vai compondo a sua forma de aprender e de ensinar, estabelecendo uma rede de 
conexões, emoções e aprendizados no ato do trabalho educativo. Essa potência, que 
compõe os aprendizados, se dá de diversas formas: na correria de quem chega depois, 
na dúvida onde se coloca a mochila, na abertura da rodinha para o outro sentar, no afã 
de se repassar as informações para o colega que chega e também no encontro que ocorre 
após a chegada, com os cumprimentos de saudade, de perguntas e respostas, de 
contações de caso, de ensino sobre algo que aprendeu/viveu e ainda de entrega de 
presentes, que informam sobre os caminhos percorridos até a chegada ao CMEI. 
Metodologias de acolhimento e aprendizagens sobre o contexto, o lugar vivido, que só 
podem ser observadas nos encontros fortuitos da vida cotidiana, etc. (BAKHTIN, 2006, 
p. 42). Os docentes e responsáveis vão constituindo também seus aprendizados e, no 
círculo de diferentes vozes que compõem os processos educativos dos momentos de 
entradas e saídas, os parceiros das crianças vão se integrando à potente rede de interação 
que constitui em aprendizados conjuntos: aqui nos referimos às apresentações dos 
amigos mais próximos, da sala usada, do brinquedo de que mais se gosta, do esquema 
de horários... Ressaltamos que esses parceiros também aprendem entre si, nos diálogos 
sobre as crianças, as preferências de si, do outro, os acontecimentos de vida. 

Marcamos a continuidade do trabalho quando os sujeitos se encontram e 
interagem, reiterando a potente rede do processo educativo. Com as crianças, 



identificamos as solicitações de atividades, marcação de encontros, planejamento das 
próximas horas... vamos aprendendo na relação com o outro, nos diferentes modos e 
formas de se organizar e, com isso, os processos educativos geram aprendizagens e 
desafiam a existência de um espaço rígido, vão estabelecendo um lugar próprio e 
parecem não carecer de tantas regras e normas para demonstrar suas potencialidades.  

Com a articulação dos conceitos de polifonia e heteroglossia na produção de 
aprendizagens que circulam no cotidiano do CMEI, compomos uma dinâmica de 
trabalho que nos ancora em nossas indagações. Nas múltiplas e diversas aprendizagens 
e possibilidades que compreendem, configuramos um campo de pesquisa de 
aprendizagens conjuntas em que:  

 
Eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando 
para o outro, através do outro e com o auxílio do outro [...] não se trata do 
que ocorre dentro, mas na fronteira entre a minha consciência e a consciência 
do outro, no limiar [...] (BAKHTIN, 2011, p. 341) 

 
Os dados provocados pela imersão a campo, aliados com os conceitos que 

constituem o trabalho, nos instigam a aventar que o encontro com o outro, inesgotável 
em seu sentido e significado (BAKHTIN, 2011, p. 395) faz encontrar a diversidade de 
manifestações. Buscamos um fazer conjunto, partilhado, que procura de forma 
respeitosa a aproximação com o cotidiano dinâmico e potente da instituição, em 
momentos não muito visibilizados na completude do processo educativo. Acreditamos 
que sempre é possível ver o outro como um ser potente em aprendizado. Por esse viés, 
buscamos sempre lembrar que: 

 
Por mais que eu conheça a fundo uma determinada pessoa, assim como eu 
conheço a mim mesmo, devo, todavia, compreender a verdade da nossa 
relação recíproca, a verdade do evento uno e único que nos une, do qual nós 
participamos. (BAKHTIN, 2010, p. 65) 

 
Portanto, nos reconhecer como seres inacabados, em constante ampliação do 

conhecimento, significa apostar em práticas pedagógicas sensíveis a aprendizados 
conjuntos, sejam eles manifestados pelo contato com o outro, seja intensificado pela 
especificidade de um indivíduo. Acreditamos que as interações provocadas nesses 
momentos agregam, para o trabalho educativo, múltiplas formas de se comunicar, nos 
enriquecendo mutuamente (BAKHTIN, 2011, p. 366), possibilitando múltiplas formas 
de realizar o trabalho em curso. Acenamos outras dimensões do trabalho educativo no 
campo da EI, contribuindo para a visibilidade desses encontros presentes no cotidiano 
do CMEI, dialogamos com os conceitos bakhtinianos que nos acompanham, escampam, 
constituem... na continuidade do trabalho, na jornada com os pares do CMEI, 
especialmente as crianças.  

Assim, constituídos pelo referencial teórico que nos ancora, delineamos os 
desafios metodológicos do trabalho marcado pela imersão no CMEI, no período de três 
meses, com procedimentos de observação com registro em diário de campo (DC) e de 
produção de fotos e vídeos, procuramos vivenciar os momentos de entradas e saídas 



cotidianas no/do CMEI, considerando especialmente as trocas que se efetivam entre as 
crianças e entre estas e os adultos. 

Na imersão no campo, destacamos as vivências compartilhadas, que integraram 
os acalantos dos choros, a busca por acolhimento, as manifestações dos medos e 
incertezas, a troca de sorrisos e cumprimentos, entre outros gestos, em um cenário em 
que as entradas e saídas, ainda que breves, se constituem como intensos espaços 
interativos na ampliação da interlocução pedagógica. Pautamos-nos na ideia de que “o 
objeto das intenções é precisamente a realização do tema em muitas e diferentes vozes, 
a multiplicidade essencial e, por assim dizer, inalienável de vozes e a sua diversidade. A 
própria disposição das vozes e sua interação é que são importantes [...]” (BAKHTIN, 
2011, p.199). Imersas no mundo das pessoas que pretendemos estudar, tentando 
conhecer, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança elaboramos um registro escrito e 
sistemático de tudo aquilo que ouvimos e observamos e optamos pela pesquisa 
qualitativa (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 18). Nesse movimento, seguimos para 
algumas análises recuperando eventos da pesquisa. 

 
 
2 EXPLORANDO OS EVENTOS: ENTRAR, SAIR, APRENDER SEMPRE, 
APRENDER CONJUNTAMENTE... 
 

Cientes da responsabilidade com o outro, advertida por Bakhtin (2010, p. 66), 
integramos o conjunto das atividades educativas, focando a potência dos encontros na 
promoção de processos interativos mobilizadores de aprendizagem. Com o referencial 
proposto, imergimos na instituição, procurando vivenciar os momentos de entradas e 
saídas cotidianas no/do CMEI. Consideramos especialmente as trocas que se efetivam 
entre as crianças e entre estas e os adultos, as pautas que emergem nesses encontros 
(como as crianças chegam e saem da escola, quais meios de transporte utilizam, com 
quem chegam e saem, de onde chegam e para onde vão/retornam, o que contam...) e 
como as experiências vividas na instituição são comunicadas (como se organiza a 
entrada e a saída cotidianamente, quais mensagens são enviadas/levadas e o que é 
contado do trabalho realizado ou a realizar na instituição). Nesse propósito, exploramos 
a dinâmica vivenciada nas entradas e nas saídas, culminando com o destaque das 
aprendizagens inerentes a esses movimentos.  
 
2.1 No trabalho, as entradas integradas à rede pedagógica institucional 
 

Durante a imersão nos momentos de entrada, observamos uma dialogia entre 
adultos e entre estes e as crianças, que não podem ser dissociadas da geração de 
aprendizagens. Temos manifestações anunciadas por quem vai embora quando deixa a 
criança no CMEI marcadas por carinho, pela efetivação de cuidados, pela externação de 
saudade, pela preocupação e também pela pressa, impaciência, advertências, lembretes. 
As crianças buscam os professores, aguardando tanto o acolhimento quanto os 



direcionamentos para o decorrer do dia, em uma busca incessante por algo o que fazer. 
Percebemos que essa busca dava-se essencialmente na interação com o outro, nas 
investidas pelo brinquedo novo do colega, na invenção ou mostra de alguma brincadeira 
nova e também nos presentes comuns desses encontros (balas trazidas de casa, flores e 
folhas para as professoras).  

Ainda que em brincadeiras livres, elas sistematicamente se voltam para os 
professores, como quem busca no adulto o direcionamento para as tarefas – ainda que 
este esteja preocupado com outras atividades, como o acolhimento dos pais que buscam 
na entrada um espaço de diálogo sobre a criança e ainda as atividades como 
planejamento, xerox de algum projeto, escolha de música para ensaio. Aventamos que 
as crianças tanto consideram seu papel mediador, perspectivando apoio e orientações 
quanto podem buscar escapar dele, nos ajuntamentos dos cantinhos, vasculhamento da 
caixa de brinquedos, checagem da mochila...  

Além disso, entendemos que as crianças comunicam as sensações de reencontro 
com o espaço, por exemplo, relembrando os combinados, os colegas que faltaram – se é 
menino ou menina que faltou, se está doente, se passou mal... - a presença de alguém 
novo na sala, os informes, os combinados do dia (na rodinha inicial), os lembretes, o 
momento de espera para a refeição, as atividades realizadas em outros momentos, além 
dos desejos (de ir ao parquinho, de brincar com algum colega, de acessar algum 
material). O contexto da entrada é bem marcado pelos olhares do reencontro, os 
abraços, as flores (como principal presente), as indagações e as saudações. Nesse 
diálogo, participamos inteiros; com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo 
o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido 
dialógico da vida humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 2010b, p. 329).  

Cada um chega de um jeito, com um olhar e um caso (ou não) para contar. As 
crianças demonstram seu protagonismo no trabalho a ser encaminhado, mesmo que não 
reconhecido. Na polifonia comunicativa, não podemos desconsiderar os processos 
hierárquicos que marcam o tom das decisões (BAKHTIN, 1992). As crianças trazem, de 
formas distintas, informações das vivências domésticas, solicitando uma escuta de seu 
universo, além disso, recuperam experiências que se mostraram significativas para a 
potência do trabalho educativo (procuram brinquedos, relembram e solicitam atividades: 
vamos brincar de desfile de novo hoje? (DC, 25.10.11). Elas se dirigem aos pares 
(informando que cheguei primeiro hoje (DC, 16.11.11), observando a ausência de 
alguém, fazendo convites: vem pra cá, tem esse [brinquedo] aqui e proposições para o 
trabalho, alguém que traz algum animal de estimação...). Esse movimento, se observado 
integradamente à totalidade das práticas pedagógicas, permite assinalar um fazer/refazer 
partilhado e contínuo, que pode originar vinculações com o trabalho ético coletivo, 
mediado e encaminhado pelo professor.  

Observamos tanto uma partilha na definição dos rumos do dia, considerando 
e/ou negociando os interesses e expectativas para a jornada, quanto a adultocentrização 
das decisões. Os momentos de chegada não são isolados da organização do conjunto das 
ações institucionais, como também do conjunto da vida das crianças. O que elas trazem, 



inventam, propõe e indagam implica diretamente no conjunto das aprendizagens 
pedagógicas vividas e reinventadas a cada dia que se inicia na instituição, apresentando 
em cada palavra o ouvinte como parceiro interlocutor (BAKHTIN, 2011, p. 268), que 
não desconsideram os confrontos dialógicos (BAKHTIN, 2011, p. 331), que seguem. 

 
2.2 No trabalho, a continuidade nas saídas 
 

Nos momentos da saída, também temos a despedida e o acolhimento (de modo 
inverso), também marcados pelas comunicações discursivas do cotidiano no CMEI 
(BAKHTIN, 2011, p. 390). Com intensa frequência, as brincadeiras são intercaladas 
com a repetição de enunciados e indagações sobre a presença dos responsáveis (tia, 
quero meu pai e três vezes tia, quero minha mãe – DC, 18.10.11). As indagações das 
crianças pelo responsável que as buscam no CMEI vão compondo uma dialogia, que 
traz o contexto familiar para o interior das ações pedagógicas – com presença de choro, 
tensão e incerteza na vontade de que o outro chegue logo (Agora só falta você e a I. - 
DC, 16.11.11) e também a dispensa dos que já chegaram, buscando ficar mais um 
pouquinho na instituição, nos eventos de desapontamentos com o interlocutor que chega 
(minha irmã é muito devagar – DC,16.11.11) ou a vontade de ter companhia no 
momento de saída (agora só tem um aqui – DC, 26.10.11). 

Os dados indicam, ainda, o apego com alguns materiais usados durante o dia ou 
que não são vistos há algum tempo (um brinquedo achado embaixo do armário, uma 
peça de jogo escondida atrás do móvel...). Nessa rede dialógica, vão se compondo os 
discursos e se efetivando as aprendizagens, nos formando principalmente no encontro 
com o outro, nos acordos, combinações e interlocuções formativas, que são mediadas 
por distintos elementos de valoração presentes no contexto social e provocam diversos 
(des)encontros nos diversos modos de produção social (CÔCO e SOARES, 2012).  

Nessa arrumação, observamos um movimento de aprendizagens, ora na 
formação de elos com os que ficam ora elos em mudanças (com os que vão, as 
brincadeiras precisam ser remodeladas), que logrem mais sucesso na busca da atenção 
individualizada dos adultos, que atuem ativamente na organização do espaço (os que 
por último vão ficando vão se integrando à arrumação final, empreendida pelos 
professores) marcando a despedida e o desejo de reencontro. 

Na arrumação, as atividades podem ser rememoradas, puxadas por fios ligados 
aos objetos que precisam ser organizados. Em alguns momentos é possível rever alguma 
recusa, fazendo alguma atividade ou se aproximando de brinquedos antes abdicados. Na 
chegada dos responsáveis, é típica a indagação do que foi feito no dia, a desculpa pelo 
atraso (feita na maioria das vezes para as professoras e não para as crianças), bem como 
uma contação dos fatos e cenas significativas – tanto para as crianças quanto para os 
adultos, além das referências aos comunicados (tem bilhetinho na agenda! – DC, 
16.11.11). Essa dinamicidade vai marcando a potência desses momentos e clareia 
nossas reflexões para o conjunto dos eventos que compõe o trabalho nas instituições de 



EI, sempre envolto com negociações constituídas com diversos componentes, efetivadas 
em várias articulações (CÔCO e SOARES, 2012). 

Os dados indicam uma avaliação do vivido, em meio a novas vivências e 
aprendizagens (qualidade da massinha, cheiro do produto de limpeza do corredor...), 
que avaliam e nos informam sobre o trabalho educativo realizado. Vê-se então que o ato 
singular é também algo que completa o ser do outro (BAKHTIN, 2010): por mais que 
planejemos as atividades, é com as crianças que buscamos completar/avaliar o trabalho 
realizado, é com elas que (também) procuramos caminhos para a realização do trabalho 
docente, numa perspectiva de enxergar a criança como parceiro interlocutor 
(BAKHTIN, 2011, p. 268). Desse modo, cremos que viver significa participar do 
diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar (BAKHTIN, 2011, p. 348), num 
contexto em que os eventos vividos são integrados às demais organizações habitadas 
pelos sujeitos envolvidos e evidenciam o mundo de aprendizagens que se revela a cada 
contato com o outro, a cada possibilidade de vinculação com a vida, diálogos tão 
presentes nos espaços de EI e que evidenciam a lógica da potência dos encontros e das 
aprendizagens demandadas pela interação com o outro. Desse modo, na falta de 
palavras que exprimissem no papel as aprendizagens derivadas dos encontros, juntamos 
as palavras avalanche com a palavra potência, criando a expressão avalência, que toma 
sentido ideológico ou vivencial (BAKHTIN, 2006, p. 99) para nós, na expressão do 
conteúdo vivido nos momentos de entradas e saídas.  

 
2.3 No trabalho integrado às entradas e saídas, as aprendizagens  
 

No vai e vem das mochilas, no entra e sai de crianças, responsáveis e 
educadores, na procura dos objetos perdidos, nas tensões na resolução de conflitos, as 
aprendizagens desafiam a existência de um espaço próprio e parecem não carecer de 
tantas normas e regras para demonstrar sua energia (lê o João e o Pé de Feijão?; vamos 
brincar daquele jogo de números?; tem nada de mais na minha mochila. DC,19.11.11).  

Nessas aprendizagens, a interação entre os sujeitos do trabalho se torna mais 
próxima e intensa, contribuindo para nossa proximidade e formação, conforme nos 
ensina Bakhtin (2011, p. 230), “a formação não é algo permanente, imutável, mas, ao 
contrário, sob influência de diferentes causas ora diminui, ora aumenta, pulsa 
permanentemente. É essa pulsação [...] que exerce influência substancial sobre a 
mudança da atmosfera”. 

E nessa dialogia discursiva, com os enunciados observados, evidenciamos 
aprendizagens que, se não descoladas do conjunto das práticas pedagógicas, revelam a 
potência para novos encaminhamentos e referências ao trabalho educativo, em que se é 
possível viver a relação e o diálogo intenso com o outro, ampliando as redes de 
comunicação e produzindo aprendizados. [Ao assistir o filme dos três porquinhos na 
saída] (será que tem carne de porco no almoço hoje?; esse filme dos três mosqueteiros 
nunca que acaba [criança] - DC, 29.11.11). Ainda no âmbito das aprendizagens com 
parceiros, que vão se dando em meio a tantos processos educativos, trazemos as 



aprendizagens com o transporte escolar, (não pode pôr a mão pra fora!; cuidado com a 
poça! - DC, 08.11.11) nos indicando tanto sobre a formação dos adultos que trabalham 
com crianças, como também da relação/interação entre crianças de idades distintas.  

Em meio a muitos outros que se encontram nesta etapa de ensino, chamamos 
atenção para a potência dos encontros, que constituem as dimensões da vida dos pares 
do trabalho e as aprendizagens que ampliam a formação dos profissionais docentes, 
ecoando de diferentes modos, no conjunto da luta social por políticas para a EI.  
 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: APRENDIZAGENS QUE CONTINUA M, NO 
CONJUNTO DA LUTA POR POLÍTICAS PARA A EI 
 

Os eventos observados indicam que, na ampliação dos interlocutores, não sem 
tensões, os temas apresentados remetem às várias dimensões da vida dos sujeitos e da 
instituição, em especial às condições e ao posicionamento dos diferentes atores, que 
ecoam de diferentes modos no conjunto das práticas educacionais que circulam na 
potência dos encontros na EI. O destaque dado para o momento da atividade na EI não 
pode invisibilizar o conjunto de saberes e fazeres que se efetivam nas práticas 
educativas na instituição. As práticas pedagógicas, nesse campo, constituem-se como 
um conjunto de ações que, dissociadas, ofuscam a totalidade das aprendizagens. Ainda 
que distintas, as ações remetem a múltiplas possibilidades de aprendizagens, que vão se 
compondo com suas especificidades, nos diferentes modos e formas de inventar a 
dinâmica das ações na EI.  

Na teia de negociações, muitas vozes ecoam, promovendo diferentes processos 
interativos vinculados à vivência constante de habitar o cenário da EI. Observamos, 
ainda, que as salas e especialmente os momentos de atividade não se constituem como 
único palco de aprendizagens, e sim parte de uma teia de saberes e fazeres que 
compõem a lógica da dimensão do espaço educativo, no qual diferentes vozes se fazem 
presentes. Buscamos acenar a potência dessas interações no trabalho no momento de 
encontro com as crianças, nos momentos de interação com o outro - aqui, 
especialmente, as entradas e saídas imbricadas com a constituição dessas vivências na 
jornada da pesquisadora. Potência que toma sentido de captar o reconhecimento de si, 
como constituição de sujeito no mundo, com/no outro. Neste trabalho, defendemos a 
ideia de que é na interação com o outro que me torno potente, pois aprendo com esse 
outro, junto com o outro. A potência me permite aprender, mobiliza a buscar caminhos, 
instiga a procurar novas/outras políticas, provocando aprendizados conjuntos. 

Não ofuscar a polifonia presentes nas entradas e saídas, bem como reconhecer a 
heteroglossia presente nas negociações, implica o reconhecimento dos diferentes 
sujeitos que integram o processo educativo com as crianças pequenas e da potência dos 
diferentes momentos como lugares de aprendizagens significativas para o 
desenvolvimento das crianças em que as práticas pedagógicas movimentam a 



organização do dia, a configuração do trabalho institucional e o fortalecimento do 
campo da EI, na configuração do conceito de avalências, apresentado neste trabalho.  

Observamos e reafirmamos que os sujeitos que compõem os processos 
interativos na educação são todos aqueles que participam da dinâmica do trabalho 
educativo, aqui entram os colaboradores e parceiros de jornada - quem leva, busca, 
acolhe o choro, a saudade, a raiva, as alegrias, as tensões... Quem compõe, integra e 
vive esses espaços, o que configura, dessa forma, o lugar da EI como uma rede de 
aprendizado conjunto, no fazer cotidiano das ações, em que os parceiros, na 
coletividade do trabalho, vão se fortalecendo e gerando potentes redes de trabalho, sem 
necessariamente ter que obedecer alguma regra ou plano rígido. Dessa forma, 
caracterizamos um espaço em que as interações se efetivam entre o conjunto dos 
parceiros de trabalho (considerados todos aqueles que compõem o processo coletivo) e 
ainda não são descoladas da totalidade de aprendizados que compõe a trajetória do 
trabalho educativo no CMEI.  

Com o referencial teórico-metodológico que sustenta nossos diálogos, acenamos 
para o percurso dialógico que compõe a vida e para a dinamicidade e potência das 
interlocuções que habitam o cenário da EI. Indicamos a comunicação desse espaço nas 
múltiplas vozes que o integram, nas imediações do trabalho pedagógico, nas demandas 
dos transportes escolares, nas (in)seguranças dos responsáveis pelas crianças, nos 
afetos, nas emoções e em todo o detalhamento do percurso que envolve o trabalho 
educativo. Acenamos para um espaço em que, para além da comunicação das 
experiências das crianças, trabalha-se com a consideração dessas vozes (o que solicitam, 
preferem, aprendem, e/ou desejam ver novamente...) (BAKHTIN, 2006, p. 189-190), 
constituindo uma rede de comunicação em que os sujeitos têm participação no trabalho, 
conhecem os objetivos, as formas de organização, as necessidades e urgências das 
demandas, num movimento ético do trabalho, marcado pelo diálogo sobre as emoções, 
as vontades, os desejos, permitindo conhecer o outro, a vida, e assim integrar um espaço 
de formação que se efetiva na teia comunicativa entre os sujeitos que participam do 
trabalho (CÔCO, SOARES, 2012).  

Nosso referencial teórico-metodológico, articulado com as vivências em campo, 
nos propõe reconhecimento da polifonia e heteroglossia que circulam no cotidiano com 
o outro e, com isso, entra em relações dialógicas (BAKHTIN, 2011, p. 323) que 
inspiram novos aprendizados e ampliam o trabalho educativo, potencializando a rede de 
interação. Se, por um lado, se configura como um desafio (pela diversidade e 
intensidade de manifestações envolvidas), por outro acenamos a potencialidade do 
trabalho que se configura no encontro de tantas (e diversas) manifestações, cada qual 
com sua peculiaridade, aprendendo junto.  

Com a imersão no CMEI e a interação constante com as crianças, pudemos 
inferir que os aprendizados que circulam na avalência dos encontros das entradas e 
saídas nos provocam para a sensibilidade dos momentos de aprendizagens em que as 
crianças são permitidas a ser mais livres, expor seus questionamentos, suas vontades e 
seus desejos. Chamamos a atenção para a necessidade de uma escuta afinada para as 



mensagens que as crianças levam e trazem para/do CMEI, das narrativas que contam, 
das dúvidas que chegam... Acreditamos que, associadas ao percurso do processo 
educativo, as entradas e saídas da instituição passam a compor um espaço de 
continuidade do trabalho, em que a organização institucional configura um lugar de 
aprendizagens e não de regras estabelecidas e engessadas.   

Sabemos da complexidade presente nas vivências com o outro, especialmente 
nos momentos de entradas e saídas, portanto continuamos na sensibilidade do estudo da 
temática, buscando novas vivências e caracterizações sobre o trabalho conjunto. 
Distantes de encerrar o diálogo com a temática, acreditamos nas possibilidades de 
envolver nessa teia dialógica cada vez mais vozes que se atentem para as potentes 
condições de produção do espaço educativo e do trabalho no campo da EI. Partimos 
para a continuidade das vivências – perspectivando outros encontros, novas 
aprendizagens imbricadas no avalente aprendizado com o outro. 

Dialogando com tantos e tantos outros parceiros de jornada, seguimos a 
caminhada, com anseios de novos encontros, acreditando que dialogar com a cultura 
alheia significa integrar um movimento dialógico, em que as culturas não se fundem 
nem se confundem, mas em que cada um mantém sua unidade e a sua integridade 
aberta, se enriquecendo mutuamente (BAKHTIN, 2011, p. 366) – indispensáveis para 
nossa teia de aprendizagens. Seguimos na esperança de que nossos diálogos possam 
render tantas e outras boas conversas, na potência dos encontros que nos reservam a 
vida e nos chama a responsabilidade com a educação e, em especial, com a educação 
das crianças pequenas.  
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