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A presente pesquisa teve como objetivo investigar a produção científica e os 

documentos oficiais da educação infantil que abordam os agrupamentos multietários, as 

relações entre crianças de diferentes idades e as questões que possam ser tomadas como 

basilares para ação docente nesses referidos grupos. O estudo originou-se do interesse 

em investigar os agrupamentos multietários nas instituições de educação infantil e as 

relações estabelecidas entre pares de crianças de diferentes idades. Pensar e 

problematizar sobre as organizações dos grupos formados por idades diferentes como 

uma forma de conceber a educação infantil com um olhar direcionado a infância, a 

criança e a diferença. Neste sentido, os agrupamentos multietários são compreendidos 

nesse estudo para além da concepção de um grupo, formado por crianças de diferentes 

idades como geralmente é pensado. Portanto, compreendemos os agrupamentos como 

um grupo formado por crianças de diferentes idades, mas em especial, tendo como 

proposta pedagógica as relações educativas travadas nos contextos de creche e pré-

escola, a criança como sujeito ativo na sua socialização e que amplia suas vivências e 

aprendizagens no encontro com o outro, crianças e adultos, produzindo e reproduzindo 

suas culturas infantis. Nessa conjuntura corroboramos com Prado de que:  

Os agrupamentos na educação infantil poderiam, assim, negar uma 

proposição central de organizar o espaço e o tempo educativo de forma 

fragmentada e pautada na educação das crianças mais velhas na escola, que 

as reúne e as classifica segundo a lógica da semelhança, aquela que 

uniformiza grupos, turmas, conteúdos e métodos de ensino, acreditando numa 

consequente padronização das aprendizagens. (2006, p. 110).  

A pesquisa tem por objetivo geral investigar a produção científica e os 

documentos oficiais da Educação Infantil que tratam dos agrupamentos multietários, 

com vistas a viabilizar questões que possam ser tomadas como basilares à ação docente 

nesses agrupamentos e como objetivos específicos: Elaborar o levantamento 

bibliográfico nas bases científicas da Banco de Dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (CAPES), Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertação (BDTD) e na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED), nos trabalhos do Grupo de Trabalho 7 – Educação de Crianças 



de  0 a 6 anos (GT7), a partir do recorte temporal de 2006 à 2016; Classificar os 

documentos oficiais produzidos pelo Ministério da Educação (MEC) utilizados para a 

consulta;  Analisar os referenciais teóricos a serem tomados como base para o trabalho 

nos agrupamentos multietários sobre os trabalhos inventariados nas bases científicas e 

nos documentos oficiais do MEC; Identificar quais pressupostos teórico-metodológicos 

foram visibilizados para perspectivar as relações educativas de crianças de diferentes 

idades nos contextos educativos.  

Como metodologia de pesquisa foi utilizada a Análise de Conteúdo através das 

contribuições de Bardin (1979) e Vala (1999). Segundo Vala (1999), a análise de 

conteúdo é uma técnica de investigação empírica que permite fazer inferências com 

base numa lógica explicitada, cujas mensagens foram sistematizadas e investigadas. 

(VALA, 1999, p.103-104). O referencial teórico deste estudo abrangeu os Estudos da 

Criança no diálogo da Pedagogia da Infância com a Sociologia da Infância, Filosofia da 

Infância e a Psicologia Histórica Cultural, com o propósito de aprofundar os saberes 

teóricos práticos que balizam os projetos educativos para a atuação nesses grupos. 

Foram centrais nesta pesquisa a concepção da criança como sujeitos de direitos, a 

infância como fase afirmativa, as culturas infantis e a reprodução interpretativa como 

modo de socialização das crianças, principalmente nos contributos teóricos de Sarmento 

(2004, 2005, 2008) e Corsaro (2009, 2011).  

Em referência aos documentos oficiais do MEC, cabe ressaltar que o critério que 

nos guiou na escolha desses documentos, foram os de reconhecer as suas contribuições 

para a construção de um projeto educativo próprio para a educação infantil e que, em 

suas formulações e escrita, contaram com a contribuição da área.  Em relação ao 

documento Critérios de Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças (BRASIL, 2009a), sinaliza como contribuições importantes 

as interações sociais, as vivências das crianças e o papel que as mesmas desempenham 

nos seus desenvolvimentos psicológico, físico, social e cultural. Traz as interações 

sociais como eixo norteador no qual a criança aprende e como um dos elementos das 

culturas infantis. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL 2009b, 2013) objetiva o desenvolvimento integral da criança levando em 

consideração as formas que as mesmas vivenciam o mundo e constroem seus 

conhecimentos. Tem como um dos eixos orientadores das práticas pedagógicas as 

interações sociais que são compreendidas como modos das crianças compartilharem e 



construírem suas culturas infantis. Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

(BRASIL, 2006) apontam as interações sociais, o encontro de crianças de diferentes 

idades como favorecedor e enriquecedor das relações humanas positivas, meta 

prioritária de toda a instituição educacional.  A Base Nacional Comum Curricular 

(2017), representa uma falácia em relação aos outros documentos ao trazer 

“competências” e “aprendizagens essenciais” que devem ser adquiridas e asseguradas à 

criança, em cada grupo de idade na educação infantil e o foco no desenvolvimento 

individual. 

Além dos documentos do Ministério da Educação, foi realizado o levantamento 

bibliográfico no Banco de Dados da CAPES, na BDTD e na ANPED, nos trabalhos do 

Grupo de Trabalho 7 – Educação de Crianças de 0 a 6 anos (GT7). As buscas realizadas 

nos bancos de dados supracitados, tiveram como objetivo inventariar estudos que 

contemplassem a temática dos agrupamentos multietários, obtendo seis resultados, 

sendo uma tese, quatro dissertações e um artigo: 

Título Autor Ano Instituição 

Contrariando a idade: condição infantil e 

relações etárias entre crianças pequenas da 
educação infantil 

Patrícia Dias Prado 

 

2006 

 

Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) 

Eu gosto de brincar com os do meu tamanho!: 

culturas infantis e cultura escolar - 
entrelaçamentos para o pertencimento etário na 

instituição escolar 

Cinthia Votto 

Fernandes 

2008 Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFGRS) 

Protagonismo docente na educação infantil: a 
aposta na multi-idade 

Adriana Santos da 
Mata 

2011 Universidade Federal Fluminense 
(UFF) 

Culturas infantis: crianças plurais, plural da 

infância no cotidiano da educação infantil 

Gleisy Vieira Campos 2013 Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) 

“Agora quando eu olho pra ele, ele sorri pra mim, 

porque a gente começou a ser amigo”:o que fazem 

juntos bebês e crianças mais velhas em uma escola 
de Educação Infantil 

Ana Carolina Machado 

Castelli 

2015 Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel) 

“Bebês que se Relacionam com Crianças Mais 

Velhas: Cuidados e Conflitos Na Educação 
Infantil” 

CASTELLI, Carolina 

Machado      DELGADO, 
Ana Cristina Coll 

2015 37ª Reunião Nacional da ANPED 

(UFSC) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

As categorias de análise foram definidas a posteriori das leituras do trabalho, com 

o intuito de elucidar o objeto de estudo e a forma com que essas foram abordadas pelas 

autoras.  Nesse sentido, para essa categorização como critério semântico, foram eleitas 

categorias temáticas no exercício de estudo a fim de organizar os aspectos teóricos 

metodológicos e tecer reflexões e apontamentos sobre os agrupamentos multietários na 

educação infantil, que sejam basilares para a ação docente.  As categorias eleitas foram: 

criança e infância, as culturas infantis, relações multietárias (intergeracionais) e a ação 

docente. 



Na categoria de análise as crianças e as infâncias, os estudos ajudam a 

perspectivar os agrupamentos multietários na Educação Infantil, ao considerar a criança 

como presença, concreta e em contexto, como ator social que possui papel ativo na sua 

socialização, na sua integralidade e completude. Apontam que ao reconhecer a 

alteridade da infância como categoria geracional, a heterogeneidade da criança e 

auscultá-la, é possível estabelecer relações educativas mais horizontalizadas e 

democráticas. (PRADO, 2006; FERNANDES, 2008; ROCHA, 2010; CAMPOS, 2013; 

TOMÁS 2014, CASTELLI, 2015). 

Com referência à categoria de análise as culturas infantis que são compreendidas 

nos estudos como os modos próprios e sistematizados das crianças atribuírem 

significados ao mundo, reinterpretá-la, reproduzirem e produzirem cultura. Ao partilhar 

suas culturas infantis, as crianças transgridem a ordem adulta instituída e ampliam seus 

repertórios sociais, culturais e emocionais na relação com seus pares da mesma e 

diferentes idades. O reconhecimento das culturas infantis como modo de socialização 

coletiva das crianças é fundamental para a ação docente nos agrupamentos multietários. 

(PRADO, 2006; FERNANDES, 2008; CAMPOS, 2013; CASTELLI, 2015). 

Quanto à categoria de análise as relações multietárias (intergeracionais), os 

estudos demonstram que o convívio etário diverso entre as crianças estabelece relações 

mais solidárias de cuidado e benevolência.  Sinalizam que na atividade coletiva 

colaborativa as crianças trocam vivências e ampliam suas aprendizagens coletivas e 

individuais. Os agrupamentos multietários potencializam as vivências diversas das 

crianças nas instituições educativas ao possibilitarem cotidianamente o encontro de 

culturas plurais. As relações multietárias perspectivam que a educação infantil se efetive 

como um espaço de vivencia da infância e das culturas infantis. (PRADO 2006; 

FERNANDES, 2008; CASTELLI, 2015; CASTELLI, DELGADO, 2015; MATA, 

2011; CAMPOS, 2013). 

Em relação as interações sociais, salientamos que compreendemos que as 

mesmas não são sempre harmoniosas e sim marcadas por confrontos dentro delas, sendo 

essa ação constitutiva do encontro com o outro, com esse outro que me altera enquanto 

ser humano no encontro de culturas plurais. Ressaltamos que almejamos que relações 

sociais vivenciadas na educação infantil sejam cada vez mais plurais e sem o mito da 

harmonia. Nesse âmbito, a formação dos agrupamentos multietários proporciona o 

convívio com a diferença que é intensificada nesse convívio etário diverso. Segundo 



Skliar (2003) “a mesmice da escola proíbe a diferença do outro”, desse outro que é 

constitutivo de outra forma, que irrompe e possibilita a riqueza de uma experiência 

inusitada, de sair da norma e vislumbrar a heterogeneidade da infância. (SKLIAR 2003, 

p. 46). 

Na categoria de análise a ação docente, que privilegie de forma intencional o 

encontro etário diverso e as trocas de vivências das crianças e adultos nos agrupamentos 

multietários, que incida sobre o reconhecimento das crianças e as infâncias, a abertura a 

novidade e nesse sentido, a ressignificação da docência na educação infantil pautada nas 

relações educativas mais horizontalizadas. Os estudos apontam para efetivação de uma 

Pedagogia da Infância que reconheça a heterogeneidade, a integralidade e as 

especificidades das crianças, suas culturas infantis e que as mesmas ampliam suas 

vivências nas relações com seus pares da mesma ou diferentes idades. (PRADO, 2006; 

FERNANDES, 2008; MATA, 2011; TOMÁS, 2014; CAMPOS, 2013; CASTELLI, 

2015).                                                                                                                                      

 Os documentos do MEC, com exceção da BNCC, e os estudos inventariados, 

foram a base de construção   das categorias de análise: crianças e infâncias, as culturas 

infantis, as relações multietárias (intergeracionais) e a ação docente, que nos ajudam a 

pensar, refletir e traçar um percurso teórico-metodológico para a ação docente nos 

agrupamentos multietários, respeitando as crianças como sujeito de direitos. Assim, os 

agrupamentos multietários: 

• Intensificam e enriquecem as interações sociais na educação infantil, como 

modo das crianças se relacionarem, produzirem e reproduzirem as suas culturas 

infantis e dar significados ao mundo coletivamente; 

• Potencializam as culturas infantis, como modo de socialização coletiva das 

crianças, onde as mesmas têm papel ativo no seu processo de socialização; 

• Favorecem a atividade colaborativa, a possibilidade de ajudar e aprender com o 

outro, como uma forma das crianças ampliarem suas aprendizagens individuais e 

coletivas; 

• Fortalecem a educação infantil que tem como principal fundamento do trabalho 

pedagógico as relações educativas travadas no cotidiano das instituições; 

• Possibilitam mais brincadeiras como produções histórica, social e cultural que 

são aprendidas na relação com o outro. 



A partir das análises dos estudos inventariados e dos referidos documentos, conclui-

se que as relações educativo-pedagógicas travadas nessa configuração de grupos 

diversos, tendo uma ação docente intencional, é um caminho possível para perspectivar 

uma educação infantil, respeitando a criança na sua heterogeneidade, alteridade, assim 

como em sua forma de agir, estar, compreender e ressignificar o mundo na relação com 

os seus pares, enriquecida por encontros plurais. 
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