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Resumo 

 

Toledo, Maria Leonor Pio Borges de; Kramer, Sonia. Entre o exposto e o 

escondido, marcas e vestígios de pátios de escolas de Educação Infantil. 

Rio de Janeiro, 2014. 224 p. Tese de Doutorado – Departamento de 

Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

 

 

A tese trata dos pátios de escolas de Educação Infantil da rede pública de 

oito municípios do Estado do Rio de Janeiro. Analisa estes espaços considerando 

não apenas o aparente e o exposto de suas características físicas, mas também os 

vestígios que falam de quem circula e como circula por esses espaços. A 

estratégia metodológica, sustentada no diálogo com Walter Benjamin, foi a 

criação de uma coleção de fotografias dos pátios. Tomando a singularidade como 

possibilidade de compreensão da totalidade, as fotos evidenciam a situação da 

Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro. O primeiro capítulo traça o 

contorno do objeto de pesquisa: rememora as conquistas da Educação infantil nos 

últimos quinze anos, apresenta a atual situação da Educação Infantil no Estado do 

Rio de Janeiro e traz a discussão sobre a implicação dos espaços escolares nas 

relações entre crianças e entre crianças e adultos. Por fim, problematiza as práticas 

pedagógicas e concepções de conhecimento e de infância que opõem os espaços 

interno e externo. O segundo capítulo descreve a metodologia da pesquisa e 

discute o uso de fotografias como recurso metodológico. O terceiro capítulo 

apresenta, em seus contextos, as nove escolas que compõem o campo/coleção. O 

quarto capítulo desvincula as escolas de seus contextos e, tomando as escolas 

como peças da coleção, delineia aspectos de aproximação e distanciamento entre 

os pátios e os documentos orientadores da Educação Infantil. O capítulo 5 traz as 

conclusões, que apontam a precariedade das escolas de Educação Infantil e a 

necessidade da tomada de ações nos âmbitos da gestão municipal, da formação e 

supervisão de professores. 

 

Palavras-chave 

Educação Infantil; espaços; pátios. 
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Abstract 

 

Toledo, Maria Leonor Pio Borges de; Kramer, Sonia (Advisor). Between 

the exposed and the hidden, marks and vestiges found in Childhood 

Education schools yards. Rio de Janeiro, 2014. 224 p. Doctoral Thesis – 

Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

The thesis is about the courtyards of Early Childhood Education public 

schools, from eight cities in Rio de Janeiro State. It analyzes these spaces 

considering not only the apparent and exposed by their physical characteristics, 

but also the traces that reveals  who circulates in these spaces. In dialogue with 

Walter Benjamin, the methodological strategy was to create a collection of 

photographs of the courtyards. Taking singularity as possibility to comprehend 

totality, the photos show the situation of Rio de Janeiro´s Early Childhood 

Education. The first chapter draws the study object: remember the achievements 

of Early Childhood Education in the last fifteen years, presents the current 

situation of Early Childhood Education in the State of Rio de Janeiro and discuss 

the impact of school spaces in the relationships between children and between 

children and adults. Finally, reflects about pedagogical practices and conceptions 

of knowledge and childhood, opposing inner and outer spaces. The second chapter 

describes the research methodology and discusses the use of photographs as a 

methodological resource. The third chapter presents, in their contexts, the nine 

schools that composes the thesis field / collection. The fourth chapter, taking 

schools as pieces, outlines aspects of closeness and distance between the 

courtyards and guiding documents of Early Childhood Education. Chapter 5 

brings the conclusions, pointing the bad conditions of Early Childhood Schools 

and the necessity of taking action in three areas: municipal management and 

teacher´s training and supervision. 

 

Keywords 

Childhood education; spaces; courtyards. 
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Não há espaços iguais 

 

o espaço 

entre o núcleo 

do átomo 

e os eléctrons 

nada tem a ver 

com o espaço 

entre o sol 

e os planetas 

nem com o espaço 

entre 

minha mesa de jantar 

e as paredes em volta 

 

não há espaço vazio 

cada espaço 

é feito 

dos corpos que estão 

nele 

que o deformam e o formam 

é feito 

de suas energias 

e cargas elétricas 

ou afetos 

 

(Ferreira Gullar – O Espaço) 
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Introdução 

O senhor está olhando para fora, e é justamente o que 

menos deveria fazer neste momento. Ninguém o pode 

aconselhar ou ajudar, — ninguém. Não há senão um 

caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o 

motivo que o manda escrever. (Rainer Maria Rilke, 

2003:26) 

 

Ao começar a escrever esta tese recordo como cheguei ao campo da 

Educação e como, no doutorado, optei por pesquisar o tema dos espaços escolares 

de Educação Infantil. Minha formação é em Psicologia, mas ainda no fim da 

graduação iniciei um movimento em direção à Educação. No Serviço de 

Psicologia Aplicada da PUC eu atendia crianças (e seus responsáveis), quase 

todas encaminhadas devido a queixas escolares. Minha escuta era de que havia 

uma expectativa, por parte da escola, que as crianças não atendiam. Até então eu 

não conhecia nenhuma discussão do campo da Educação, mas essa escuta me 

deixava inquieta: intui que aquela era apenas a ponta do novelo e resolvi me 

aventurar por este caminho. Em 2004, decidi me matricular na Especialização em 

Educação Infantil da PUC - curso do qual hoje, orgulhosamente, sou professora.  

Quando entrei na especialização inicialmente me senti perdida. Tantas 

discussões familiares às minhas colegas pedagogas, das quais - parecia - eu pouco 

sabia. Era tanta coisa para aprender! Mas achava também que tinha um olhar 

capaz de contribuir, de questionar determinadas práticas. Justamente por ser uma 

estrangeira estranhava tudo, nada me era familiar. Havia um clima de 

efervescência política no ar. Lembro-me da Fernanda Nunes, minha professora na 

época (e ainda hoje), defendendo em sala o “Movimento Fraldas Pintadas”
1
, pela 

inclusão das crianças de 0 a 6 anos no FUNDEF. Hoje, a Educação Infantil é 

contemplada pelo FUNDEB.  

Mesmo quando adentrava o campo da Educação, já sabia que a história não 

começa quando eu entro nela
2
. E sabia também que seria tarefa impossível 

                                                           
1
 Esta foi uma iniciativa do MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, na 

luta para que o FUNDEF contemplasse com recursos financeiros federais também a Educação 

Infantil, em especial a creche. 

 
2
 Esta expressão refere-se ao texto “Gestão da Educação Infantil: ‘a história começa quando eu 

entro nela”, de Nunes, Santos, Vargens e Kramer (Kramer, 2005). Nele, as autoras problematizam 

uma concepção de gestão que naturaliza o fato de que se comece tudo do zero, no qual uma gestão 

ignora as ações e conquistas da anterior. Nesta concepção não se percebe a história como uma 

construção de sujeitos coletivos, que dialogam com os que o antecederam, mas sim como ações 

individuais. 
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aprender tudo sobre Educação, toda a sua história. Então, fui procurando (e 

continuo tentando) compreender essa história pelos seus embates políticos, 

conflitos, tensões e desejos. Fui entrando nesse fluxo e aprendendo com 

professores, pares e, mais tarde, com meus alunos, pessoas que fazem a opção de 

levantar a voz contra a desigualdade e a barbárie acreditando na Educação como 

caminho. 

Recordando o momento no qual começou minha aproximação com a 

Educação e vendo-me hoje diante do desafio de escrever esta tese, indo ao 

passado e voltando ao presente para pensar o futuro, percebo não só que hoje me 

sinto feliz com relação a minha escolha profissional, tendo os pés firmes no 

terreno da Educação, como também que os últimos quinze anos foram de grandes 

mudanças para a Educação Infantil: o reconhecimento como primeira etapa da 

Educação Básica pela LDB (BRASIL, 1996); a criação do FUNDEB, no qual foi 

fundamental a pressão exercida pelos movimentos sociais organizados; a Lei nº 

11.114 (BRASIL, 2005), que tornou obrigatória a matrícula de crianças de 6 anos 

no Ensino Fundamental, seguida pela Lei nº 11.274 (BRASIL, 2006a) que 

ampliou o Ensino Fundamental para nove anos de duração; a Emenda 

Constitucional nº 53 (BRASIL, 2006b), que definiu a Educação Infantil para 

crianças de até 5 anos e, por fim; a Emenda Constitucional nº 59 (BRASIL, 

2009a), que tornou obrigatória a educação para crianças de 4 até 17 anos.  

Os últimos quinze anos trouxeram avanços à Educação Infantil, tanto em 

relação à expansão do acesso quanto aos documentos orientadores legais, que 

delinearam as exigências para a oferta de um atendimento de qualidade às 

crianças. Entretanto, os dados disponíveis atualmente mostram que, na prática e 

especialmente no caso das creches, muitas das diretrizes ainda não estão 

concretizadas. Além disso, a qualidade do atendimento é afetada pelas diferenças 

regionais e sociais, de forma que o acesso à Educação Infantil e a qualidade do 

atendimento são distribuídas desigualmente entre os diferentes segmentos da 

população brasileira (CAMPOS et alli, 2011).  

Passado, presente, futuro... Presente onde se encontram passado e futuro. 

Vou ao passado, individual e coletivo, para pensar o que me leva a pesquisar os 

espaços escolares, considerando o desejo por uma Educação de qualidade. E no 

presente me dou conta do movimento da história, ao perceber que alguns anseios 

do passado hoje são conquistas, e que outros tantos ainda permanecem como 
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promessas para o futuro. Benjamin (1994, 1995, 2002, 2006), com sua teoria 

crítica da cultura e do conhecimento, ajuda a compreender a história e legitima 

este movimento de rememoração, de manter vivo o passado na perspectiva da 

construção de um futuro. Olho para o passado e aprendo com ele, entro nesse 

fluxo da história e junto minha voz à de tantos que defenderam e defendem, 

sonharam e sonham com um mundo justo, acreditando no caminho da Educação 

de qualidade, como um direito social que deve ser concretizado, posto que é 

garantido pela Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

São muitos os desafios enfrentados pela Educação brasileira. Desafios que 

se arrastam do passado, como herança que recebemos com a incumbência de 

realizar e passar à frente aos que virão, para que a realidade da Educação seja 

coerente com o que dizem os marcos legais e os documentos orientadores. E 

também novos desafios do presente, com os quais nos deparamos sem saber como 

enfrentá-los, especialmente no que diz respeito à situação mundial de crise 

ambiental, que leva à necessidade de criação de relações sustentáveis dos seres 

humanos consigo, com os outros seres humanos e com o mundo (GUATTARI, 

2007). 

Portanto, ao pesquisar os espaços escolares de Educação Infantil e as 

relações que ali acontecem, é possível investigar tanto aspectos relativos aos 

desafios de concretização de conquistas do passado, no que diz respeito à garantia 

dos direitos das crianças, como questões relativas aos desafios do presente em 

direção a um futuro sustentável, no que diz respeito às relações entre seres 

humanos e natureza. Apoio-me em Benjamin (1995), esperando que este seja um 

dos blocos a partir do qual será possível esculpir a imagem do futuro.  

De certa forma, esta tese é um desdobramento da pesquisa do mestrado, a 

qual investigou as relações entre crianças e natureza (TOLEDO, 2010). As 

observações da pesquisa foram realizadas em uma turma de crianças de 4 anos, de 

uma escola pública de Educação Infantil pertencente à rede de um município da 

Baixada Fluminense. A escola, que foi indicada pela Secretaria de Educação 

seguindo os critérios de ter um espaço físico privilegiado e realizar atividades de 

Educação Ambiental, situa-se numa praça e tem um amplo pátio, com terra, 

árvores, um pouco de grama, um parquinho, uma quadra de esportes cimentada ao 

ar livre e outra coberta. As salas são amplas, bem iluminadas e ventiladas. Apesar 
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do espaço privilegiado, uma das conclusões da pesquisa foi que a presença da 

natureza na escola não garante, por si só, o contato das crianças com a mesma.  

A concepção de Educação Infantil que não considera seu papel social 

específico, reduzindo esta etapa à preparação para o Ensino Fundamental, e a 

concepção de que o aprendizado é exclusivamente mental (por isso precisa que as 

crianças permaneçam longos períodos sentadas prestando atenção) estão 

subjacentes ao fato de que, naquele contexto escolar, as crianças não vão 

diariamente ao pátio, e quando vão, o sentido é de um prêmio que elas fizeram por 

merecer pelo bom comportamento. Ao investigar os contextos pedagógico e 

cultural da instituição foi possível compreender as concepções que se 

materializavam nas práticas cotidianas, incluindo a forma como a natureza era 

apresentada às crianças e como aparecia nas atividades escolares, bem como as 

implicações dessas concepções nas características dos espaços e no uso, ou não-

uso, que se fazia deles. Outras pesquisas, como as de Kramer et alli (2009), 

Barbosa (2004), Fazolo (2008), Siqueira (2011), Scramingnon (2011) e Goulart 

(2005) também trazem contribuições importantes sobre a questão dos espaços 

escolares e das relações que neles se estabelecem. 

Fundamental para o delineamento do objeto de estudo foi a participação no 

grupo de pesquisa “Infância, Formação e Cultura” (INFOC). A pesquisa intitulada 

“Educação Infantil e formação de profissionais no Estado do Rio de Janeiro: 

concepções e ações”
3
 foi realizada de 2009 a 2011 e teve como objetivo conhecer 

os avanços alcançados e os desafios que precisam ser enfrentados para a 

efetivação do direito das crianças a uma educação de qualidade. Uma das 

categorias construídas na análise do material de campo
4
 foi “espaço físico e 

recursos materiais”, na qual o traço marcante são as más condições e a 

inadequação dos espaços de Educação Infantil. Diante das análises desta pesquisa 

e das conclusões da minha dissertação do mestrado, ganhou força o interesse de 

estudar a questão dos espaços escolares de Educação Infantil.  

No doutorado, interessei-me pela investigação dos espaços de Educação 

Infantil considerando que, em sua materialidade, eles mostram a quem os observa 

                                                           
3
 A pesquisa foi coordenada pelas Profas. Sonia Kramer (PUC-Rio), Maria Fernanda Rezende 

Nunes (Unirio) e Patricia Corsino (UFRJ), com apoio do CNPq e da Faperj.  

 
4
 As estratégias metodológicas utilizadas foram a aplicação de questionários e a realização de 

entrevistas com as equipes de Coordenação de Educação Infantil de Secretarias Municipais de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011746/CA



19 
 

 
 

atentamente as concepções de quem os projetou, de quem os organiza e neles 

permanece. Encontro em Benjamin (1994, 1995, 2006) o principal interlocutor 

teórico-metodológico, a partir de múltiplos aspectos de sua obra que podem 

sustentar tanto a forma de olhar para o campo empírico como a construção de 

sentidos sobre ele. Benjamin, filósofo que vê nas ruínas a possibilidade de 

construção; que vê no fragmento o todo e na singularidade a possibilidade de 

compreender a totalidade; que olha com lucidez a tensão entre passado, presente e 

futuro; que tem uma escrita imagética e olha com sensibilidade para espaços, 

cidades, monumentos, acontecimentos e lembranças; que não se contentou com o 

exposto e o liso, mas esteve atento ao avesso, às dobras, aos esconderijos e aos 

vestígios; que fala de determinadas coisas ao escrever sobre outras, por alegorias; 

que refletiu sobre o movimento de escavar e rememorar; que vê nas possíveis 

organizações de uma coleção a ordem e a desordem, o que une e o que diferencia. 

Nesta pesquisa, pretendo olhar e analisar o campo usando lentes benjaminianas 

(BENJAMIN, 1994, 1995, 2006; KONDER, 1988; KRAMER, 2009a; KRAMER, 

2003; KRAMER ET ALLI, 1999; BOLLE, 1994, 2009) 

Também foram considerados estudos do campo da cultura escolar que, 

embora não constituam o arcabouço teórico, trazem contribuições relevantes sobre 

os espaços escolares e contribuem para ampliar o olhar sobre a empiria (BRAGA, 

2012; CANÁRIO, 2005, 2006; FARIA FILHO, 1998, FARIA FILHO E VIDAL, 

2000; FARIA FILHO ET ALLI 2004; VIDAL, 2005; NÓVOA, 1992; JULIA, 

2001; FRAGO E ESCOLANO, 2001; VINCENT, LAHIRE E THIN, 2001). 

Ao fim dessa introdução, já contextualizado o percurso e a opção de 

investigar os espaços escolares, recorro ainda uma vez a Benjamin (1995) para 

afirmar que, daqui por diante, não mais escreverei em primeira pessoa: diluo-me 

na escrita para que emerja a pesquisa como sujeito. Esta assume o lugar de 

protagonista que irá falar de si, do seu contorno, das suas escolhas e também irá, 

mais à frente, não convencer o leitor, visto que é infrutífero, mas trazer o campo 

empírico e mostrá-lo, para que este possa acompanhar as análises construídas - 

sem cair na armadilha de achar que a escrita é acabada e que uma visão sobre o 

campo é a única possível. 

Sendo assim, a tese tem como objeto de estudo pátios de escolas 

exclusivas de Educação Infantil da rede pública de municípios do Estado do 

Rio de Janeiro. Pretende analisar estes espaços considerando não apenas o 
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aparente e o exposto das suas características físicas, mas também procurando 

os vestígios que falam de quem circula e como circula por esses espaços.  

A estratégia metodológica é a criação de uma coleção de fotografias de 

pátios de escolas públicas de Educação Infantil de municípios do Estado do Rio 

de Janeiro. Esta estratégia sustenta-se na perspectiva benjaminiana que procura 

encontrar na singularidade a possibilidade de compreensão da totalidade. Assim, 

as fotos de pátios de escolas de diversos municípios deste estado serão mais que 

imagens-fragmentos, mas poderão juntas, pelo que as une, compor uma coleção 

que fale da situação atual da Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro. Esta 

proposta metodológica assume um caráter comparativo, procurando encontrar 

aproximações e diferenças entre os pátios de escolas de Educação Infantil, o que 

torna possível a organização e reorganização da coleção segundo critérios 

diversos. 

A tese está organizada da seguinte forma: o primeiro capítulo traça o 

contorno do objeto de pesquisa, rememorando as conquistas da Educação infantil 

nos últimos quinze anos, apresentando a atual situação da Educação Infantil no 

Estado do Rio de Janeiro, trazendo uma discussão sobre a implicação dos espaços 

escolares nas relações entre crianças e entre crianças e adultos e, por fim, 

problematizando as práticas pedagógicas e concepções de conhecimento e de 

infância que opõem os espaços interno e externo (sejam eles dentro da própria 

escola, da sala de aula e do pátio, ou da escola com seu entorno) que, em última 

instância, separam ser humano de natureza. 

O segundo capítulo traz a metodologia da pesquisa, que se baseia em 

múltiplos diálogos com Benjamin. Traz também as discussões sobre o uso de 

fotografias como recurso metodológico e ainda delineia e caracteriza o campo da 

tese. No terceiro capítulo, cada uma das nove escolas que compõem o 

campo/coleção da tese é apresentada em seu contexto e, por isso, nomeada de 

acordo com sua singularidade. As análises trazem, além de considerações sobre as 

imagens, dados
5
 dos municípios onde as escolas se localizam, o que permite 

conhecer para além do que se vê. 

                                                           
5
 Tais dados referem-se aos questionários da pesquisa “Educação Infantil e Formação de 

Profissionais no Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo INFOC entre 2009 

e 2011. 
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No quarto capítulo a análise toma as escolas como peças da coleção, 

desvinculando-as de seus contextos. Na tentativa de criar alguma ordem na 

desordem da coleção, são delineados aspectos de aproximação e distanciamento 

entre os pátios das escolas e os “Critérios para um Atendimento em Creches que 

Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças” (CAMPOS E ROSEMBERG, 

2009), os “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação 

Infantil” (BRASIL, 2006c, 2006d) e as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil” (BRASIL, 2009b). Neste capítulo as análises consideram 

também dois desafios: os que se colocam no presente como herança do passado, 

que se referem às conquistas da Educação Infantil que ainda não estão efetivadas 

na realidade, e os que se colocam no presente em relação ao futuro, ou seja, 

desafios que a Educação Infantil se vê frente à situação de crise ambiental, que 

demanda uma mudança nas relações entre seres humanos e natureza. Assim, as 

análises deste capítulo são apresentadas em constelações, cada uma mostrando 

uma faceta da situação dos pátios das escolas de Educação Infantil. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões da tese, com a devida ressalva de ser 

este um exercício de fixar aquilo que é provisório e não tem fim: a escrita e a 

pesquisa. Por fim, estão as referências bibliográficas e os anexos. 
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1. Construindo um objeto de pesquisa: por que estudar pátios de 

escolas de Educação Infantil? 

 

Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade 

do espaço. (Paulo Freire, 1996:45) 

 

A pergunta do título encontra na própria epigrafe uma pista de resposta. 

Arriscando começar pelo fim, a tese afirma que os espaços escolares estão 

diretamente implicados na concretização de dois grandes desafios enfrentados 

hoje pela Educação Infantil no Brasil: a expansão da cobertura do atendimento e o 

aumento da qualidade. 

Para traçar o contorno deste objeto de estudo e sustentar a afirmativa acima, 

este capítulo faz o seguinte percurso: primeiro, situa a Educação Infantil no 

contexto histórico e político brasileiro das últimas décadas, ressaltando as 

importantes mudanças ocorridas nos últimos quinze anos; segundo, apresenta um 

panorama da atual situação da Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro. 

Terceiro, considerando as escolas enquanto lócus específico onde ocorre a 

Educação, discorre sobre os espaços escolares e suas implicações para as relações 

entre crianças e entre crianças e adultos. Por fim, problematiza a relação entre os 

espaços internos e externos nas escolas de Educação Infantil, reiterando a 

importância destes últimos. 

 

1.1. Rememorando o passado próximo: mudanças e conquistas da Educação 

Infantil 

 

O período compreendido entre o fim do século XX e o início do século XXI 

foi de grandes transformações no Brasil. No caso da Educação Infantil, pode-se 

afirmar que as transformações políticas refletiram mudanças ocorridas nas 

concepções de educação e de infância, que colocaram o atendimento às crianças 

pequenas numa perspectiva democrática e de direito, que não separa nem creche e 

pré-escola, nem escola de pobres e de ricos – radicalmente diferente da 

perspectiva que, historicamente, até então se fazia presente. 

As iniciativas de atendimento às crianças pequenas, desde o fim do século 

XIX na cidade do Rio de Janeiro (capital do país até 1960), foram fortemente 

marcadas pela cisão entre creche e pré-escola, tanto pelo publico a que se 
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destinavam, como pela formação exigida para o exercício profissional. Tais 

iniciativas 

nascem com um forte cunho assistencialista, filantropo, com 

mão de obra voluntária e sem exigências de formação 

profissional dos que ali atuam; até o início dos anos 1980, para 

ingresso do professor pré-primário na rede municipal de ensino 

do Rio de Janeiro era exigida uma complementação pedagógica 

pós Escola Normal – os Estudos Adicionais, que inicialmente 

só era oferecida pelo Instituto de Educação. (NUNES, 

CORSINO e KRAMER, 2011b:47-48) 

Na segunda metade do século XX o país viu-se mergulhado num regime 

político autoritário, anos de chumbo, nos quais os direitos civis foram suprimidos. 

A partir de 1979 começou uma gradual transição para a democracia e, finalmente, 

em 1988 foi promulgada a Constituição Federal (BRASIL, 1988), também 

conhecida como “a Constituição Cidadã”. Foi a culminância de um movimento 

político e social que lutou pela cidadania e pela democracia no país. A 

Constituição, finalmente, apresentava ao Brasil e ao mundo o rosto que desejava 

ter. Entre os direitos sociais garantidos está a Educação, dever do estado 

assegurado a todas as crianças desde o nascimento e opção dos pais no caso das 

crianças até 6 anos. 

A Constituição ocasionou profundas mudanças na estrutura organizacional 

do país. Retomando suas bases federativas, trouxe de fato autonomia política a 

estados e municípios, além da possibilidade deles assumirem atribuições de gestão 

de políticas públicas. Para que estados e municípios aderissem à descentralização, 

entendida como a “institucionalização no plano local de condições técnicas para a 

implementação de tarefas de gestão de políticas sociais” (ARRETCHE, 

1999:137), o governo federal elaborou estratégias de indução (SIQUEIRA, 2011), 

ou seja, programas que, pouco a pouco, transferiram “um conjunto significativo 

de atribuições de gestão aos níveis estadual e municipal de governo, 

principalmente nas áreas das políticas sociais, como é o caso da Educação Básica” 

(TOLEDO, NUNES, CORSINO E SIQUEIRA, 2012:2). 

Em 1988 a criança foi alçada a cidadã, a sujeito de direitos – perspectiva 

reforçada em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Seis anos depois, 

a LDB - Lei de Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) deu mais um passo 

no sentido da garantia de direitos das crianças, definindo a Educação Infantil, 
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organizada nas modalidades creche (para crianças de 0 a 3 anos) e pré-escola 

(para crianças de 4 a 6 anos), como primeira etapa da Educação Básica. 

Mesmo que as políticas públicas sejam compreendidas como “resultado de 

um processo político que busca alinhar as preferências dos agentes com os 

interesses das organizações e instituições” (FLEXOR e LEITE, 2007:4), no jogo 

político as coisas nem sempre acontecem de forma tão alinhada assim. O campo 

das políticas públicas é pleno de tensões e disputas, sendo preciso considerar tanto 

as condições de execução das políticas por parte dos governos, instituições e 

organizações, como as diversas motivações destes agentes: as organizações da 

sociedade lutando pela efetivação dos direitos, os gestores pelo maior repasse de 

verbas, os políticos por votos etc. 

Apesar de terem sido promulgados no mesmo ano, o FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério) não se alinhava à LDB no sentido de que, mesmo com a mudança 

advinda na estrutura de financiamento dos recursos da Educação, este Fundo 

contemplava somente o Ensino Fundamental – e excluía a Educação Infantil, o 

Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos.   

No mesmo ano em que foram promulgados o FUNDEF e a LDB, 

educadores e entidades públicas e não governamentais do Rio de Janeiro 

começaram a se reunir com o intuito de socializar informações políticas, 

pedagógicas, administrativas e financeiras, num movimento que se tornou o 

Fórum Permanente de Educação Infantil deste estado. Nos anos que se seguiram 

outros estados também organizaram seus fóruns e em 1999 foi constituído o 

MIEIB
6
. 

A pressão exercida pelo MIEIB com o chamado “Movimento Fraldas 

Pintadas” foi fundamental para que as crianças de 0 a 3 anos fossem incluídas no 

repasse de recursos federais e contribuiu para a criação do FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) em fins de 2006. Nesta batalha, a força do MIEIB foi 

maior que a do CONSED
7
, que se posicionava contra essa mudança. Assim, dez 

anos após a LDB, finalmente o fundo contemplava toda a Educação Básica – 

                                                           
6
 Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil. 

7 O Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) é uma associação que congrega os 

Secretários de Educação dos 26 estados e do Distrito Federal. 
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Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e 

Adultos.  

Em 2005 houve uma importante mudança na Educação Infantil brasileira, 

que foi a obrigatoriedade da matrícula das crianças de 6 anos no Ensino 

Fundamental com a lei nº 11.114 (BRASIL, 2005). Este, por sua vez, foi ampliado 

para nove anos de duração pela lei nº 11.274 (BRASIL, 2006a) e a Educação 

Infantil, pela Emenda Constitucional nº 53, passou a ser para crianças de 0 a 5 

anos (BRASIL, 2006b).  

Em 2007 foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que 

traçou metas ambiciosas a serem alcançadas até 2021 e tomou como indicador 

para mapear a qualidade da Educação nacional o resultado do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB de 2005 e 2007. Diante de uma 

perspectiva nada animadora e de estudos que comprovavam o impacto positivo da 

Educação Infantil sobre o aprendizado no Ensino Fundamental, a Educação 

Infantil, especialmente a pré-escola, passou a ser percebida como potencializadora 

do cumprimento das metas do PDE (SIQUEIRA, 2011).  

Uma importante mudança veio com a Emenda Constitucional nº 59 

(BRASIL, 2009a), que tornou obrigatória a educação para crianças de 4 até 17 

anos. Apesar do intenso debate a respeito da obrigatoriedade do ensino às crianças 

de 4 anos, que contou com ampla participação dos profissionais e atores não 

governamentais do campo da Educação Infantil, a Emenda nº 59 foi aprovada 

antes da realização da Conferência Nacional de Educação – CONAE, onde seria 

deliberado um  posicionamento acerca dessa proposta. 

Analisando este breve histórico é possível perceber que, em meio a tensões 

e disputas, a Educação Infantil brasileira tem caminhado no sentido de uma busca 

pela efetivação dos direitos das crianças. No entanto, na prática, a situação não 

parece ter melhorado consideravelmente. É o que se verá a seguir. 

 

1.2. O desafio atual: por uma Educação Infantil ampla e de qualidade 

 

 A situação da Educação Infantil no Brasil não mudou como desejado 

desde os estudos publicados por Rosemberg (1997) e Kramer et alli (2001). 

Estudos recentes apontam que ainda há uma incongruência entre o atendimento 

previsto em lei e o realizado pelos municípios: a cobertura do atendimento à 
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Educação Infantil no país, apesar de estar avançando, continua muito longe de 

atender à demanda (KRAMER et alli, 2011; CAMPOS et alli, 2011; CAMPOS, 

2011; NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b).  

Apesar dos avanços legais na Educação Infantil nos últimos quinze anos, na 

prática (especialmente no caso das creches), muitas das diretrizes ainda não estão 

concretizadas. As diferenças regionais e sociais existentes neste Brasil de 

dimensões continentais afetam a qualidade do atendimento: tanto o acesso à 

Educação Infantil como a qualidade do atendimento estão distribuídas, no âmbito 

nacional, de forma desigual entre os diferentes segmentos da população brasileira 

(CAMPOS et alli, 2011). 

A desigualdade no acesso e na qualidade da Educação Infantil, hoje, 

também está vinculada à forma como cada município constituiu sua rede de 

atendimento à Educação Básica, a partir da descentralização das políticas sociais 

no contexto pós Constituição (BRASIL, 1988). A efetivação das políticas sociais 

assumidas pelos municípios, entre elas a Educação, está sujeita à interferência de 

fatores como a estrutura das unidades de governo (capacidade fiscal e 

administrativa) e a cultura cívica local, que, se não são determinantes, têm peso. 

Esse peso varia de acordo com os requisitos institucionais exigidos por cada 

política, como o legado deixado pelas políticas anteriores, as regras 

constitucionais e a própria engenharia operacional de cada política social. Em um 

Estado federativo como o brasileiro, com tantas desigualdades sociais, políticas, 

econômicas e até quanto à capacidade administrativa dos governos locais, são 

muitos os desafios postos à efetivação das políticas sociais (ARRETCHE, 1999). 

Ainda hoje muitos municípios 

parecem surpresos e, por vezes assustados, diante de suas 

responsabilidades, que certamente foram sendo adiadas na 

agenda política, como é o caso da criação de novas vagas para 

as crianças com menos de 3 anos de idade. A Educação Infantil 

é ainda um desafio para a gestão municipal (TOLEDO, 

NUNES, CORSINO e SIQUEIRA, 2012:3). 

No Estado do Rio de Janeiro, na última década, houve um aumento de 

13,8% das matrículas da Educação Infantil
8
. No entanto, tendo como base os 

                                                           
8
 O grupo de pesquisa “Infância, Formação e Cultura” (INFOC), coordenado pelas 

Professoras Sonia Kramer (PUC-Rio), Maria Fernanda Rezende Nunes (UNIRIO e PUC-Rio) e 

Patrícia Corsino (UFRJ), realizou de 2009 a 2011 a pesquisa “Formação de Profissionais da 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011746/CA



27 
 

 
 

números absolutos das matrículas em creche e pré-escola nos censos de 2001 e 

2009, percebe-se que houve uma expansão de 75,7% na creche e uma redução de 

0,7% na pré-escola. O aumento das matrículas na creche está relacionado à 

indução do setor público na responsabilidade deste atendimento e à circulação de 

ideias sobre a importância da educação nos primeiros anos de vida da criança.  

Em relação à pré-escola, o decréscimo de 0,7% das matrículas deve-se à 

redução da faixa etária deste segmento, pela inclusão das crianças de seis anos, e 

até menos, no Ensino Fundamental com nove anos de duração. Considerando as 

crianças de 4 e 5 anos do estado, a cobertura da pré-escola é de 66%, o que pode 

significar um número considerável de crianças fora da escola ou cursando 

indevidamente o Ensino Fundamental (NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b).  

Apesar do expressivo aumento percentual na última década, a situação da 

cobertura de atendimento em creche nos municípios do Estado do Rio de Janeiro 

ainda é alarmante: atinge pouco mais de 16% das crianças entre 0 e 3 anos de 

idade. Nas análises de Nunes, Corsino e Kramer (2011b), os 92 municípios do 

estado foram organizados em quatro grupos, a partir de sua taxa de cobertura em 

creche segundo as matrículas e a população residente de 0 a 3 anos: os que têm 

taxa de cobertura alta (atendimento acima de 50% da população), taxa de 

cobertura média/alta (de 30% a 50% de cobertura da população), taxa de cobertura 

baixa (atendimento de 16% a 29% da população), e diminuta (atendimento até 

15% da população).  

Apenas dois municípios do estado apresentam alta taxa de cobertura, e vale 

ressaltar que são municípios de pequeno porte, que representam 0,8% das 

matrículas e 0,2% das crianças de 0 a 3 anos do estado. 16 municípios têm taxa de 

cobertura média/alta, 26 municípios (incluindo a capital) têm taxa de cobertura 

baixa e, infelizmente, 48 municípios – mais de 50% dos municípios do estado - 

têm taxa de cobertura diminuta, atendendo a até 15% da população de 0 a 3 anos. 

O grupo com atendimento diminuto representa 45% das crianças de 0 a 3 anos do 

estado e cerca de 17% das matrículas. Chama atenção o fato de quase todos os 

                                                                                                                                                               
Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro: um balanço 10 anos depois. Concluída no final de 

2011, esta pesquisa procurou conhecer os avanços e os desafios que precisam ser enfrentados para 

a efetivação do direito das crianças a uma educação de qualidade. Um dos objetivos foi fazer um 

balanço da situação da Educação Infantil no estado quinze anos após a LDB, e dez anos após a 

pesquisa realizada em 1999 por este mesmo grupo. A pesquisa teve como estratégias 

metodológicas a aplicação de questionários (retornados por 59 municípios) e a realização de 23 

entrevistas com as Coordenações de Educação Infantil das secretarias municipais de educação 

(NUNES, CORSINO E KRAMER, 2011a; 2011b). 
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municípios da região metropolitana estarem neste grupo, exceto Niterói, 

Guapimirim e Magé. É alarmante também que municípios como Nova Iguaçu, 

Queimados e São João de Meriti atendam menos de 4% da sua população de 

crianças de 0 a 3 anos, considerando que nestes municípios mora uma grande 

parte dos trabalhadores da capital (NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b). 

Diante de tal panorama, pode-se afirmar que a situação da Educação Infantil no 

Estado do Rio de Janeiro ainda deixa muito a desejar, primeiramente, no que diz 

respeito à cobertura do atendimento, mas não apenas nisso. 

Há relação entre a expansão do atendimento à Educação Infantil e a 

qualidade das condições da rede, dentre elas, o espaço físico das escolas. É o que 

será abordado a seguir. 

 

A expansão da Educação Infantil e implicações para a qualidade dos espaços 

escolares 

 

Nas últimas décadas houve um aumento expressivo da cobertura do Ensino 

Fundamental, induzido pela política de educação. Tal processo, entretanto, teve 

consequências nem sempre positivas, como a chamada ampliação para menos 

(ALGEBAILE, 2009). Ainda que o processo de expansão da Educação Infantil 

seja mais recente e em menor escala que o do Ensino Fundamental, ele também 

não ocorreu sem prejuízos. 

É forte a relação entre a expansão da oferta de atendimento à Educação 

Infantil e a qualidade dos espaços escolares. Afinal, para aumentar a cobertura do 

atendimento é preciso dispor de espaço físico. No caso da Educação Infantil, 

ainda, o espaço deve ser adequado às necessidades das crianças pequenas.  

Lima (1995) já apontava a centralidade dos espaços escolares no processo 

de expansão de matrículas da rede pública de São Paulo: 

ou permaneciam as condições existentes, optando-se pelo 

rebaixamento da qualidade do atendimento, através da 

superutilização das instalações ou construíam-se novas 

instalações, quer por ampliação das existentes quer por 

expansão da rede através de novas unidades” (LIMA, 1995:75).  

A autora afirma que o rebaixamento da qualidade destes espaços foi 

orientado exclusivamente pela redução de custos, e não por mudanças no conceito 
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de espaços educativos e como eles devem ser adequados às necessidades e 

características concretas da população. Tal processo deu-se no sentido de 

homogeneizar a “clientela carente” e, portanto, cortar ambientes (por exemplo, 

bibliotecas e auditórios), instalações e materiais das escolas. 

A estratégia de rebaixar a qualidade do atendimento continua sendo 

utilizada, mais de vinte anos depois. No Estado do Rio de Janeiro, onde é grave a 

situação de inadequação e más condições dos espaços escolares, a expansão das 

redes tem ocorrido de diferentes formas, com iniciativas mais efetivas (como a 

criação de novos espaços para a Educação Infantil, aquisição de equipamentos e 

materiais, concurso para professores, municipalização de instituições estaduais e 

comunitárias) ou precárias e emergenciais (TOLEDO, NUNES, CORSINO e 

SIQUEIRA, 2012:4). 

Entre as iniciativas precárias e emergenciais adotadas para atender a 

demanda estão a diminuição da oferta de horário integral e adoção de horário 

parcial, inclusive para as crianças pequenas; o não atendimento às crianças 

menores de dois anos; a prioridade de matrícula para filhos de mães trabalhadoras 

e para as crianças de 4 e 5 anos ou para os mais velhos; a prioridade para 

moradores do município e os que residem próximos à instituição; e a contratação 

de auxiliares/agentes/recreadores para atuar como docentes - sem a formação 

mínima exigida por lei, como forma de baratear os custos. No que diz respeito aos 

espaços, os municípios têm alugado casas, salas e prédios comerciais e 

aproveitado salas em escolas de Ensino Fundamental, sem as devidas adaptações à 

Educação Infantil. No caso do aproveitamento de salas em escolas de Ensino 

Fundamental, as turmas de Educação Infantil são frequentemente alocadas em 

espaços ruins e separados. 

Além dessas estratégias, os municípios têm celebrado convênios com 

instituições privadas comunitárias ou filantrópicas e, embora as matrículas destas 

instituições sejam da rede privada, há municípios que as contabilizam como parte 

da oferta municipal ou mesmo como públicas. Em relação à qualidade dos 

espaços das instituições conveniadas, os convênios não garantem que eles sejam 

adequados às especificidades da faixa etária atendida (TOLEDO, NUNES, 

CORSINO e SIQUEIRA, 2012). 

A inadequação dos espaços escolares de Educação infantil no estado se 

concretiza na falta de área externa, de material didático-pedagógico e na 
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precariedade com que são adaptados às especificidades das crianças pequenas. Tal 

precariedade interfere no trabalho dos professores e impacta negativamente a 

qualidade do atendimento oferecido às crianças.  

O panorama da expansão da Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro 

remete às palavras de Lima: 

O Estado reafirmaria em todos os momentos essa dualidade de 

tratamento: expressando-a no prédio escolar, seus ambientes e 

materiais construtivos, a qualidade é uma exigência válida só 

para as classes dominantes; para as classes subalternas, a 

qualidade é sinônimo do atendimento necessário e suficiente. 

(LIMA, 1995:76). 

No contexto deste estado, porém, há municípios que afirmam ter escolas 

grandes e com instalações adequadas ao mesmo tempo em que apontam 

dificuldades com relação ao espaço físico das creches e pré-escolas (NUNES, 

CORSINO e KRAMER, 2011b). A realidade mostra a contradição e a tensão 

entre a precariedade e a qualidade dos espaços, evidenciando o processo não-

linear de efetivação dos direitos conquistados legalmente. 

Entre os documentos relevantes para a Educação Infantil destacam-se as 

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (BRASIL, 2009b), 

que têm caráter mandatório, os “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil” (BRASIL, 2006e), os “Critérios para um atendimento de 

qualidade que respeite os direitos fundamentais das crianças” (CAMPOS e 

ROSEMBERG, 2009) e os “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições 

de Educação Infantil” (BRASIL, 2006c). Neles há referências tanto às 

características físicas que os espaços escolares de Educação Infantil devem ter, 

como aos direitos das crianças que estão relacionados a essas características e ao 

uso dos espaços. São direitos das crianças, por exemplo, movimentar-se em 

espaços amplos, correr, pular e estar em contato com a natureza. Porém, a 

efetivação ou não de tais direitos está diretamente vinculada à qualidade dos 

espaços. 

Apesar dos marcos legais garantirem os direitos das crianças e dos 

documentos orientadores ressaltarem a especificidade da Educação Infantil, na 

prática as mudanças alcançadas pelos avanços das políticas de educação ainda 

estão distante de se concretizarem nos espaços. 
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As políticas de indução têm papel fundamental no sentido de diminuir a 

distância entre a situação real e a ideal. Aí se enquadra o ProInfância (Programa 

Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil)
9
, criado pelo governo federal “por considerar que a 

construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos para 

a rede física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à melhoria da 

qualidade da educação”
10

. 

As escolas construídas com recursos do Proinfância seguem dois modelos e 

têm, além de salas de aulas e instalações administrativas e de serviço, sala de 

informática, biblioteca, sanitário, fraldário, área coberta, parque e refeitório. É um 

programa com exigências técnicas complexas, o que parece dificultar a aptidão 

dos municípios para receber os recursos. 

Segundo o “Mapa da expansão das creches” disponível no Portal MEC 

(BRASIL, 2011c), o déficit no Estado do Rio de Janeiro é de 1.579 creches e a 

população de 0 a 5 anos é de 1.199.322 crianças. Vale ressaltar que o cálculo do 

déficit de creches tem como parâmetro o atendimento a 30% da população, que 

era a meta prevista no Plano Nacional de Educação (PNE) até 2010. A meta 

prevista pelo PNE 2011-2020 é mais audaciosa, pretendendo “universalizar, até 

2016, o atendimento escolar da população de quatro e cinco anos, e ampliar, até 

2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a cinquenta por cento da 

população de até três anos
11

”. 

De acordo com dados do Portal MEC foram aprovadas 28 creches no 

âmbito pré-PAC II no Estado do Rio de Janeiro
12

. Já no âmbito do PAC II (Plano 

de Aceleração do Crescimento II) está prevista construção de 500 novas creches 

no estado
13

. 

                                                           
9 O Proinfância teve início em 2007 e é parte das ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) do Ministério da Educação. 
10

 Transcrito da página do Proinfância no site do FNDE. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao . Acesso em 22/01/2014. 
11

 Projeto de Lei 8.035 de 2010, que “aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-

2020”, Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116 Acesso em 

22/01/2014. 
12

 Os municípios contemplados são: Angra dos Reis, Belford Roxo, Maricá, Mesquita, Nova 

Iguaçu, Queimados, Resende, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Seropédica, Tanguá, Volta Redonda, 

Aperibé, Cantagalo, Carmo, Natividade, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Rio das Flores e 

Sumidouro.  
13

 Os municípios contemplados são: Angra dos Reis, Araruama, Armação dos Búzios, Barra do 

Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011746/CA



32 
 

 
 

Não só a nível federal, mas também municipal, parece haver unanimidade 

quanto à importância de espaços físicos e de recursos materiais para uma escola 

de qualidade para as crianças. Há indicações da existência de um movimento, por 

parte das Secretarias de Educação do Estado do Rio de Janeiro, de melhoria dos 

espaços escolares (NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b), ainda que se saiba o 

quanto as condições das escolas de Educação Infantil estão longe, por exemplo, 

dos “Parâmetros Nacionais de Qualidade” (BRASIL, 2006e). 

São muitas as dificuldades encontradas no processo melhoria dos espaços, 

que tornam lenta a mudança e a concretização de escolas adequadas às 

necessidades das crianças pequenas, com banheiros apropriados, salas amplas, 

área externa, lactário, berços, material pedagógico etc. O desejo é o de 

construções novas, projetadas especialmente para a Educação Infantil. No entanto, 

este parece ser sonho distante, audacioso e quase inalcançável. Os espaços das 

redes municipais no Estado do Rio de Janeiro são insuficientes para atender a 

demanda por vagas, mas, mesmo assim, há preocupação em não permitir que o 

número de crianças por sala esteja acima das orientações de cada faixa etária 

(NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b). 

Outra face do prisma da qualidade dos espaços escolares tem a ver com o 

fornecimento de recursos materiais. No Estado do Rio de Janeiro, há municípios 

que fornecem às escolas de Educação Infantil material didático, livros, 

brinquedos, merenda e transporte escolar. Mas há também falta de materiais para 

as creches e mobiliário adequado. Em relação ao material pedagógico, há 

municípios que afirmam não tê-los e outros que, apesar de terem recursos deste 

tipo, não os utilizam (NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b). Este parece ser 

um ponto relevante, que está vinculado à formação dos profissionais: o recurso é 

fundamental, mas não é suficiente, pois é preciso saber o que fazer com ele. Se o 

profissional não sabe como utilizar o material, o recurso em si perde muito de 

suas possibilidades. 

As más condições dos espaços escolares também estão relacionadas ao tipo 

de gestão das Secretarias de Educação, em formatos que permitem maior ou 

                                                                                                                                                               
Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, 

Itaperuna, Japeri, Macaé, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova 

Iguaçu, Paracambi, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Queimados, Resende, Rio 

Bonito, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, 

São João de Meriti, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, 

Saquarema, Seropédica, Teresópolis, Três Rios, Valença, Volta Redonda.  
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menor autonomia às escolas – inclusive no que diz respeito às possibilidades de 

conserto e manutenção. O modelo descentralizado adotado pelo Brasil, que 

repassa os recursos, parece não garantir que estes sejam aplicados pelas próprias 

escolas de forma a suprir suas necessidades. 

No contexto do estado do Rio de Janeiro, pouco a pouco vai se fortalecendo 

a percepção de que uma Educação de qualidade é direito das crianças. Essa 

afirmação está subjacente ao discurso de que as instâncias do judiciário não são 

opostas ao governo municipal, mas sim aliadas na garantia dos direitos das 

crianças. Isso é um avanço da capacidade de cada profissional de educação, que 

almeja ter a instância judiciária como aliada a fim de imprimir mais força à sua 

voz em defesa dos direitos das crianças. Se por um lado esse é um avanço, por 

outro é possível pensar que os professores talvez ainda não tenham, ou pensem 

não ter, a força coletiva necessária para fazer valer sua voz por si só, sem precisar 

recorrer a outras instâncias (NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b).  

A visibilidade dada à Educação Infantil faz com que a população se dê conta 

de que creches e pré-escolas são direitos. Nesse sentido, a reivindicação por 

vagas, que gera desconforto nos profissionais da educação, é tanto problema como 

solução, uma vez que contribui para a legitimidade e visibilidade também do 

trabalho realizado pelos profissionais que atuam na Educação Infantil.  

Assim, é possível afirmar que, apesar do processo de municipalização da 

Educação Infantil estar consolidado, o atendimento não está – embora haja uma 

tomada de consciência quanto às reais necessidades do trabalho que deve ser 

realizado na Educação Infantil. A efetivação de ações que garantam um 

atendimento de qualidade, dentre as quais se encontra um espaço adequado, é um 

desafio vivenciado cotidianamente pelas equipes das secretarias municipais de 

educação (NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b). 

 

1.3. Os espaços escolares e suas implicações para a educação das crianças 

 

A escola é uma instituição social e, portanto, histórica. Entre os séculos XVI 

e XIX foram se consolidando três elementos fundamentais para a constituição de 

uma cultura escolar: a delimitação de um espaço escolar específico; a organização 

dos cursos em classes separadas e com níveis progressivos; e o nascimento de um 

corpo profissional específico. A cultura escolar, pensada como objeto histórico, 
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pode ser definida como um “conjunto de normas que definem conhecimentos a 

ensinar e condutas a inculcar”, além de um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão e incorporação desses conhecimentos (JULIA, 2001:10). 

O campo de estudo da cultura escolar tem variações e divergências. Guy 

Vincent aponta o espaço, o tempo e a relação pedagógica como os três elementos 

constitutivos, ou invariantes, da forma escolar (VIDAL, 2005). Já para Nóvoa 

(1992), entre os diversos elementos que compõem a cultura organizacional da 

escola estão a arquitetura e os equipamentos, que fazem parte das manifestações 

visuais e simbólicas. Em que pese as diferenças entre os autores, eles concordam 

com o fato de a escola ser uma instituição caracterizada por um espaço que tem 

especificidades. 

A dimensão espacial é fundamental na Educação: “a pedagogia faz-se no 

espaço” (SILVA e BUFALO, 2011:10). Espaço este que se imagina e se projeta e 

que, sendo suporte, possibilita uma construção por parte dos que ali circulam: o 

espaço, então, se transforma em lugar (FRAGO e ESCOLANO, 2001:61). 

A arquitetura escolar, sempre marcada por sua época, é um 

elemento do currículo invisível ou silencioso, ainda que ela 

seja, por si mesma, bem explícita ou manifesta. A localização 

da escola e suas relações com a ordem urbana das populações, o 

traçado arquitetônico do edifício, seus elementos simbólicos 

próprios ou incorporados e a decoração exterior e interior 

respondem a padrões culturais e pedagógicos que a criança 

internaliza e aprende (FRAGO e ESCOLANO, 2001:45).  

A arquitetura escolar é programa e discurso, cuja materialidade institui um 

sistema de valores, como a ordem, a disciplina e a vigilância, além de “marcos 

para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que cobre 

diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos” (FRAGO e 

ESCOLANO, 2001:26). 

A escola é espaço institucional, frequentado pelas crianças por horas diárias, 

anos a fio. Nesta tese, as crianças são entendidas como sujeitos históricos, sociais 

e culturais, que se constituem na interação com o meio (material e simbólico) do 

qual fazem parte. Seres humanos são seres de natureza e de cultura: não se nasce 

humano, mas torna-se humano na relação com os outros e com o meio no qual se 

vive. Desde que nasce a criança vai sendo inserida no mundo da cultura por 

aqueles que cuidam dela e com os quais ela convive (VIGOTSKI, 2003). 
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Se os diferentes espaços suscitam diferentes relações das crianças consigo, 

com as outras crianças, com os adultos e com o próprio espaço, eles influenciam a 

formação da subjetividade das crianças. Nesse sentido, frequentar a escola 

possibilita a elas experimentar um contexto espacial (material e simbólico), social 

e cultural diferente de seu ambiente primário, a família. 

É importante que a escola amplie o leque de experiências das crianças, 

consequentemente, dando subsídios à sua atividade criadora. A imaginação 

depende da riqueza e da diversidade de experiências anteriores do ser humano, 

pois a experiência é a base para a construção da fantasia. Assim, quanto mais rica 

for a experiência humana, tanto maior será o material de que dispõe essa 

imaginação. Em outras palavras, quanto mais a criança experimentar, mais ela 

será capaz de imaginar (VIGOTSKI, 2009). 

Nesse sentido é que os espaços escolares podem e devem oferecer às 

crianças o que Oswald (2011) chama de educação pela carne, que é o que se 

aprende pelo fazer, sentir, mexer, ver, ouvir, cheirar e saborear. É o que se 

aprende com todo o contexto em que se vive. 

A educação que um menino recebe dos objetos, das coisas, da 

realidade física – em outras palavras, dos fenômenos materiais 

de sua condição social – torna-o corporalmente aquilo que é e 

será por toda a vida. O que é educado é sua carne, como forma 

de seu espírito (PASOLINI apud OSWALD, 2011:23). 

Relembrando que a palavra estética tem origem em estesia, que significa 

sensação, sensibilidade, a autora defende uma educação pautada na experiência 

estética, como aquela que emociona, sensibiliza, mobiliza afeto: “experimentar 

algo esteticamente supõe impregnar-se do mundo físico e social pelos sentidos” 

(OSWALD, 2011:25). 

A escola também pode ser entendida como espaço estético educativo. 

Caracterizada por uma complexidade de fatores, é lugar privilegiado de 

investigação dos processos de autonomia e dependência que se produzem no 

espaço e com o espaço físico, de modo que as capacidades implícitas ou explícitas 

que se pode descobrir nas crianças estão, às vezes em relação recíproca, direta ou 

indireta com as possibilidades do espaço físico onde se desenvolvem 

(HOYUELOS, 2005). 
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A escola é rede de relações, campo de possibilidades criativas de expressão 

e de comunicações múltiplas, onde a criança vai se constituindo nas interações. 

un ámbito contrario a la soledad, a la separación y la 

indiferencia que hacen de la escuela algo medíocre, um lugar 

inhabitable. Y em esto tiene mucho que ver, desde luego, el 

tamaño y organización espacial de las escuelas como um lugar 

pensado y agradable para los niños, las famílias y los 

trabajadores. Um ambiente al que volver cada día com placer, 

em el que el derecho a la identidade de cada persona pueda 

encontrar acogida, intercambio y enriquecimento mutuo 

(HOYUELOS, 2005:172) 

Hoyuelos (2005) fala da escola como lugar para onde voltar, a cada dia, com 

prazer. Para ele, a dimensão estética assume caráter de princípio educativo: as 

experiências que as crianças vivem nos espaços escolares devem ser experiências 

estéticas e de prazer. A escola se torna lugar habitado pelas crianças, no qual elas 

se sentem acolhidas e do qual se sentem pertencentes, na medida em que seu 

conjunto de elementos físicos, sociais e culturais, integrados por espaços, 

mobiliário, objetos, decorações e construções das próprias crianças e dos adultos, 

despertam informações, comunicações e vivências pessoais e coletivas 

(HOYUELOS, 2005). A arquitetura escolar é, portanto, parte do projeto 

pedagógico e de sociedade. 

Impregnados de um discurso, com uma materialidade que reflete 

concepções e políticas, os espaços escolares impactam as práticas pedagógicas. 

Possibilitam umas e inviabilizam outras, mas sempre geram implicações para as 

relações das crianças com o espaço, consigo, com as outras crianças e com os 

adultos. Como afirma Lima (1989), não é somente a metragem ou características 

objetivas que definem o espaço, mas a forma como ele é experimentado, como se 

transforma em ambiente de interações e vida. 

No que tange à elaboração dos projetos das escolas, é preciso superar a 

metodologia de uma pergunta-função pedagógica e resposta-forma arquitetônica. 

Pois, as escolas construídas nesta base são espaços que ensinam “a segregação, o 

controle, a punição. E por isso não acolhem nem promovem a autonomia e 

criatividade, as múltiplas linguagens, a curiosidade, o imprevisto e a liberdade das 

crianças e dos adultos. Além disso, não consideram a presença da comunidade” 

(FARIA, 2011:98). 
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No cenário brasileiro, os debates posteriores à LDB (BRASIL, 1996) 

trouxeram a questão do espaço físico como um dos elementos fundamentais para 

uma pedagogia da Educação Infantil: 

Uma pedagogia da educação infantil que garanta o direto à 

infância e o direito a melhores condições de vida para todas as 

crianças (pobres e ricas, brancas, negras e indígenas, meninos e 

meninas, estrangeiras e brasileiras, portadoras de necessidades 

especiais etc.) deve, necessariamente, partir da nossa 

diversidade cultural e, portanto, a organização do espaço deve 

contemplar a gama de interesses da sociedade, das famílias e 

prioritariamente das crianças, atendendo as especificidades de 

cada demanda possibilitando identidade cultural e sentido de 

pertencimento. (FARIA, 2007:69). 

O impacto dos espaços escolares na relação das crianças com seu corpo e 

sua subjetividade, com as outras crianças, com os adultos e com a própria escola 

são percebidos por diversos estudos, mesmo os que não tratam especificamente 

deste tema. As crianças, entendidas como produto da cultura e produtoras de 

cultura, estabelecem relações dialógicas com o contexto do qual fazem parte. Elas 

se apropriam criativamente da cultura do mundo em que vivem e contribuem para 

a sua produção e transformação (CORSARO, 2011). 

Assim, o espaço escolar pode ser entendido como cenário onde se dão essas 

relações dialógicas. Como espaço de experimentação e descobertas, o espaço 

escolar é coadjuvante no processo de construção de conhecimento (SILVA, 2006). 

Guimarães (2008), em pesquisa realizada em uma creche pública na cidade do Rio 

de Janeiro, percebeu como as crianças inventam novos modos de relação e contato 

delas entre si e com os objetos característicos deste espaço, como os berços e 

cadeiras de alimentação. A proximidade entre os berços favoreceu a interação 

entre dois bebês. Outros, subvertendo a função das cadeiras de alimentação, 

transformaram-nas em esconderijos. Motta e Santos (2009) relacionam as 

características dos espaços exclusivos de Educação Infantil no município do Rio 

de Janeiro às ações e interações das crianças e à prática pedagógica das 

professoras. 

Goulart (2005), em estudo sobre a exploração do mundo físico por crianças 

de 4 a 6 anos, conclui que elas são capazes de produzir conhecimentos 

sofisticados quando engajadas em atividades significativas. Ancorada na 

psicologia histórico-cultural e compreendendo aprendizagem como a participação 
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de crianças pequenas em contextos sociais, a autora aponta que a exploração do 

mundo físico depende mais do poder de agir da criança do que de formas lógicas 

de internalização, linguagem ou do conhecimento. A autora afirma que, mais 

importante que focalizar as atividades em possíveis apropriações de conceitos é 

criar um ambiente propício para a exploração do mundo ao redor da criança. 

Entre os estudos que falam da relação entre escola e espaços públicos, 

destacam-se três. Fazolo (2008) pesquisou uma escola situada dentro de um 

parque público na cidade do Rio de Janeiro, e aponta que as crianças não se 

relacionam com o entorno mais próximo por iniciativa da escola, embora o façam 

nos fins de semana com suas famílias. Nesta escola o entorno é tido como 

perigoso e o trabalho realizado com as crianças não traz a marca cultural do local 

e não explora o patrimônio cultural e natural da cidade. Já uma das escolas 

estudadas por Scramingnon (2011) não tem pátio e a diretora, diante deste fato e 

ciente da necessidade das crianças brincarem, fechava a rua em dias alternados, 

em acordo com os moradores, como medida extrema para garantir o direito das 

crianças a brincar ao ar livre. Nunes, Corsino e Kramer (2011b) citam uma 

entrevistada que afirma que as praças próximas às escolas de Educação Infantil 

ajudam a minimizar a precariedade desses espaços.  

Mesmo considerando que a relação escola – espaço público não é objeto de 

estudo desta tese, fica a pergunta: a presença nos espaços públicos decorre da 

consideração de que o conhecimento da própria comunidade, bairro e cidade são 

fundamentais à educação das crianças, ou ocorre numa perspectiva compensatória, 

na medida em que os espaços escolares não são adequados ou suficientes? 

Dentro do tema dos espaços escolares a tese dirige o olhar para as áreas 

externas, os pátios, espaços que têm especificidades. Considerando a 

“pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço” (FREIRE,1996:45), o 

fato dos pátios serem abertos, ao ar livre, com organização e elementos diferentes 

das salas de aula, têm implicações para a forma como crianças e adultos interagem 

com ele e nele. É essa a reflexão a seguir. 

 

1.4. O dentro e o fora, o próximo e o distante 

 

Se há diferenças entre o prédio escolar e o pátio, há diferenças na forma de 

estar num ou noutro lugar: a especificidade do espaço suscita as relações 
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dialógicas dos atores, crianças e adultos, com ele. Dois estudos tecem 

considerações acerca das diferenças entre estar dentro ou fora da edificação 

escolar, ou seja, nas salas ou nos pátios. 

Barbosa (2004), ao estudar as interações estabelecidas entre crianças e 

adultos no cotidiano de uma escola pública de Educação Infantil no município do 

Rio de Janeiro, constatou que crianças e professoras fazem distinção quanto aos 

espaços internos e externos da escola, ou seja, entre o que se faz dentro e fora. Em 

seus desenhos, as crianças identificaram o pátio e o prédio como espaços 

diferenciados, na medida em que desenhar o pátio não era o mesmo que desenhar 

a escola. Instigada pelas respostas das crianças de que a escola é dentro e o pátio é 

fora, a autora buscou compreender porque o pátio não é reconhecido como escola. 

Para isso, com as crianças, foi identificando o que acontece dentro e o que 

acontece fora e percebeu que, mesmo que as crianças brincassem na sala, isso 

soava estranho. Mas brincar lá fora não. Assim, o dentro era identificado como 

lugar de trabalho e descanso e o fora, como lugar de brincadeira. 

Tiriba (2006) constata o que chama de emparedamento das crianças, que é 

sua restrição aos espaços fechados das escolas de Educação Infantil na maior parte 

do tempo e o consequente afastamento do mundo natural. A autora parte do 

pressuposto de que há uma relação entre a degradação das condições ambientais 

do planeta e a desatenção às necessidades e desejos das crianças em espaços de 

Educação Infantil. Entendendo que seres humanos são seres de cultura e de 

natureza; e que o sentimento de pertencimento à natureza foi se perdendo no 

processo de produção da visão de mundo moderna, ela busca elementos para 

compreender como o modo de funcionamento das escolas se relaciona à visão da 

modernidade, que separa corpo e mente, razão e emoção e ser humano e natureza.  

A pesquisa, realizada com educadoras do município de Blumenau, 

identificou concepções de natureza como lugar da doença, da sujeira, do perigo e 

do incontrolável. Parece haver um receio, por parte dos pais, de que as crianças 

fiquem doentes ao brincar com água e as escolas, assumindo uma função de 

proteção e guarda, se submetem a tal expectativa. A noção de natureza como lugar 

da sujeira se deve a certa mania de limpeza típica da região de Blumenau, de 

modo que as auxiliares de serviço, responsáveis pela limpeza dos ambientes, 

costumam limitar as brincadeiras com água, terra e areia, por serem estes 

elementos identificados com sujeira. As educadoras também apontam que as áreas 
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externas são espaço da liberdade, onde as crianças não podem ter seus 

movimentos controlados. A estratégia de emparedamento das crianças estaria 

relacionada, então, ao processo de docilização dos corpos, que é condição de 

existência de uma sociedade capitalista, na medida em que esta precisa ser 

disciplinada. Diz a autora, concluindo, que “os desequilíbrios ambientais - 

gerados pelo sistema capitalista urbano industrial patriarcal e evidenciados num 

plano macropolítico, molar - correspondem, no plano micropolítico, molecular, ao 

sofrimento produzido pela lógica do aprisionamento (TIRIBA, 2006:210). 

O dentro e o fora nas escolas, que se traduzem como lugares de trabalhar e 

de brincar identificados por Barbosa (2004), evidenciam a relação de proximidade 

ou distância entre seres humanos e natureza a que se refere Tiriba (2006). A 

relação entre as crianças e os pátios, como os estudos mostram, é permeada por 

diversos fatores, que vão das condições físicas do espaço até o que os professores 

e as próprias crianças entendem por Educação Infantil, infância e conhecimento. 

Essas, por sua vez, são concepções que também têm, subjacentes a elas, um 

entendimento da relação entre seres humanos e natureza. É isto que aprofunda o 

próximo item.  

 

Seres humanos, natureza e educação 

 

As catástrofes naturais que vêm ocorrendo no planeta têm se tornado cada 

vez mais frequentes e devastadoras. Elas expuseram as bases de uma relação entre 

seres humanos e natureza que se prova inviável: é a derrocada da ilusão de uma 

natureza infinitamente renovável, que tudo e sempre dá, a despeito de sua 

exploração desenfreada. Nas últimas duas décadas, a consciência de que é preciso 

mudar a relação entre seres humanos e natureza espalhou-se para além dos 

círculos acadêmicos e agora faz parte da preocupação de todos – inclusive dos que 

atuam e pesquisam a Educação Infantil. 

Mas o que agora é de conhecimento público já era percebido por Benjamin 

(1994, 1995) no início do século XX, quando olhava o crescimento do capitalismo 

lúcida e criticamente, percebendo os sinais da barbárie que culminaria na II 

Guerra Mundial. Não passou despercebida a ele a profunda mudança que o modo 

de produção capitalista gerou na relação entre seres humanos e natureza. O 

desenvolvimento tecnológico associado à avidez por lucro transformou a relação 
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entre seres humanos e natureza, caracterizada até então pela experiência cósmica, 

numa relação predatória e dominadora. Décadas antes de ser cunhada a expressão 

crise ambiental Benjamin (1994, 1995) já percebia o perigo contido no modo de 

produção capitalista e as consequências nefastas, para ambos os lados, do 

afastamento entre seres humanos e natureza.  

Na contemporaneidade a crise ambiental alimentou o discurso de crítica à 

modernidade: as concepções cartesianas, que estão nos fundamentos da sociedade 

ocidental, à medida que se mostravam incompatíveis com a perspectiva planetária 

atual e futura obrigaram a humanidade a repensar a sua relação com a natureza. A 

racionalidade, forma de conhecimento por excelência na modernidade, é um 

conceito central para se compreender a produção humana sobre si mesma e sobre 

o mundo neste período histórico (PLASTINO, 2005). O cogito cartesiano, “penso, 

logo existo”, traz uma concepção cindida de ser humano, que coloca mente e 

corpo, razão e emoção em pólos opostos e resulta numa cultura na qual o ser 

humano não se percebe como parte da natureza. Na contramão, é preciso se 

lembrar que o ser humano é ser de cultura, indubitavelmente, mas é também ser 

de natureza, pela sua dimensão biológica, material (TIRIBA, 2006). A 

hipervalorização da razão trouxe consequências: a restrição do conhecimento 

válido à dimensão racional impede a compreensão da complexidade do real e leva 

ao empobrecimento das experiências e do conhecimento produzido pela 

humanidade (MORIN, 2007:59).  

As crises que ameaçam o planeta e questões como aumento da pobreza, 

degradação humana e ambiental e violência têm suas raízes em um processo de 

urbanização irresponsável e sem planejamento, que traz desequilíbrio ambiental, 

desigualdade social e sofrimento pessoal (TIRIBA, 2006). 

Atentos à fragilidade do paradigma moderno, inconsistente para dar conta 

dos desafios atuais, autores das mais diversas áreas foram impulsionados a 

compreender o mundo de uma forma diferente, complexa. Nesta, o mundo não é 

mais entendido como a mera soma das partes. Importa como essas partes se 

relacionam e se influenciam mutuamente. Partindo desse outro referencial, 

diversos campos de conhecimento refletiram sobre o necessário processo de 

mudança de paradigma. Todos eles consideram a Educação fundamental para a 

mudança necessária (MORIN, 2007; MATURANA e VARELA, 2001; 

SCHNITMAN, 1996). 
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Autores como Maturana (2005), Capra et alli (2006) e Guattari (2007) 

preocuparam-se em vislumbrar caminhos para uma Educação que faça frente aos 

desafios colocados pela crise ambiental. No Brasil, as discussões da educação 

ambiental vêm se dando no sentido consolidar suas bases epistemológicas: seus 

princípios filosóficos, políticos e éticos, num processo cheio de embates e 

disputas (GUIMARÃES, 2000). 

A educação ambiental crítica, emancipatória e transformadora tem 

defendido como caminho de mudança, necessariamente, a reformulação do modo 

e dos meios de produção, considerando os prejuízos, nos níveis individual e 

coletivo, advindos do modo de produção capitalista
14

 (LOUREIRO, 2007; 

LOUREIRO et alli, 2009). 

Outro ponto é a mudança na relação entre ser humano e natureza, que vem 

sendo pautada por uma ética secundária, caracterizada por perspectiva utilitarista e 

administrativa. Esta ética secundária se manifesta, por exemplo, nas atividades 

escolares que ensinam as crianças a cuidar dos recursos naturais para que a 

humanidade não seja prejudicada
15

. Para mudar, a relação entre seres humanos e 

natureza deve se pautar numa ética primária, ou seja, que considera o valor 

intrínseco à natureza (GRÜN,1994), para que o ser humano se constitua 

subjetivamente em bases diferentes das atuais, o que implica em mudar as 

relações consigo, com os outros seres humanos e com o mundo. Essa via de 

mudança, pela construção de relações individuais e coletivas qualitativamente 

diferentes das que têm predominado até o momento, é micropolítica, a partir da 

qual será possível a constituição de um paradigma coerente com o conhecimento 

acumulado até o momento sobre a humanidade e o planeta, além de 

comprometido com a solidariedade e a cooperação (GUATTARI, 2007). 

Mas essa mudança exige que a humanidade abandone a postura 

antropocêntrica e se perceba como uma das espécies que habitam o planeta. Só 

assim as necessidades de todos, humanos e não humanos, serão levadas em 

consideração. 

As crianças são produto da cultura e produtoras de cultura, cidadãs hoje – e 

não que ainda serão. Elas têm um olhar crítico e subvertem a ordem das coisas 

                                                           
14

 No que tange ao panorama da educação ambiental no Brasil, ver Reigota (2007) e Tozoni-Reis 

(2009) sobre as pesquisas realizadas na última década. 
15

 Para aprofundamento ver Toledo (2010).  
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(KRAMER, 2005b). Numa relação dialógica, as crianças não simplesmente 

internalizam a cultura na qual estão inseridas, mas se apropriam dela de forma 

inovadora e criativa e contribuem para sua produção e mudança (CORSARO, 

2011). Portanto, é importante uma educação que se apresente às crianças de forma 

crítica e não antropocêntrica e que possibilite a elas construir com a natureza uma 

relação de proximidade e pertencimento. Afinal, ninguém cuida daquilo que não 

conhece (TIRIBA, 2006). 

Esse é mais um desafio para a Educação nos dias de hoje. Para a Educação 

Infantil, ao desafio de concretizar as conquistas alcançadas e ainda distantes na 

realidade soma-se este, o de fazer frente às questões ambientais. É preciso pensar 

e agir, rápido, no sentido de uma mudança paradigmática: não se pode fazer 

Educação para o futuro com base em antigos pressupostos. 

Entretanto, os estudos sobre educação ambiental na Educação Básica 

mostram que nem sempre as práticas pedagógicas acontecem em consonância 

com os documentos orientadores oficiais e propostas curriculares (LIMA, 2007). 

O fato dos professores da Educação Básica não acessarem a produção acadêmica 

de educação ambiental é preocupante, ainda mais se considerando que a produção 

acadêmica está comprometida com a prática pedagógica na Educação Básica 

(TOZONI-REIS et alli, 2011; TOZONI-REIS, 2006) e que o Brasil dispõe de uma 

Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (BRASIL, 1999). 

Embora haja uma produção considerável
16

 de relatos e análises de 

experiências de educação ambiental no Ensino Fundamental ou Médio, na 

interface da educação ambiental com a Educação Infantil parece haver mais 

estudos do campo da educação ambiental realizados na Educação Infantil do que 

estudos da Educação Infantil abordando a relação entre crianças e natureza
17

. 

Também é pequena a produção internacional sobre educação das crianças 

pequenas articulada à educação ambiental. Destaca-se Davis (2001), que propõe 

uma educação no ambiente, sobre o ambiente e para o ambiente. Com crianças 

pequenas, pode-se agir no sentido de despertar o amor delas pela natureza, fazê-

las conhecer a natureza e tomar ações por ela. 

                                                           
16

 Para esta tese foi feita uma revisão de literatura nos bancos de teses da Capes/Cnpq, nas 

principais publicações acadêmicas nacionais, nos trabalhos apresentados de 2006 a 2011 nas 

reuniões anuais da Anped e em bases de dados internacionais. 
17

 Ver Fernandes (2007), Guimarães (2003), Hara (2007), Ruffino (2003), Silveira (1997), Tiriba 

(2006) e Vilhena (2008). 
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A educação no ambiente enfatiza o contato direto das crianças com a 

natureza, incentivando seu encantamento e empatia pelo mundo natural e por 

todas as criaturas vivas. O ambiente é, portanto, local e fonte de aprendizado. A 

educação sobre o ambiente propõe o aprendizado do funcionamento dos sistemas 

naturais, apreciando sua complexidade. Pode-se aprender, por exemplo, sobre 

conservação de energia e água, reciclagem de lixo e os impactos sociais e na 

saúde da poluição. Já a educação para o ambiente defende que as crianças, 

auxiliadas por professores e pais, realizem ações, como manter jardins, organizar 

a coleta de materiais recicláveis na escola, escrever para autoridades expressando 

preocupação com o meio ambiente etc (DAVIS, 2001). 

Indo além do discurso: quando o aprendizado e a ação acontecem em prol 

das pessoas e do ambiente, a educação ambiental se torna muito mais que uma 

área de conhecimento, ela se torna educação para a sustentabilidade e deixa um 

legado ecológico e social (DAVIS, 2001). 

Nesse sentido, embora os marcos legais sejam importantes, fundamental é a 

dimensão micropolítica, na qual se constroem as mudanças. Os marcos legais 

garantem um direito ou instituem uma diretriz, mas é a ação humana que dá 

concretude às letras impressas. A dimensão macropolítica, para ser efetiva, precisa 

da capilaridade da dimensão micropolítica (GUATTARI, 2007). 

Assim, a formação de professores é potencializadora da mudança. Em uma 

Educação que abandona a postura antropocêntrica, se pauta numa ética primária 

com a natureza (GRÜN, 1994) e contribui para que as crianças se sintam 

pertencentes à natureza, a formação de professores renuncia à concepção de que o 

conhecimento é construído mentalmente, compreendendo-o como processo de 

cognição, afeto e sensações, portanto, corpo (WALLON, 2005; DANTAS, 1982). 

Revê também a concepção de natureza como lugar de sujeira e doença e do pátio 

como espaço de descontrole por parte dos adultos sobre as crianças (TIRIBA, 

2006), concepções que não estão de acordo com as “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil” (BRASIL, 2009b). 

Por fim, ainda que extrapole a discussão deste item, vale apontar que não 

basta a prática pedagógica ensinar sustentabilidade se a escola como um todo não 

é sustentável. Isso significa se preocupar com os níveis de consumo de água, 

energia e materiais; com a qualidade dos materiais de consumo e dos alimentos 
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que são dados às crianças e adultos; com a redução da produção de lixo e seu 

correto encaminhamento. 

Além das características dos pátios escolares, a forma como as crianças 

experimentam estes espaços tem implicações tanto para elas, indivíduos, como 

para a humanidade. Como afirma Hoyuelos (2005:171): “Devemos estar 

convencidos de que nossa vida, nosso organismo, nossa humanidade, nossa 

cultura, nossos sentimentos estão conectados sempre com a natureza, com o 

ambiente e com o universo”. Considerando que as crianças permanecem no 

mínimo 4 horas diárias nas escolas e que as frequentam por muitos anos, o estudo 

dos pátios escolares assume importância na medida em que estar no pátio ou não, 

brincar lá ou não, aprender lá ou não, faz diferença na forma como as crianças 

constituem sua subjetividade. 
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2. Construindo uma metodologia de pesquisa: múltiplos diálogos 

com Benjamin 

 

Não há uma luz sobre Sevilha 

embora sofra sol e lua; 

o que há sim é uma luz interna, 

luz que é de dentro, dela estua. 

(João Cabral de Melo Neto, “A luz de Sevilha”) 

 

Benjamin (1994, 1995, 2002, 2006) é o principal referencial teórico-

metodológico desta pesquisa. Experiência, narrativa, coleção, singularidade e 

totalidade, relação ser humano e natureza, alegoria, o exposto, o escondido e os 

vestígios: sua obra contribui para o olhar sobre o campo por múltiplos aspectos e, 

neste diálogo, a pesquisa conta com a leitura de outros autores sobre a obra deste 

filósofo marxista de inspiração humanista (KONDER, 1988; KRAMER, 2009a; 

KRAMER, 2003; KRAMER et alli, 1999; BOLLE, 1994, 2009; MURICY, 2009; 

MATOS, 2009). 

Benjamin desenvolveu uma teoria crítica da cultura e do conhecimento, 

antidogmática e de lucidez arrebatadora. Suas colocações ajudam a compreender a 

história numa perspectiva de tempo não linear: para ele o tempo é pleno de 

‘agoras’, nos quais “passado e presente se conectam e se reorganizam em novas 

constelações” (KRAMER, 2009a). A tarefa do intelectual, segundo Benjamin, é 

não permitir o esquecimento da barbárie, não deixar que os oprimidos de hoje 

percam a memória dos oprimidos de ontem. Portanto, ele legitima um movimento 

de rememoração, de manter vivo o passado a fim de construir o futuro. É preciso 

aprender com o passado, trazendo em sua voz as de todos os que morreram 

vitimados pela barbárie.  

Para Benjamim (1994) a narrativa é a forma pela qual se dá esse movimento 

de rememoração: ela traz a possibilidade de troca de experiências, compreendida 

por ele como um traço cultural enraizado na tradição. A experiência é partilhada 

com o outro, não diz respeito somente ao indivíduo, diz respeito ao coletivo.  

Segundo o autor, a possibilidade de troca de experiências está ligada a um 

modo de vida pré-capitalista, no qual o trabalho artesanal proporcionava um 

ambiente onde a experiência podia acontecer e, mais do que isso, onde ela 

possibilitava a união das dimensões do passado individual e coletivo (LOWY, 

1990). Lançando um olhar crítico ao crescimento do capitalismo e à barbárie no 
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século XIX, Benjamin articula os choques da modernidade ao declínio da 

capacidade de intercambiar experiências.  

Com a alegoria do autômato, o autor aponta a conexão causal entre o 

crescimento do capitalismo e o declínio da experiência. A industrialização, que 

fragmentou o processo de produção, levou à perda da dimensão humana do 

trabalho, à automatização dos movimentos, indo no sentido oposto à produção 

artesanal na qual o trabalhador era responsável pelo processo em sua totalidade.  

No modo de produção capitalista o ser humano torna-se um mero operador 

de maquinário, que repete incansavelmente gestos pré-definidos, como Chaplin no 

filme “Tempos Modernos”. A mudança no processo produtivo com o capitalismo 

industrial esvaziou a produção de sentido, dando lugar a um trabalho no qual não 

há espaço para a experiência. Nesse novo contexto, não há possibilidade para nada 

que caracterize o produto individualmente ou coletivamente: as marcas da 

tradição são apagadas e a experiência fica impedida de se perpetuar.  

Assim, o empobrecimento da experiência tem como consequência a 

extinção da arte de narrar. O ato de narrar é o ato de partilhar conhecimento com o 

ouvinte, conhecimento este impregnado dos traços daquele que narra, tal qual “a 

mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 1994:205). 

A extinção da narrativa é produto e produtora da condição de degradação 

humana, pois, à medida que ela desaparece, desaparece também a ponte entre 

passado e presente, indivíduo e tradição, passado individual e coletivo. É 

interessante notar que Guattari (2007), autor contemporâneo que escreveu sobre a 

necessidade de mudança na relação entre seres humanos e natureza, buscou 

apoiar-se em Benjamin. Quando, a respeito da situação contemporânea, Guattari 

(2007:27) diz que no capitalismo “não somente as espécies desaparecem, mas 

também as palavras, as frases, os gestos de solidariedade humana”, pode-se dizer 

que o que Benjamin temia realmente aconteceu.  

Ainda no período do capitalismo nascente, Benjamin previu as 

consequências devastadoras de uma relação de dominação entre seres humanos e 

natureza. Mais do que a técnica em si, a questão estava na forma predatória pela 

qual esta passou a ser utilizada no capitalismo industrial. Em “A caminho do 

planetário”, diz Benjamin: 
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Mas, por que a avidez de lucro da classe dominante pensava 

resgatar nela sua vontade, a técnica traiu a humanidade e 

transformou o leito de núpcias em um mar de sangue. 

Dominação da Natureza, assim ensinam os imperialistas, é o 

sentido de toda técnica. Quem, porém, confiaria em um mestre-

escola que declarasse a dominação das crianças pelos adultos 

como o sentido da educação? Não é a educação, antes de tudo, a 

indispensável ordenação da relação entre as gerações e, 

portanto, se se quer falar de dominação, a dominação das 

relações entre gerações, e não das crianças? E assim também a 

técnica não é dominação da Natureza: é dominação da relação 

entre Natureza e humanidade (BENJAMIN, 1995:68). 

Para o autor, a relação do ser humano com a natureza no modo de vida pré-

capitalista era caracterizada pela cumplicidade, reciprocidade e harmonia, e não 

pela dominação. Também em “A caminho do planetário”, Benjamin escreve que 

“nada distingue tanto o homem antigo do moderno quanto sua entrega a uma 

experiência cósmica que este último mal conhece” (1995:68). Foi esse vínculo 

entre o ser humano e a natureza, no sentido de um pertencer ao outro, que a 

modernidade rompeu. 

Para Benjamin, a saída não está num retorno ao comunismo primitivo, mas 

sim em “retomar, pela rememoração coletiva, a experiência perdida do antigo 

igualitarismo antiautoritário e antipatriarcal” (LOWY, 1990:197). Essa seria a 

revolução que levaria a uma sociedade sem classes, na qual o ser humano viveria 

num estado de harmonia com a natureza.  

Em que pese algumas diferenças, Benjamin (1995) e Guattari (2007) 

concordam que o caminho para a humanidade não pode ser um simples voltar 

atrás. Diferentemente da concepção positivista de natureza, para Benjamin a 

dominação sobre esta e sua exploração pela tecnologia são inaceitáveis. Segundo 

ele, somente é possível uma sociedade sem exploração do ser humano quando 

também não houver mais exploração da natureza (LOWY, 1990:212), afirmação 

em consonância com a proposta de Guattari (2007). Em sua essência, as ideias 

destes autores tratam de uma mudança necessária na relação entre ser humano e 

natureza. 

Outra contribuição de Benjamin (1995) à tese é a visão do todo no 

fragmento e da singularidade como possibilidade de compreensão da totalidade. 

Isso se relaciona à escrita alegórica, característica deste autor. A alegoria, 

diferentemente do símbolo, “parte do universal e usa o particular 

exemplificativamente, como ilustração do universal” (KONDER, 1988:28). 
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Benjamin estabelece uma relação entre as alegorias e as ruínas, sendo a primeira 

do reino dos pensamentos e a segunda do reino das coisas. Assim, as alegorias - 

ruínas do pensamento – possibilitam a construção do conhecimento ao trazerem 

uma tensão aos signos, que fazem referência ao universal a partir de algo 

específico e aparentemente insignificante.  

No fragmento “Cafè Crème”, ao discorrer sobre as diferenças de se tomar 

café da manhã, em Paris, num quarto de hotel ou num bistrô, Benjamin defende a 

segunda opção argumentando que, no bistrô, “no meio de espelhos, o próprio petit 

déjeuner [café da manhã] é um espelho côncavo onde surge a menor imagem 

desta cidade” (BENJAMIN, 1995:214). 

A escrita alegórica explicita a visão do autor de que o (aparentemente) 

insignificante, a singularidade, possibilita o conhecimento do todo, do universal. 

Benjamin fala do ato de tomar café da manhã num bistrô parisiense como um 

espelho da cidade e do modo de viver de seus habitantes. Da mesma forma, no 

século XIX o autor descobre as Passagens parisienses como núcleo da metrópole 

moderna, “miniaturas da cidade burguesa tal como ela desejaria ser” (KONDER, 

1988:80), e nas quais se evidenciavam as “formas de comportamento marcadas 

pela mentalidade de lucro e de consumo”, tão explícitas atualmente (BOLLE, 

2009:25).  

As imagens perpassam a obra de Benjamin. Sua escrita, imagética, fica 

ainda mais forte no inacabado livro das Passagens. Também em diversos 

fragmentos o autor lança um olhar sensível a espaços, cidades, monumentos, 

acontecimentos e lembranças. Para Benjamin, a cidade contemporânea é espaço 

de experiência sensorial e intelectual da modernidade (BOLLE,1994:271). O 

próprio título “Imagens do pensamento” remete a essa escrita imagética, na qual 

estão reunidos fragmentos sobre cidades como Nápoles, Moscou, Weimar, Paris e 

Marselha. Atento à arquitetura, ele escreve: 

A arquitetura é porosa como essas rochas. Construção e ação se 

entrelaçam uma à outra em pátios, arcadas e escadas. Em todos 

os lugares se preservam espaços capazes de se tornar cenário de 

novas e inéditas constelações de eventos. Evita-se cunhar o 

definitivo. Nenhuma situação aparece, como é, destinada para 

todo o sempre; nenhuma forma declara o seu ‘desta maneira e 

não de outra’. Aqui é assim que se materializa a arquitetura, 

essa componente mais concisa e rítmica da sociedade 

(BENJAMIN, 1995:147-148). 
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Benjamin escreve sobre espaços considerando tanto suas características 

físicas quanto aspectos intangíveis, relacionados à impressão estética que tais 

espaços suscitaram nele. Assim, os movimentos das pessoas, seus hábitos, a 

incidência da luz, os cheiros, os sons, são aspectos que falam sobre a alma de 

determinado espaço ou lugar: são tão importantes para a sua compreensão quanto 

os aspectos físicos. E justamente por considerar os aspectos acima citados, 

Benjamin sabe que os espaços são vivos e mudam conforme as ações das pessoas. 

Sobre Nápoles, diz o autor:  

Contudo, nenhuma cidade é capaz de murchar mais depressa 

que Nápoles nas poucas horas do repouso dominical. Está cheia 

de motivos de festa aninhados nas coisas mais singelas. Se 

alguém abaixa persianas em frente da janela, é como se noutra 

parte bandeiras fossem içadas (BENJAMIN, 1995:150). 

A cidade espanhola de Sevilha, na região da Andaluzia, também causou 

forte impressão estética em Benjamin. O título do fragmento, “Lembranças de 

viagem”, surpreende ao mostrar que os verdadeiros souvenires, para o autor, não 

são bugigangas materiais, mas as lembranças e impressões estéticas causadas 

pelos lugares que visitou. Sobre o Alcazar de Sevilha, ele escreve:  

Uma arquitetura que segue o primeiro impulso da fantasia. É 

intocada por preocupações práticas. Somente sonhos e festas, 

realização destes, estão previstos nos altos aposentos. Ali dentro 

dança e silêncio se tornam leit-motiv, porque todo movimento 

humano é sorvido pelo quieto burburinho da ornamentação 

(BENJAMIN, 1995:47). 

Esta tese, procurando olhar o campo através de lentes benjaminianas, 

pretende conhecer e produzir significados sobre os pátios de escolas de Educação 

Infantil. Considera tanto as características físicas dos espaços - seus aspectos 

aparentes, expostos -, como também as marcas e os vestígios, que mostram ao 

pesquisador quem circula e como circula por esses espaços.  Afinal, “não há canto 

no qual o morador já não tenha deixado seu vestígio” (BENJAMIN, 1995:266). 

Em sua obra Benjamin não se contentou em olhar somente o que estava exposto, o 

que era fácil de ser percebido. Pelo contrário, esteve atento ao avesso e às dobras 

(dos lugares, da história), aos vestígios (deixados como marcas dos que ali 

estiveram), e aos esconderijos (possibilidades percebidas pelas crianças ao 

atribuírem novos significados aos espaços e objetos). 
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Com base em Benjamin é possível afirmar que os pátios de escolas de 

Educação Infantil mostram não só aspectos tangíveis, presentes em sua 

materialidade, mas também intangíveis, presentes nas marcas e vestígios das 

crianças e adultos que ali circulam – e, consequentemente, de suas práticas e 

concepções. Nesse sentido, o uso de fotografias é um recurso metodológico 

pertinente, adequado ao objeto da pesquisa e que possibilita o enriquecimento de 

sua escrita e análises. 

Outra contribuição de Benjamim à pesquisa vem na figura do colecionador. 

No fragmento “Ampliações”, em “Rua de mão única”, ele escreve sobre a criança 

desordeira:  

Cada pedra que ela encontra, cada flor colhida e cada borboleta 

capturada já é para ela princípio de uma coleção, e tudo que ela 

possui, em geral, constitui para ela uma coleção única 

(BENJAMIN, 1994:39). 

Em “Imagens do pensamento” o autor, ele próprio um colecionador, aponta 

que a existência do colecionador e da coleção são “uma tensão dialética entre os 

pólos da ordem e da desordem” (BENJAMIN, 1995:228).  Estes dois pólos se 

tensionam no movimento do colecionador de organizar e reorganizar a coleção, 

ora pelo que une as peças que a compõem, ora pelo que as diferencia. Para o 

autor, o colecionador autêntico tem uma relação íntima de posse com as peças de 

sua coleção, não porque elas estejam vivas dentro dele, mas sim porque “é ele que 

vive dentro delas” (BENJAMIN, 1995:235).  

Inspirada na figura do colecionador benjaminiano no sentido 

epistemológico, esta tese propõe a composição de uma coleção de fotografias dos 

pátios de escolas exclusivas de Educação Infantil da rede pública de municípios 

da Região Metropolitana e Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

Com isso, pretende conhecer e analisar os pátios escolares, considerando 

tanto suas características físicas - o que é aparente, que está exposto, como 

também procurando aspectos que falem de quem circula e de como circula por 

esses espaços – as marcas e os vestígios deixados, numa perspectiva 

benjaminiana. 

Com base em Corsaro (2011) essa tese, tal como a pesquisa institucional, 

assume um caráter comparativo e atento às características que aproximam e 

distanciam os pátios das escolas de Educação Infantil entre si, tendo por objetivo: 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011746/CA



52 
 

  Conhecer as características físicas dos pátios das escolas de Educação 

Infantil e a multiplicidade de aspectos presentes (dimensão, elementos e 

materiais), articulando-os às concepções de infância, de conhecimento e de 

relação entre ser humano e natureza.  

  Conhecer como os pátios são usados pelas crianças e pelos adultos que ali 

circulam.  

  Delinear os aspectos de aproximação e distanciamento entre as situações 

dos pátios de escolas de Educação Infantil e o que está contido nos documentos 

orientadores brasileiros, em especial as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2009), os Parâmetros Básicos de Infra Estrutura para 

Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006) e os Critérios para um 

Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças 

(CAMPOS E ROSEMBERG, 2009). Nesse sentido, pretende-se desenhar o 

contorno da distância entre o real e o ideal. 

A partir desses objetivos, a pesquisa procura enfrentar as seguintes questões: 

1. Quais as características físicas dos pátios das escolas de Educação 

Infantil, em termos de dimensão, elementos e materiais presentes? 

2. O que essas características expressam a respeito de concepções de 

infância, de conhecimento e de relação entre ser humano e natureza? 

Sobre a permanência e o uso dos espaços: 

3. Que relações são estabelecidas entre as crianças e os pátios das 

escolas? 

4. Em que aspectos o campo se aproxima do previsto na política? 

5. Em que aspectos essas duas esferas diferem?  

Enfim, trata-se de dimensionar / conhecer as condições que os espaços 

oferecem para que crianças estabeleçam relações pedagógicas e políticas entre si e 

com os adultos, articulando os dados do campo empírico da pesquisa aos 

documentos orientadores da Educação Infantil no país. 

Como um aviso ao pesquisador, Benjamin (1995:14) alerta: “Convencer é 

infrutífero”. Em pesquisa, dada esta afirmação, é preciso deixar o campo emergir, 

é preciso mostrá-lo ao leitor. Assim, deve-se abandonar a tentativa de convencer o 

leitor e concentrar esforços em possibilitar que ele veja o que o pesquisador viu, 

para, a partir daí, acompanhá-lo em suas análises. 
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As fotografias são tomadas como escrita pela luz e base para a construção 

de conhecimento sobre os pátios escolares. As análises são tomadas como 

legendas, que são essenciais e devem saber ser lidas pelo fotógrafo (BENJAMIN, 

1994). As análises das fotografias procurarão mostrar ao leitor tanto o que está 

exposto naqueles espaços, como também os vestígios encontrados. As fotografias, 

na medida em que compõem uma coleção, podem ser organizadas e reorganizadas 

segundo aspectos que as unem e que as distanciam, sendo tais aspectos os sentidos 

construídos numa relação dialógica entre pesquisador/colecionador e campo de 

pesquisa/fotografias/peças da coleção. 

Sustentada por Benjamin como principal referencial teórico-metodológico, a 

tese pretende contribuir para o conhecimento da situação da Educação Infantil, 

reiterando o compromisso com a garantia dos direitos das crianças e a efetivação 

da política para a Educação infantil, que vem se consolidando nos últimos quinze 

anos. 

O próximo item abordará mais especificamente o uso de imagens como 

recurso metodológico e o seguinte, o processo de seleção das fotografias de pátios 

escolares/peças da coleção. 

 

2.1. Texto e imagem, linearidade e transversalidade 

 

Segundo Jobim e Souza (2000), somos moldados na e pela imagem, e por 

isso ela nos é familiar. A autora trata as imagens na contemporaneidade pelo 

prisma da significação, o que contempla “seu aspecto semiótico, considerando seu 

modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como provoca significações e 

interpretações no sujeito que a produz ou reconhece” (p.16). De fato, para Jobim e 

Souza (2000) as imagens são signos e, enquanto tais, necessariamente provocam 

uma atitude interpretativa naqueles que o percebem. 

No que diz respeito à discussão sobre as imagens na contemporaneidade, se 

por um lado há uma tendência ao empobrecimento da experiência do ser humano 

na relação com as imagens, por outro há também a possibilidade de construção de 

conhecimento a partir delas. Segundo Jobim e Souza (2000:18), “é no uso da 

própria imagem que reside a possibilidade de uma reflexão crítica sobre os 

múltiplos caminhos – regressivos ou emancipadores – nela contidos.” 
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Seguindo nesta mesma direção, esta tese entende que o uso de fotografias 

como recurso metodológico, ao compor uma coleção no sentido epistemológico 

benjaminiano, pode ser um caminho emancipador, porém difícil. Pois, como criar 

uma coleção de fotografias que possa ser organizada e reorganizada, segundo 

diversos critérios de análise, assumindo a forma acadêmica esperada para uma 

tese - a linearidade da narrativa, com um único fio condutor - e simultaneamente 

mantendo a multiplicidade de narrativas e fios condutores de análises que esta 

metodologia possibilita, e que neste caso estão vinculadas à materialidade das 

imagens fotográficas? 

A leitura do texto de Jobim e Souza (2000) que trata da divergência entre a 

linearidade do texto e a transversalidade da imagem foi impactante e contribuiu 

decisivamente para compreender a dificuldade sem forma e sem nome que vinha 

sendo percebida, que se manifestava na paralisação diante da escrita sobre o 

campo. Tal exercício de compreensão demandou muito esforço e foi fundamental 

para a articulação entre teoria e empiria: possibilitou a construção da ação da 

pesquisa, o como fazer. 

Segundo Jobim e Souza (2000), as características do mundo contemporâneo 

demandam uma mudança na narrativa. Esta já não pode se restringir apenas a um 

fio, já não pode ser linear: a possibilidade de se construir um novo olhar sobre a 

contemporaneidade reside justamente no diálogo entre a linearidade do texto e a 

transversalidade da imagem. No mundo contemporâneo, a técnica e a tecnologia 

permeiam e redefinem a experiência do espaço e do tempo, exigindo a formulação 

de novas categorias conceituais que contribuam para a compreensão da 

experiência do sujeito. É preciso “considerar a simultaneidade e a extensão dos 

acontecimentos (...) para dar sentido ao que vemos” (JOBIM E SOUZA, 

2000:18).  

Uma vez delineado o contorno do desafio metodológico frente ao qual a 

pesquisa se encontrava, foi possível encontrar uma forma de lidar com ele. Assim, 

não por coincidência (dado que o próprio objeto de estudo tem uma 

materialidade!) optou-se por assumir a materialidade das fotografias, imprimindo-

as, na aposta de que tê-las em mãos seria fundamental para o exercício de 

combinação e recombinação das peças da coleção, e a consequente análise das 

mesmas. Inspirada pelo colecionador Benjamin (1995) foi criada uma caixa para 

guardar este pequeno tesouro. Porém, a pesquisa é tese e, como tal, deve manter 
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algumas características: ser apresentada, ter um texto, uma narrativa que a permita 

transitar em papel ou virtualmente. Para tanto, optou-se por escrever para cada 

escola cujas fotografias compõem a coleção legendas/textos inspirados em autores 

que tão bem escreveram sobre espaços reais ou imaginários, com o mesmo olhar 

interpretativo e criador de significados que defende Jobim e Souza (2000). São 

eles, além de Benjamin (1994, 1995, 2006), já apresentado anteriormente, Ítalo 

Calvino (1990) e João Cabral de Melo Neto (2008). Estes autores foram 

escolhidos porque eles indicam uma metodologia: na leitura de suas obras se 

aprende uma forma de olhar e de escrever sobre as cidades. 

Benjamin (1994, 2006), ao escrever sobre Paris e caracterizá-la como a 

capital do século XIX, elabora uma crítica à modernidade.  O autor foi capaz de 

ler a cultura da modernidade a partir dos personagens da cidade, como o boêmio, 

a prostituta e o flanêur; de suas modas; das novidades técnicas, como a construção 

em ferro e a fotografia; e especialmente a partir da arquitetura, como as passagens, 

galerias comerciais nas quais ele viu o mundo como a burguesia desejaria que 

fosse. 

Calvino (1990), no livro “As cidades invisíveis”, traz as narrativas de Marco 

Polo sobre as cidades fictícias por onde passou. Cada cidade é delicadamente 

descrita em textos curtos que, juntos, formam uma coleção das memórias do 

narrador - que soube exaltar características tangíveis e intangíveis, ou seja, o que 

estava aparente, exposto, e também os vestígios das pessoas, do tempo, da 

história. Segundo o autor, a cidade é como uma esponja que se dilata a medida 

que se embebe das recordações.  

Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as 

linhas da mão, escritos nos ângulos das ruas, nas grades das 

janelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas dos para-raios, 

nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por 

arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras (CALVINO, 

1990:14).  

Passando-se da prosa (poética) à poesia, chega-se ao terceiro autor: João 

Cabral de Melo Neto (2008), que escreveu sobre as cidades em que viveu, sua 

cartografia, clima, habitantes e também sobre as marcas que tais lugares deixam 

gravados nas pessoas, como no poema “Presença de Sevilha”: 
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Cantei mal teu ser e teu canto 

enquanto te estive, dez anos; 

cantaste em mim e ainda tanto 

cantas em mim teus dois mil anos. 

Cantas em mim agora quando 

ausente, de vez, de teus quantos, 

tenho comigo um ser e estando 

que é toda Sevilha caminhando (MELO NETO, 2008:621). 

Quem já esteve em tal lugar (ou viu imagens) revisita suas memórias. Quem 

nunca esteve, consegue imaginar o lugar, sentir sua alma. Ler os poetas como 

filosofia possibilita seguir seus passos e escrever sobre os lugares a partir da 

impressão estética causada por eles. 

Verão, o centro de Sevilha 

se cobre de toldos de lona, 

para que a aguda luz Sevilha 

seja mais amável nas pontas, 

 

e nele possa o sevilhano, 

coado o sol cru, ter a sombra 

onde conversar de flamenco, 

de olivais, de touros, donas, 

 

e encontra a atmosfera de pátio, 

o fresco interior de concha, 

todo o aconchego e acolhimento 

das praças fêmeas e recônditas. 

 

Comigo tenho agora o abrigo, 

a sombra fresca dessas lonas: 

eu os reencontrei, esses toldos, 

nos lençóis que hoje nos enfronham (MELO NETO, 2008:607). 

Os muitos poemas de Melo Neto (2008) em “Sevilha andando”, os 

fragmentos de Benjamim no livro das Passagens (2006) ou sobre Paris, Nápoles, 

Moscou, Marselha e outras cidades em “Imagens do Pensamento” (1995) e as 

“Cidades invisíveis” de Calvino (1990) possibilitam ao leitor conhecer a 

totalidade a partir da singularidade: a cidade se dá a conhecer por suas 

características genuínas, pelos aspectos que a tornam única. 

As narrativas desses três autores são fotografias literárias dos lugares e 

personagens por eles descritos, leituras/olhares impregnados de significação. Já as 

imagens fotográficas, utilizadas nesta pesquisa como recurso metodológico, 

colaboram para enriquecer o olhar do pesquisador e, consequentemente, as 

leituras/narrativas sobre o campo da pesquisa. Segundo Jobim e Souza (2000:19) 
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Embora o homem tenha sido capaz de criar diferentes 

instrumentos técnicos para registrar e ganhar consciência de sua 

experiência no mundo, a maior riqueza interpretativa se dá no 

contato, na interação permanente, desses registros em si. Ora, 

deixar de se submeter à imagem, ou de ser dominado por ela, é 

saber criar novos sentidos, inventar composições que alterem 

nossa percepção do mundo em novas direções. A imagem 

construída, forjada, trabalhada, enriquecida com a 

multiplicidade de experiências e situações captadas do cotidiano 

em um único enquadramento, recria a realidade, transforma o 

real, sugere novas possibilidades para o exercício de uma 

variedade de experiências culturais.  

Portanto, a relação do pesquisador com a fotografia não deve ser de 

submissão, mas sim de diálogo, a partir do qual se amplia a percepção do mundo e 

podem se construir novos sentidos para a realidade. As teses de Lopes (2004) e 

Guimarães (2008) corroboram esta concepção. Foram leituras especialmente 

importantes no processo de delineamento da metodologia de pesquisa.  

Lopes (2004) investigou a linguagem fotográfica como meio e mediação 

dos processos de construção do conhecimento, de constituição de subjetividades e 

de inclusão social. A autora afirma que a linguagem fotográfica se constitui na 

articulação de uma estrutura dialógica e alteritária e, como meio, “dialoga com a 

realidade que pretende representar, com o contexto sócio-cultural e com os 

sujeitos envolvidos no ato fotográfico” (p.235). Em sua pesquisa, o ato de 

fotografar está no centro da metodologia delineada: sua proposta consistia em 

realizar uma oficina de fotografia com alunos com deficiência física, mental, 

sensorial ou múltipla deficiência. Ou seja, os alunos foram os fotógrafos, cada um 

recebeu não apenas uma câmera, mas também a liberdade de escolher que 

imagens registrar, como e quando, num processo em que eles mesmos 

construíram sentidos sobre o que fotografaram. 

Na pesquisa de Guimarães (2008) a fotografia não foi elencada como um 

recurso metodológico a priori, ela foi se constituindo como tal no decorrer do 

tempo em que a pesquisadora permaneceu em campo. Guimarães (2008) relata 

que nas primeiras observações de campo não levava a câmera fotográfica, 

somente um caderno para anotações. Dado que seu objeto de estudo eram as 

relações entre crianças e adultos e das crianças entre si numa creche pública do 

Rio de Janeiro, a autora estava ciente de que a presença da câmera no campo gera 

interferências e exige cuidados. Por outro lado, foi percebendo que a fotografia 
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seria um importante recurso, na medida em que as imagens falam. Portanto, não 

apenas contribuem para a produção do objeto da pesquisa como também o subvertem.  

[A imagem] Não precisa ser explicada, não ilustra, mas produz 

um acontecimento que, em seguida, é significado no interior da 

pesquisa. O ato de fotografar gera alterações na pesquisa, ao 

mesmo tempo, a fotografia promove mudanças na forma de 

organizar o texto e as reflexões sobre o campo. (GUIMARÃES, 

2008:114). 

Assim, a autora precisou lidar com uma série de questões que surgiram em 

decorrência da decisão de ir a campo levando a câmera fotográfica. Tais questões 

influenciaram desde sua forma de estar no campo até o desenho do objeto de 

pesquisa, além de alterar o curso dos acontecimentos, evidenciar nuances e 

provocar surpresas. 

A questão da autoria das imagens é um fator a ser considerado. Segundo 

Guimarães (2008:115), “o ato de fotografar congela momentos, recorta o fluxo da 

história, constrói uma possível versão dela. O olho da câmera produz realidades 

diferentes das que o olho do pesquisador poderia capturar sozinho”. Portanto, 

mesmo considerando que as três teses, a de Lopes (2004), de Guimarães (2008) e 

desta têm a fotografia como recurso metodológico, é necessário ressaltar algumas 

diferenças. Na tese de Lopes (2004) os alunos foram os autores das fotografias e 

puderam eles mesmos construir sentidos sobre elas. Na tese de Guimarães (2008) 

foi a autora quem tirou as fotografias: seu olhar decidiu o que enquadrar, que 

momentos registrar, qual o ângulo. Além disso, os sentidos sobre as fotografias 

foram construídos por ela, sozinha e também no diálogo com as professoras da 

creche pesquisada. 

Mas, e quando não é o olho do pesquisador que captura as imagens? É o 

caso desta tese, pois as fotografias das escolas participantes, exceto uma, foram 

tiradas por colegas do grupo de pesquisa INFOC. Isto porque a tese optou por 

trabalhar com o banco de imagens do grupo, num movimento de revisitar o 

material de campo de pesquisas anteriores
1
. Esta opção metodológica suscita 

questões: Como lidar com a multiplicidade de subjetividades mesmo que todas as 

fotos sejam de pátios escolares? Ou seja, como lidar com o fato de que cada 

                                                           
1
 Este ponto será explicitado no próximo item. 
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fotógrafo é uma pessoa diferente e única e, portanto, cada fotografia foi tirada a 

partir de seu também diferente e único olhar, tempo e ângulo? 

Ora, essa multiplicidade de olhares e subjetividades não parece ser um 

impeditivo metodológico. Benjamin (1995) e Jobim e Souza (2000) fornecem 

argumentos sobre a relação da pesquisa com as imagens/peças da coleção. No 

fragmento “Desempacotando minha biblioteca”, qualificando a relação do 

colecionador com os objetos de sua coleção, Benjamin escreve:  

uma relação com as coisas que não põe em destaque o seu valor 

funcional ou utilitário, a sua serventia, mas que as estuda e as 

ama como o palco, como o cenário de seu destino. O maior 

fascínio do colecionador é encerrar cada peça num círculo 

mágico onde ela se fixa quando passa por ela a última excitação 

– a excitação da compra. Tudo o que é lembrado, pensado, 

conscientizado, torna-se alicerce, moldura, pedestal, fecho de 

seus pertences. A época, a região, a arte, o dono anterior – para 

o verdadeiro colecionador todos esses detalhes se somam para 

formar uma enciclopédia mágica, cuja quintessência é o destino 

de seu objeto. Aqui, portanto, neste campo restrito, pode-se 

presumir como os grandes fisiognomonistas – e os 

colecionadores são os fisiognomonistas do mundo dos objetos 

(grifo meu) – se tornam intérpretes do destino. Basta observar 

um colecionador manuseando os objetos em seu mostruário de 

vidro. Mal os segura em suas mãos, parece inspirado a olhar 

através deles para os seus passados remotos (BENJAMIN, 

1995:228). 

Chama atenção a fala do filósofo sobre o que é lembrado, pensado e 

conscientizado, tornando-se alicerce, e também sobre os colecionadores serem os 

“fisiognomonistas
2
 do mundo dos objetos”. A própria obra de Benjamin foi 

caracterizada por Bolle (1994) como uma fisiognomia da metrópole moderna. 

Pode-se pensar numa conexão com Jobim e Souza (2000), que destaca a 

relevância da reflexão, interpretação e produção de significados sobre as imagens, 

sejam elas quais forem. Se o colecionador benjaminiano é um fisiognomonista do 

mundo dos objetos, ele necessariamente estabelece um diálogo com esses objetos, 

olha-os detalhadamente. Da mesma forma, na relação com as imagens, para Jobim 

e Souza (2000) o que está em jogo é a não submissão do ser humano a elas, a 

                                                           
2
 Fisiognomonia, segundo o Dicionário Aurélio, é a arte de conhecer o caráter humano pelas 

feições do rosto (traços fisionômicos). De acordo com o site do Instituto de Pesquisas Naturalis de 

Acupuntura e Iridologia, é uma ciência milenar chinesa, uma técnica de diagnóstico das condições 

de saúde de um indivíduo através da observação de sinais e formas da face e de outras partes do 

corpo. Baseia-se na análise de manchas, rugas, marcas, sinais, inchaços ou até mesmo na forma 

estrutural de uma determinada área para identificar tanto como o tipo de constituição como traços 

de personalidade. 
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possibilidade de dialogar, de criar novos sentidos, de perceber as imagens como 

instrumento de conhecimento da realidade social. A autora afirma que quando a 

imagem é “construída, forjada, trabalhada, enriquecida com a multiplicidade de 

experiências e situações captadas do cotidiano em um único enquadramento, 

recria a realidade, transforma o real, sugere novas possibilidades para o exercício 

de uma variedade de experiências culturais” (JOBIM E SOUZA, 2000:19).  

Outro aspecto interessante é que Benjamin (1995) fala do colecionador que, 

ao segurar o objeto em suas mãos, olha através dele para seu passado remoto. Esta 

postura do colecionador remete ao trabalho do pesquisador no fragmento 

“Escavando e recordando”, em que o autor afirma que é preciso ir além do mero 

inventário, é preciso “assinalar no terreno de hoje o lugar no qual é conservado o 

velho” (BENJAMIN, 1995:239). 

Um terceiro aspecto está relacionado ao que Benjamin (1995) comenta 

sobre a renovação do velho. Ainda no fragmento “Desempacotando minha 

biblioteca”, ele escreve:  

Para ele [o colecionador] não só livros, mas também seus 

exemplares têm seu destino. E, neste sentido, o destino mais 

importante de todo exemplar é o encontro com ele, o 

colecionador, com sua própria coleção. E não estou exagerando: 

para o colecionador autêntico a aquisição de um livro velho 

representa o seu renascimento (grifo meu). E justamente neste 

ponto se acha o elemento pueril que, no colecionador, se 

interpenetra com o elemento senil. Crianças decretam a 

renovação da existência por meio de uma prática centuplicada e 

jamais complicada. Para elas colecionar é apenas um processo 

de renovação; outros seriam a pintura de objetos, o recorte de 

figuras e ainda a decalcomania e assim toda a gama de modos 

de apropriação infantil, desde o tocar até dar nome às coisas. 

Renovar o mundo velho – eis o impulso mais enraizado no 

colecionador ao adquirir algo novo, e por isso o colecionador 

de livros velhos está mais próximo da fonte do colecionador 

que o interessado em novas edições luxuosas (grifo meu)  

(BENJAMIN, 1995:229). 

A possibilidade de estabelecer novos diálogos com os objetos, neste caso, 

com as fotografias do banco de imagens do grupo INFOC, não seria a própria 

renovação da existência?  Esta tese acredita que sim. 

Antes de passar à composição da coleção de escolas, porém, há ainda um 

desafio metodológico a ser resolvido. Na segunda qualificação foi sugerido que o 

olhar sobre o campo não ficasse restrito ao referencial benjaminiano, mas que 
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trouxesse também contribuições dos estudos sobre cultura escolar. No entanto, 

Benjamin (1995), Melo Neto (2008) e Calvino (1990) sustentam os 

textos/legendas das fotografias na perspectiva de uma escrita literária, inspirada 

no que as fotografias suscitam ao serem contempladas e livre da dureza de certos 

dados, que acabam evocando uma escrita mais objetiva. Porém, estes dados duros, 

que tratam de informações e análises sobre os municípios e de aspectos relativos à 

cultura escola não podem ser desprezados, especialmente em se tratando de uma 

tese que estuda a situação dos pátios das escolas de Educação Infantil no Estado 

do Rio de Janeiro, o que tem uma dimensão política subjacente. Como então 

articular estas duas escritas, a literária e a objetiva? Como viabilizar a coexistência 

pacífica da objetividade e da dureza de certos dados e análises com a leveza 

poética da escrita literária? Como unir esses opostos sem borrar suas fronteiras, 

sem que percam aquilo que os caracteriza? 

 O caminho para esse impasse surge no próprio diálogo com Benjamin. 

Tomando-se as fotografias como coleção, como peças que têm uma história e 

também como objetos que têm um avesso! Afinal, fotografias têm uma frente e 

um verso. Na frente, a imagem; no verso... O verso de uma fotografia dá pistas: 

datas, locais, informações, dedicatórias, anotações. O verso possibilita conhecer 

para além do que se vê. Pois bem, a resolução para o impasse é escrever os 

textos/legendas das fotografias em escrita literária inspirada pela contemplação 

das imagens e também escrever os versos das fotografias, numa escrita que 

apresente dados
3
, que caracterize e contextualize a Educação Infantil nos 

municípios e que também traga anotações relativas às imagens, com a 

contribuição dos estudos do campo da cultura escolar (mais preocupado com a 

forma e com os elementos característicos desta instituição). As escolas cujas 

fotografias compõem a coleção desta tese terão, então, textos/legendas e 

textos/notas de verso. 

 Solucionado mais este impasse metodológico, o próximo item abordará o 

processo de escolha dos municípios e escolas. 

 

 

                                                           
3
 Tais dados referem-se aos questionários da pesquisa “Educação Infantil e Formação de 

Profissionais no Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo INFOC entre 2009 

e 2011. 
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2.2. Compondo a coleção de escolas 

 

De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou 

setenta e sete maravilhas, mas a resposta que dá às 

nossas perguntas. (Calvino, 1990:44) 

 

Segundo o Relatório da UNICEF “Situação mundial da infância 2012 – 

Crianças em um mundo urbano” (2012), elaborado com base nos dados do Censo 

2010 do IBGE, 84,3% da população brasileira vive em zonas urbanas. Também 

segundo este documento, o Rio de Janeiro figura como 14ª megacidade do mundo, 

com 11,8 milhões de habitantes. Neste contexto, um expressivo contingente da 

população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro dirige-se diariamente à 

capital para trabalhar, muitas vezes em condições informais e de subemprego, e 

retorna aos seus municípios de origem apenas para dormir. 

A expansão das cidades frequentemente vai de encontro à incapacidade do 

poder público de prover a infraestrutura e os serviços necessários à população - 

entre os quais se encontra a educação, um dos direitos sociais garantidos pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). É possível pensar que a população urbana 

teria mais acesso aos serviços essenciais, no entanto, a proximidade física dos 

serviços não garante o acesso a eles – inclusive no que diz respeito à educação. O 

Relatório da UNICEF afirma que  

assim como em outras áreas de provimento social, as 

estatísticas gerais podem ser enganosas. Na realidade, 

desigualdades urbanas comprometem profundamente o direito 

da criança à educação. Em áreas urbanas degradadas pela 

pobreza, programas para a primeira infância frequentemente são 

notáveis por sua inexistência – uma situação lamentável, uma 

vez que os primeiros anos de vida têm efeito profundo e 

duradouro sobre o resto da vida de uma pessoa e, por extensão, 

sobre a vida de tantas outras (UNICEF, 2012:28). 

Especificamente no cenário do Estado do Rio de Janeiro, a Região 

Metropolitana e a Capital exercem um papel relevante, concentrando 69% da 

população, além de 65% das matrículas de creche e 63,9% das de pré-escola 

(NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b:22). Dada esta situação, esta tese optou 

por um recorte metodológico: trabalhar com fotografias de pátios de escolas 

públicas de Educação Infantil, que atendam creche e/ou pré-escola, da Capital e 
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de municípios da Região Metropolitana
4
 do Estado do Rio de Janeiro totalizando 

oito municípios e nove escolas. Os municípios escolhidos são Rio de Janeiro, São 

João de Meriti, Itaguaí, Guapimirim, Duque de Caxias, São Gonçalo, Belford 

Roxo e Niterói. Um dos municípios participa da pesquisa com duas instituições, 

que caracterizam dois tipos de escolas desta rede, uma antiga e uma recente. 

 

Figura 1. Mapa do Estado do Rio de Janeiro com municípios participantes da tese assinalados. 

 

A opção por trabalhar com fotografias de escolas de Educação Infantil que 

fazem parte do acervo deste grupo compõe um movimento de revisitar o campo 

de projetos anteriores. Os projetos realizados pelo INFOC entre 2005-2008 e 

2009-2011 compuseram um acervo de imagens dos seguintes municípios: Rio de 

Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, São João de Meriti, Itaguaí e 

Guapimirim. Por fim, para completar o acervo do campo, entrei em contato com 

                                                           
4
 A Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro é formada pelos seguintes municípios: Rio 

de Janeiro (Capital), Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, 

Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São 

João de Meriti, Seropédica e Tanguá.  
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os municípios de Niterói e Belford Roxo a fim de tirar fotografias de instituições 

destes municípios
5
, que passaram a integrar o acervo da pesquisa institucional.  

Uma vez reunidas as fotografias iniciou-se o processo de escolha das que 

iriam compor a coleção. 

Escolhidos os municípios e as escolas, uma questão se fez presente: a foto 

da escola é a foto do município, o identifica e o representa: é a singularidade que 

faz ver a totalidade. Indo além: a política nacional de educação se concretiza nas 

políticas municipais, que são muitas, diversas e mudam de uma gestão para outra. 

Portanto, é preciso considerar que há diferenças dentro das próprias redes 

municipais, que as escolas que as compõem não são iguais. Há diferenças quanto 

ao tempo de existência, quanto à qualidade do espaço, quanto aos projetos 

arquitetônicos, por exemplo. Como o campo da tese está circunscrito à capital e à 

Baixada Fluminense, um território geograficamente conciso e com aproximações 

históricas, sociais e políticas, é possível afirmar que a escola escolhida de um 

município poderia fazer parte das redes de escolas dos outros. Nesse sentido, a 

tese compreende os municípios como coleção. Ao mesmo tempo, compreende 

cada um deles como contexto, com sua história e perfil. Assim, fica explicitada a 

opção de não identificar a que município pertencem as escolas, mas de numerá-los 

aleatoriamente. 

Quanto às fotografias dos pátios escolares propriamente ditas, mesmo após a 

seleção das escolas ainda havia muitas imagens, cerca de 150. Diante de tamanha 

avalanche, do perigo de não enxergar nada diante de tanto a ser enxergado, foi 

preciso um esforço no sentido fazer com que algumas imagens adquirissem 

relevo, como escreve Jobim e Souza (2000) inspirada em Calvino. Cercada por 

fotografias, as perguntas surgiam: o que essa fotografia desperta? Que 

sentimentos, que pensamentos, que curiosidades? Surpresa? Estranhamento? 

Admiração? Indignação? Algumas fotografias, tão instantaneamente quanto o 

clique que as fixou no tempo, despertaram inúmeras questões. Outras quase 

passaram despercebidas. Nesse processo flanêur, tais perguntas foram norteando a 

escolha das fotografias, considerando a impressão estética (EVANGELISTA, 

                                                           
5
 Gostaria de agradecer a todas as participantes do grupo INFOC, que permanecem no grupo ou 

não mais, especialmente a Marta Maia, Silvia Barbosa, Alessandra Pacheco e Roberta Machado. 

Agradeço também a colaboração de Maria Clara Camões. Obrigada pelas valiosas fotografias com 

as quais contribuíram para esta tese. 
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2003; OSWALD, 2011; PEREIRA, 2011) e os indícios de que seria possível 

dialogar e construir sentidos sobre elas (JOBIM E SOUZA, 2000). 

Por impressão estética compreende-se aquilo que sensibiliza e emociona, 

que não tem a ver necessariamente com o belo ou com a contemplação de uma 

obra de arte, mas com o 

impregnar-se do mundo físico e social pelos sentidos. É o que 

brota à flor da pele, é o que me salta aos olhos, é o que me bole 

por dentro e me aperta o peito, é o que não tem medida, nem 

receita, é o que não tem juízo, como canta Chico Buarque em ‘o 

que será, que será?’ (OSWALD, 2011:25). 

À medida que as fotografias iam sendo escolhidas, novas perguntas 

brotavam. Este processo, ao afetar a pesquisadora e alterar as formas de percepção 

do objeto de estudo, foi configurando a pesquisa como experiência estética 

(PEREIRA, 2011). 

Por fim, as 113 fotografias selecionadas foram identificadas: os dois dígitos 

correspondem ao número em que as escolas aparecem no sumário do capítulo 3 e 

as letras, às fotografias em si. Portanto, mesmo no capítulo 4, em que as escolas 

são tomadas como coleção e a análise as desvincula de seus contextos, a 

codificação permite saber a qual escola cada fotografia se refere. 
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3. As escolas da coleção, em frente e verso 

 
O que torna tão incomparável e tão irrecuperável a 

primeiríssima visão de uma aldeia, de uma cidade na 

paisagem, é que nela a distância vibra na mais rigorosa 

ligação com a proximidade (Benjamin, 1995:43). 

 

...o tipo de historiografia almejada pelo autor das 

Passagens: concreta, palpável e fazendo o leitor sentir 

a fisionomia dos objetos e das pessoas (Bolle, 2009:52). 

 

 Conforme explicitado anteriormente, de acordo com o Benjamin (1995), 

na singularidade reside a possibilidade de compreensão da totalidade. Nesta 

perspectiva, as fotografias de pátios escolares são mais que imagens-fragmentos. 

Juntas, e assumindo um caráter comparativo, elas possibilitam conhecer a situação 

da Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro. 

Algumas perguntas norteiam o exercício de olhar para o campo: qual a 

dimensão do espaço? Que elementos o compõem? Como esses elementos estão 

organizados? De que materiais são feitos? São velhos ou novos? São bem 

conservados ou não? O espaço dá oportunidade das crianças se movimentarem, 

correrem, pularem, brincarem e se expressarem? Disponibiliza a elas diferentes 

materiais, naturais e sintéticos? Qual a impressão estética causada por estes 

espaços? Há marcas ou vestígios da presença das crianças nos pátios? E dos 

adultos? Que condições estes espaços possibilitam para que as crianças 

estabeleçam relações pedagógicas e políticas entre si e com os adultos? Quais os 

vestígios das gestões e das políticas? 

As análises procuram considerar as características físicas dos espaços e as 

características de uso/s desses espaços, ou seja, suas dimensões material e 

simbólica.  

A seguir estão as escolas. Se, juntas, elas compõem a coleção da tese, 

separadas são peças com contexto e história próprios. É este movimento de 

análise que o capítulo faz: olhar para as escolas considerando sua singularidade e 

compreendendo seu contexto. Conhecer cada uma implica identificá-las, 

marcando a alteridade em relação às demais. Por isso, neste capítulo, as escolas 

ganharam nomes. 

As análises acompanham as fotografias na forma de textos/legendas, em 

narrativa referente às imagens. Mas as fotografias, além de frente, têm verso, onde 
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se costuma encontrar pistas: datas, locais, anotações. Esse tipo de informação 

permite conhecer para além do que se vê. Por isso, após as legendas das escolas 

há textos sobre o verso das fotografias, os quais apresentam dados
1
 dos 

municípios onde as escolas se localizam
2
.  

 

3.1. A escola reluzente 

 

No município 1 há uma escola que reluz. A placa ao lado da porta anuncia 

que foi construída com recursos do governo municipal e inaugurada em abril de 

2009
3
.  

 
3.1.a. Vista externa da escola    3.1.b.Entrada da edificação  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  (Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

3.1.c.Vista no pátio externo    3.1.d.Vista lateral  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  (Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

                                                           
1
 Tais dados referem-se aos questionários da pesquisa “Educação Infantil e Formação de 

Profissionais no Estado do Rio de Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo INFOC entre 2009 

e 2011. 
2
 A codificação das fotografias tem como critério dois dígitos e uma letra. Os dígitos são os 

mesmos que identificam a escola no sumário e a letra indica a fotografia em si. 
3
 As fotografias desta escola foram tiradas sete meses após sua inauguração. 
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A visão da escola impressiona, uma edificação baixa se esparramando no 

centro de um generoso terreno, bandeiras tremulando. A escola reluz, tão nova e 

bem cuidada, mas tem feições sisudas: linhas retas, muitos ângulos, faixas. 

Tirando o letreiro que anuncia que ali é uma creche municipal, nada mais 

demonstra que é um espaço da Educação Infantil. Poderia ser do Ensino 

Fundamental, ou mesmo do Ensino Médio. Não há árvores, nem mudas, nem 

qualquer outra construção no terreno. O espaço externo é liso, mostra-se todo ao 

observador e não há nem o quê nem onde se esconder. Descampado. A edificação 

reina no terreno, com seus azulejos azuis e laranjas que exibem as cores do 

município como quem grita: fomos nós que fizemos, sem ajuda de ninguém! 

No pátio externo, a grama bem aparada não exibe falhas nem marcas. Aqui 

e acolá, indícios de que a escola está ganhando vida: vasos de plantas, cartazes 

fixados na grade e no mural, enfeites coloridos e palavras amigáveis nos vidros 

das portas e janelas. Mas esses são indícios produzidos pelos adultos que ali 

trabalham. Das crianças, ao menos na parte externa da escola reluzente, nenhum 

vestígio. 

 

3.1.e.Pátio interno  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.1.f.Pátio interno  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

3.1.g.Pátio interno  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  
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 Adentrando a escola, a surpresa: um razoável pátio interno com claraboia 

por onde entra luz natural. O colorido alegre chama logo a atenção. Brinquedos e 

paredes deixam claro que é um espaço para as crianças, contrastando com a 

seriedade do exterior da escola. Será também um espaço das crianças? 

 Este pátio interno, para o qual dão todas as salas, é fechado por uma cerca 

de madeira com apenas um acesso. As estacas remetem a lápis de cor. Será um 

espaço de encontro, interação e convivência entre as crianças das diferentes 

turmas? A cerca denuncia que a entrada neste pátio não é franqueada às crianças, 

mas decidida pelos adultos. 

Por ser coberto, o pátio interno oferece a possibilidade das crianças saírem 

das salas e brincarem em espaços maiores mesmo em dias chuvosos. Também 

recebe iluminação natural, que contrasta com a grama sintética
4
. Esta parece ser 

um bem a ser cuidado: adultos entram descalços e crianças, de meias. A grama 

sintética chama atenção por seu toque áspero, não suave como a natural. É feita de 

plástico, em polietileno. E como não há terra por baixo, mas cimento, a pisada é 

dura. É uma tentativa mal sucedida de imitação da natureza. Fica a dúvida: por 

que esta escolha, se no pátio externo há grama?  

Os brinquedos são de material sintético, plástico. Os mesmos encontrados 

em parquinhos de shopping centers, clubes e casas de festa. Piscina de bolas, 

escorrega, casinha, túnel, roda-roda, gangorra: tudo em plástico colorido. De 

material natural, só a madeira da cerca e a estrutura do balanço, de ferro.  

Na escola reluzente as profissionais também brilham, com roupas 

assépticas, jalecos brancos imaculados. Chama atenção a opção por estes 

uniformes numa escola recém-construída: vestígios do passado da Educação 

Infantil, de uma concepção higienista que retornou ou que nunca deixou de estar 

presente, mas que agora é explícita com a intenção de ser sinônimo de qualidade?  

As paredes que circundam o pátio interno são pintadas, coloridas e 

enfeitadas, como são também as portas de cada sala. Nestas, lê-se a quem pertence 

aquele espaço, professoras e turma. Mas, da mesma forma que na área externa, 

são as marcas dos adultos que aparecem. As crianças circulam, brincam neste 

                                                           
4
 Ainda que essa escola não tenha sido construída com recursos do Proinfância, vale ressaltar que o 

Memorial Descritivo dos projetos das escolas tipo B e C deste programa recomendam grama 

sintética ou areia como piso dos playgrounds. Disponível em 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-

construcao/proinfancia-tipoc e http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-

projetos-arquitetonicos-para-construcao/proinfancia-tipob . Acesso em 02/01/2014. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao/proinfancia-tipoc
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao/proinfancia-tipoc
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao/proinfancia-tipob
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-projetos-arquitetonicos-para-construcao/proinfancia-tipob
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pátio interno, mas parecem passar flutuando, sem deixar vestígios: não há 

produções das crianças nas paredes, nem brinquedos espalhados pelo pátio, nem 

sandálias nos cantos do parquinho... 

Tal como a peça mais importante de uma coleção, aquela que se guarda 

embrulhada em papel de seda e só sai da caixa para ser brevemente admirada, 

nesta escola é tudo tão reluzente, tão novo (e sabe-se lá por quanto tempo as 

profissionais esperaram por ela), que é possível que queiram manter seu cheiro de 

novidade e sintam pena de macular tamanha preciosidade com as marcas do uso, 

das crianças, da vida. 

 

No verso... 

O município 1 tem população de 109.000 habitantes e 275,867 km
2
 de 

extensão. A localidade começou a ser colonizada em meados do século XVII e, 

com terras férteis, até 1880 foi lugar de intensa atividade rural e comercial, 

exportando em grande escala cereais, café, farinha, açúcar e aguardente. No início 

da década de 80 este município ganhou notoriedade econômica pela inauguração 

de seu porto, que hoje é um dos maiores e mais modernos da América Latina, 

fundamental na exportação da produção brasileira de minério. De lá para cá o 

município 1 tem recebido investimentos públicos e privados, majoritariamente 

relacionados ao incremento da atividade portuária, mas que dinamizam a 

economia de todo o município
5
. 

Tais investimentos dão pista sobre a escola reluzente e o orgulho estampado 

em si. Não deixa de ser curioso que, construída em 2009, a organização das salas 

desta escola, dispostas ao redor do pátio interno, remeta à escola-modelo do 

jardim de infância de Madrid no século XIX, inspirada nas ideias de Froebel 

(FRAGO E ESCOLANO, 2001). No entanto, as fotos mostram que a cerca que 

envolve o pátio dificulta que este espaço comum se firme como lugar de encontro, 

uma vez que o acesso não é livre. 

Em relação às formas e substância presentes nos materiais da escola 

reluzente, eles precisam ser consideradas: dão a conhecer os brinquedos e 

evidenciam as marcas de uma época e de sua estética. O aburguesamento do 

brinquedo pode ser percebido pela sua forma, sempre funcional, e pela substância. 

                                                           
5
 Fonte: IBGE Cidades: www.ibge.gov.br 
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Ao lidar com um brinquedo funcional “a criança só pode assumir o papel do 

proprietário, do utente e nunca o do criador; ela não inventa o mundo, utiliza-o: os 

adultos preparam-lhe gestos sem aventura, sem espanto, e sem alegria” 

(BARTHES, 2001:42). 

O plástico, quase onipresente na escola reluzente, é produto de química, no 

sentido de artificial, e não produto de natureza. É matéria ingrata, pois tem uma 

aparência que é grosseira e higiênica ao mesmo tempo, que mata o prazer, a 

suavidade, a humanidade do tato. Nem duro nem profundo, o plástico fica perdido 

entre a borracha e o metal (BARTHES, 2001).  

É uma substância alterada: seja qual for o estado em que se 

transforme, o plástico conserva uma aparência flocosa, algo 

turvo, cremoso e entorpecido, uma impotência em atingir 

alguma vez o liso triunfante da Natureza. Mas aquilo que mais 

o trai é o som que produz, simultaneamente oco e plano. O 

ruído que produz derrota-o, assim como as suas cores, pois 

parece poder fixar apenas as mais químicas: do amarelo, do 

vermelho e do verde só conserva o estado agressivo, utilizando-

as somente como um nome, capaz de ostentar apenas conceitos 

de cores (BARTHES, 2001:112). 

Material diferente é a madeira, que tem firmeza, brandura, calor e que vai 

assumindo as marcas do uso. Ao ser batida, a madeira produz um som surdo e 

nítido. 

É uma substância familiar e poética, que deixa a criança 

permanecer numa continuidade de tato com a árvore, a mesa, o 

soalho. A madeira não magoa, não se estraga também; não se 

parte, gasta-se, pode durar muito tempo, viver com a criança, 

modificar pouco a pouco as relações entre objeto e a mão; se 

morre, é diminuindo, e não inchando como esses brinquedos 

mecânicos que desaparecem sob a hérnia de uma mola 

quebrada. A madeira faz objetos essenciais, objetos de sempre. 

Ora, já praticamente não existem brinquedos de madeira, esses 

‘redis dos Vosges’, só possíveis, é certo, numa época de 

artesanato. O brinquedo é doravante químico, de substância e de 

cor; a própria matéria-prima de que é constituído leva a uma 

cenestesia da utilização e não do prazer. Estes brinquedos 

morrem, aliás, rapidamente, e, uma vez mortos, não têm para a 

criança nenhuma vida póstuma (BARTHES, 2001:42). 

No pátio interno da escola, de madeira só se vê a cerca em forma de lápis, 

Cerca, aliás, que impede o livre acesso ao pátio. A primazia é do plástico – 

material tido, ilusoriamente, como mais limpo. 
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A escola reluzente parece ser a jóia da Educação Infantil do município 1. 

Porém, precisa-se de muito mais jóias como essa. Este município tem muito a 

ampliar seu atendimento à Educação Infantil, cujo índice é médio/baixo
6
, com 

taxa de cobertura de 18,4% da população de crianças de 0 a 3 anos. Isso significa 

que das 6.774 crianças de 0 a 3 anos apenas 1.247 estão matriculadas (NUNES, 

CORSINO e KRAMER, 2011b). 

A Educação Infantil está organizada em dez escolas exclusivas de Educação 

Infantil, sendo sete creches e três pré-escolas. A maior parte das crianças está em 

turmas de Educação Infantil inseridas em trinta e duas escolas de Ensino 

Fundamental, sendo uma federal e trinta e uma municipais. No município 1 não 

há escolas conveniadas. 

Lá, para ingressar na rede é exigido apenas o Ensino Médio na modalidade 

Normal e não há concurso específico para professores de Educação Infantil. Em 

relação à formação, ela acontece através de cursos, oficinas, palestras, eventos e 

grupos de estudo. Mas, especificamente quanto à formação para a Educação 

Infantil, o município não soube informar se oferece para professores, mas afirma 

oferecer para os auxiliares que trabalham diretamente com as crianças
7
. 

A escola reluzente é uma joia. É valiosa ao município 1, que a exibe com 

orgulho. Joias não são objetos cotidianos, mas especiais, que adornam quem a usa. 

Joias causam impacto, a ponto de marcar as memórias de infância de Benjamin 

(1995). Ele escreve sobre a jóia ovalada que sua mãe só usava em festas: 

Era meu encanto sempre que podia observá-la. Pois, nos 

milhares de pequenos lumes lançados por suas orlas, percebia-

se nitidamente uma música de baile. O minuto solene, no qual 

minha mãe a retirava do cofre, onde costumava ficar guardada, 

evidenciava seu duplo poder. Representava para mim a 

sociedade, cujo núcleo, de fato, se encontrava no cinto de minha 

mãe; mas representava também o talismã que a protegia contra 

                                                           
6
 O índice de atendimento dos municípios fluminenses à população de 0 a 3 anos foi calculado pela 

pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro: concepções 

e ações”, realizada pelo Grupo de pesquisa INFOC entre 2009 e 2011. Considerando as metas do 

PNE (BRASIL, 2001) para as crianças de 0 a 3 anos, foram criados quatro grupos de intervalos 

para as crianças de 0 a 3 anos. Os municípios que atendem mais de 50% da população desta faixa 

etária são considerados com alto índice de atendimento; os que atendem de 30% a 50% são 

considerados com médio índice; os que atendem de 16% a 30% são considerados com 

médio/baixo índice e os que atendem até 15% são considerados com baixo índice de atendimento 

(NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b). 
7
 Fonte: Dados da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de 

Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo Grupo de pesquisa INFOC entre 2009 e 2011. 
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tudo o que, do mundo exterior, pudesse ameaçá-la. Sob sua 

guarda, também me sentia a salvo (BENJAMIN, 1995:102).  

A escola reluzente causa impacto em quem a vê. O que torna esta escola 

especial é, além da construção em si, seu estado de conservação. Tudo reluz nesta 

escola recentemente construída, o que não significa que uma escola antiga seja 

ruim. Mas, como as joias que são usadas em ocasiões especiais, esta escola é 

também especial, pois é exceção na rede pública. Ela é peça que se destaca na 

coleção, enfeita uma rede que não é de todo bonita: “a riqueza de uns poucos é 

camuflada, ficando cada vez menos exposta no corpo e cada vez mais flagrante na 

pobreza de muitos” (KRAMER, 2003:152). Diante da situação deficitária de 

vagas de educação infantil no estado do Rio de Janeiro (NUNES, CORSINO e 

KRAMER, 2011b), uma escola joia é menos importante que muitas escolas sem 

luxo, simples, mas não banais. Que funcionem em espaços adequados, bem 

cuidados e que ofereçam boas condições de convivência e aprendizado às crianças 

e de trabalho aos profissionais. 

Mas é preciso que se diga: uma escola reluzente não é garantia de um 

trabalho pedagógico de qualidade, pois “será que durante anos a fio não temos 

ensinado nosso professores a adornar a sua linguagem e os aparatos escolares de 

tal forma que eles aprendem a fazer com que as coisas pareçam diferentes, 

mantendo-se, porém, as mesmas?” (KRAMER, 2003:156). A tese se pergunta: 

será que uma escola reluzente é mais adorno que mudança, fazendo parecer 

diferente o que continua a se manter igual? Muda o espaço, mas não mudam as 

concepções e práticas? As roupas brancas das profissionais que aparecem nas 

fotografias, e que lembram mais enfermeiras que professoras, fazem temer que a 

resposta seja sim. 

 

3.2. A escola acolhedora 

 

Esta é uma escola que atravessa décadas. Construída em 1925 em estilo 

eclético, foi originalmente nomeada como “Jardim de Infância”. Uma senhora 

simpática, pode-se dizer.  
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3.2.a.Fachada da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Tanto o muro como a edificação tem detalhes em pedra. Na fachada, 

detalhes em madeira, assim como o teto com tesouras aparentes, um tipo de 

construção no qual o baixo custo não é prioridade.  Logo na entrada os mastros 

lembram a identidade pública e oficial da escola. Na entrada, a rampa garante a 

acessibilidade. 

A escola tem dois pátios e um corredor frontal. O pátio menor, coberto, 

atualmente é usado como refeitório. A escola acolhedora tem esse nome pois o 

espaço coberto logo na entrada parece acolher quem chega. Com enorme pé-

direito, este espaço é dentro, mas também é fora, oferece uma entrada suave e 

convida a chegar de mansinho, a sentir-se à vontade. 

 

 

3.2.b.Entrada da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

3.2.c.Rampa e escada de acesso  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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As salas de aula, banheiros e cozinha dão para esse pátio coberto. As portas, 

pintadas de verde, são largas, duplas e decoradas com um pórtico. Há três grandes 

murais nas paredes, onde se veem produções sobre folclore. As produções, que 

mostram a presença das crianças, predominantemente expressam a singularidade 

de seus autores em desenhos e pinturas. Também na escrita que está como legenda 

da turma: as letras infantis e a escrita em processo de aquisição indicam quem são 

seus autores. Porém também se vê, aqui e acolá, algumas figuras mimeografadas 

preenchidas com colagens das crianças. 

 

 

3.2.d.Mural na parede do refeitório  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.e.Refeitório, vista para fora  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

Chama atenção o mural informativo improvisado logo na entrada do pátio 

coberto. Preso entre dois bancos, o mural não inspira firmeza e, portanto, 

segurança. Do lado que dá para dentro o mural está forrado de chita, como os 

demais, e tem dezenas de fotos das crianças que ali estudam com um título 

referente à inclusão. Do lado que dá para fora o mural está esvaziado, apenas 

algumas folhas mal presas. Esse lado chama atenção porque, apesar de dar para a 

entrada da escola, ou seja, para fora, é o verso do mural, é onde está o acabamento 

do forro de chita. 
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3.2.f.Mural, lado para fora  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.g.Refeitório  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

Ao fundo e no alto, sem muito destaque está uma foto do homenageado que 

dá nome à escola, poeta parnasiano e um dos fundadores da Academia Brasileira 

de Letras. Porém, naquela altura, não há como as crianças lerem o que está escrito 

na placa... 

Mas a escola acolhedora também tem suas dificuldades e não consegue 

escondê-las: na bancada entre os banheiros, o balde embaixo da pia apara o 

vazamento.  

 

 

3.2.h.Pias e murais  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Atrás da coluna estão sacos de terra e uma corrente, a fácil acesso das 

crianças. Também uma vassoura, um cesto de lixo e, em cima da pilastra, uma pá. 

Esta última oferece perigo às crianças... 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011746/CA



77 
 

 
 

 

 

 

3.2.i.Vista lateral da entrada  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.j.Detalhe no pátio frontal  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

Na área de ligação entre o pátio coberto e o pátio grande estão dois 

brinquedos, uma casinha e um módulo com escorrega. Também são de plástico e 

do mesmo fabricante que as casinhas da escola reluzente e da que não deveria ter 

sido. Mas essas casinhas estão em todo lugar?!? No mesmo espaço se veem duas 

cadeiras de plástico coloridas, pequenas, derrubadas no chão: rastros das 

brincadeiras das crianças. 

 

 

3.2.k.Pátio frontal e acesso ao pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.l.Acesso ao pátio e brinquedos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

A grade com pequeno portão demarca a entrada no pátio grande, mostrando 

que o acesso não é liberado. O pátio é bastante amplo, possibilitando às crianças 

correr, pular, brincar. É todo cercado por uma grade alta, que certamente foi 

colocada a posteriori: o muro baixo que envolve a escola comunica o projeto 

original. Neste pátio há muitos brinquedos, de plástico, mas também de madeira e 
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de ferro. Parecem ter sido comprados em momentos diferentes: os de madeira e 

ferro mais antigos, os de plástico mais recentemente. 

Os brinquedos de plástico são modelos pré-fabricados, como os que se 

encontram em tantas outras escolas. Há muitos: um túnel, uma segunda casinha, 

módulos com escorregas (sendo um menor e outro maior), um par de gols, um 

escorrega pequeno, dois balanços de chão em forma de cavalo marinho para uma 

criança, um balanço de chão para duas crianças, um cesto de basquete. Esses 

brinquedos não têm nada de artesanal, nenhuma marca ou impressão de mão 

humana, nenhum traço de criação: a única ação do ser humano em sua confecção 

deve ser o breve apertar de um botão. Esses brinquedos são feitos em indústrias, 

em máquinas que moldam o plástico em cores vivas. No entanto, as cores 

parecem, na verdade, mortas. Pois não se modificam nunca: não esmaecem sob a 

ação das crianças nem do tempo. Esses brinquedos partilham de uma mesma 

estética: iguais em todo lugar, invadem as escolas, unindo-as por essa estranha 

semelhança. 

 

 

3.2.m.Balanços  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Mas, a despeito do reinado dos brinquedos de plástico, há também os de 

madeira e ferro. A estrutura em madeira rústica, os troncos que sustentam os 

balanços dão a possibilidade das crianças terem contato com um material natural. 

Apesar de certamente receber um tratamento, a madeira conserva sua cor, sua 

textura e seus contornos, que são únicos: os troncos que hoje seguram esse 
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balanço não são iguais a nenhum outro. Dali descem correntes de ferro que 

terminam em duas cadeirinhas, completando os balanços nos quais as crianças 

podem sentir a sensação de ser carregado para frente e para trás, o vento no rosto e 

nos cabelos. 

O chão de toda área externa é de pequenos blocos de concreto, bem 

assentados. Por que quase não se vê mais grama nos pátios? Manutenção cara? 

Receio de que as crianças se sujem? Somente em duas pequenas áreas o chão do 

pátio é de terra: embaixo dos balanços e embaixo do brinquedo de ferro no qual as 

crianças atravessam pendurando-se pelos braços (em foto mais adiante).  

 

  

3.2.n.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Neste pátio há também alguns bancos, que convidam ao descanso, à 

conversa, ao lanche. Dois são de madeira, uma está na lateral direita do pátio e 

outro mais à esquerda, colado na casinha. Ambos têm a pintura descascada: ação 

das crianças ou do tempo? Provavelmente dos dois. Junto ao canteiro que cerca 

uma árvore grande e algumas plantas estão dois bancos de concreto, iguais aos 

que estão no pátio da escola que não deveria ter sido. 

Na escola acolhedora e também no seu entorno há árvores grandes, que 

devem estar lá há bons anos. Generosamente cobrem o pátio com sua sombra, 

refrescando as crianças em suas brincadeiras. 
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3.2.o.Árvore  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

No canto do pátio há um canteiro com uma grande árvore e algumas plantas, 

cercado por uma mureta com grade. Essa grade, porém, tem um pequeno acesso 

que permite às crianças entrar nesse canteiro. Junto a ele estão os dois bancos de 

cimento.  

 

 

3.2.p.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.q.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

Em outro ângulo, através dos balanços, vê-se ao fundo uma estante em 

forma de casinha encostada na parede. Parece meio deslocada ali. No meio do 

pátio uma surpresa: um cavalinho de pau esquecido no chão. 
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3.2.r.Cavalinho de pau  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.s.Casinha  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

A casinha é de alvenaria e está pintada com as mesmas cores da escola, 

marrom e bege. Tem uma varandinha e dois cômodos, sendo um com duas janelas 

com grades de ferro pintadas de verde. Interessante que olhar para esta casinha, tal 

qual a casinha da escola desencantada, imediatamente remete à própria escola e 

não a uma simples casinha. Por que as gestões decidem pintar as casinhas com as 

cores da própria escola? Opção ou falta de opção?  

Esta casinha tem, junto à porta, uma placa vermelha onde se lê o nome da 

escola e “Casinha dos sonhos”. Abaixo, as datas de inauguração da escola (1925) 

e da casinha (1995) e a frase “quando a gente sonha junto é a realidade que 

começa”. Por último, a palavra “gestão” seguida de dois nomes. Embora no 

contexto brasileiro aconteça da comunidade escolar eleger pessoas importantes 

para si e homenageá-las dando seus nomes a escolas, salas de leitura, casinhas de 

boneca, neste caso chama atenção, mais do que os nomes dos gestores na placa, o 

fato de terem sido colocados lá por eles próprios. Foi a gestão que construiu a 

casinha de bonecas e que, borrando a fronteira entre o público e o privado, deixou 

seus nomes em atitude auto referente.  

A casinha deve ter sido mesmo bastante sonhada, mas mais de uma década 

após ter sido construída, ela parece ter se transformado de casinha dos sonhos em 

pesadelo – pelo menos para as crianças. Pois, o que se vê é uma casinha 

transformada em garagem e depósito de entulhos.  
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3.2.t.Detalhe da casinha  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.u.Detalhe da casinha  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 No primeiro cômodo ficam estacionados carrinhos de brinquedo das 

crianças e no seguindo estão objetos dos mais diversos: um bebedouro, um 

cavalete, uma estante tipo cantinho de leitura, uma estante de aramado, um 

quadro, caixas de papelão (de televisão e de resmas de papel), um balde com o 

que parecem ser cavalinhos de pau e um túnel de brinquedo, desses de tecido. 

Ao lado da casinha estão um par de golzinhos de plástico e um brinquedo de 

ferro no qual as crianças atravessam penduradas. No muro, uma pintura com 

temas infantis e o nome da escola.  

 

 

3.2.w.Pátio com lateral da casinha ao fundo  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.x.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

A escola acolhedora parece viver sem receio de mostrar que é viva, que tem 

uma história, mas que tem lá suas dificuldades também. 
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No verso...  

O município 2 tem população estimada em 487.562 habitantes, com área de 

133,916 km
2
. É um município de relevância histórica, política e econômica, que 

remonta à chegada dos portugueses ao Brasil. Desde esse período foi palco de 

guerras e disputas entre índios, portugueses e franceses, que cobiçavam a terra. 

Atualmente é um dos principais centros financeiros, comerciais e industriais do 

Estado do Rio de Janeiro. Tem investido fortemente em atividades relacionadas à 

exploração de petróleo e gás, como estaleiros e empresas de reforma e 

manutenção de plataformas, além de construção de embarcações para o transporte 

de passageiros
8
. 

A escola é acolhedora, mas o município está longe de acolher todas as suas 

crianças: da população de 19.721 crianças de 0 a 3 anos apenas 3.425 estão 

matriculadas, o que caracteriza um índice de atendimento médio/baixo, com taxa 

de cobertura de 17,4% (NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b). A despeito de 

não saber informar sua população de crianças de 0 a 6 anos, a Educação Infantil 

neste município está organizada da seguinte forma: uma creche federal, 15 

creches municipais, 7 pré-escolas municipais, 22 creches e pré-escolas 

municipais, 19 escolas de ensino fundamental com turmas de Educação Infantil, 

uma creche conveniada e 34 creches e pré-escolas conveniadas (as instituições 

conveniadas recebem merenda e capacitação de pessoal). No município 2 há uma 

equipe específica para acompanhamento semanal das creches e pré-escolas, com 9 

profissionais. Há também formação específica para os profissionais da Educação 

Infantil, oferecida em parceria com a universidade federal do município. 

Participam da formação professores e auxiliares de rede pública e da rede 

conveniada, estudantes de ensino superior e equipe pedagógica. Os profissionais 

estatutários, que têm plano de carreira, ingressam na rede por meio de concurso 

não específico. Os professores de pré-escola são estatutários e os professores e 

auxiliares de creche são celetistas. Em relação ao cargo de diretor das instituições 

de Educação Infantil, na maioria das escolas são eleitos pela comunidade escolar. 

No entanto, no caso de instituições novas ou conveniadas, o cargo de diretor 

                                                           
8
 Fonte: IBGE Cidades: www.ibge.gov.br 
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normalmente é assumido por alguém indicado. O tempo de mandato é de três anos 

e basta ter o Ensino Médio na modalidade Normal para poder assumir este cargo
9
. 

No caso da escola acolhedora, como as demais construídas no período da 

primeira república, ela é caracterizada pela amplitude de espaços. É exemplo do 

estilo eclético, apesar de ter sido inaugurada em 1925, década na qual a forma e 

cultura escolares começaram a ser repensadas de acordo com as ideias do 

movimento escolanovista. Como nesta época a educação primária no Brasil era 

descentralizada, ou seja, era atribuição dos estados e não havia diretriz nacional, 

as mudanças nas escolas, ressignificando os tempos e os espaços, se deram com 

diferenças de estado para estado (FARIA FILHO e VIDAL, 2000). 

A escola acolhedora, construída há quase um século, é atual nas 

possibilidades que seu pátio oferece às crianças. Se no início do século XX este 

era espaço de controle dos movimentos do corpo, tanto na hora do recreio como 

em atividades como ginástica ou canto (FARIA FILHO e VIDAL, 2000), hoje o 

pátio é espaço de muito mais: de correr, pular, se movimentar, brincar 

coletivamente ou só, encontrar, desencontrar, explorar, exercitar a curiosidade. O 

pátio da escola acolhedora oferece essas possibilidades às crianças, pela sua 

amplitude, pelos diferentes elementos naturais e não-naturais presentes, pelos seus  

recantos e esconderijos. 

Chama atenção a quantidade de brinquedos de plástico neste pátio, 

semelhantes aos da escola reluzente [3.1.] e da escola que não deveria ter sido 

[3.9]. Estes brinquedos, que na última década vêm se espalhando por áreas de 

lazer de prédios, condomínios e shoppings, hoje estão cada vez mais presentes nos 

pátios das escolas de Educação Infantil. Por quê? Tomando como moda a entrada 

dos brinquedos de plástico nas escolas, pode-se ler essas criações como “sinais 

secretos das coisas vindouras”. Pois, “quem os soubesse ler, saberia 

antecipadamente não só quais seriam as novas tendências da arte, mas também a 

respeito de novas legislações guerras e revoluções” (BENJAMIN, 2006:103). 

Segundo um fabricante deste tipo de brinquedos, eles são feitos em 

polietileno, material resistente e atóxico, através da rotomoldagem, técnica na qual 

o plástico (polímero) é aquecido e fundido em um molde. As características mais 

destacadas pelo fabricante são segurança e durabilidade: os produtos não têm 

                                                           
9
 Fonte: Dados da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de 

Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo Grupo de pesquisa INFOC entre 2009 e 2011. 
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cantos vivos ou rebarbas de acabamento, não têm farpas ou desenvolvem 

ferrugem, a durabilidade da cor é garantida pelo polietileno e a limpeza é feita 

somente com água e sabão
10

. 

Mas as vantagens oferecidas pelo fabricante, por si só, não explicam o fato 

de cada vez mais haver brinquedos como estes nos pátios escolares. Uma 

recomendação do MEC pode ajudar a entender este processo. O “Manual 

descritivo para aquisição de mobiliário” das escolas tipo B e C do Proinfância, 

tanto a versão válida até 2012 como a atual, recomenda cinco brinquedos de pátio, 

dos quais quatro são de polietileno. No manual válido até 2012, ainda disponível 

no site do FNDE, há fotos dos brinquedos, com a observação de serem meramente 

ilustrativas. Mas uma rápida busca na internet mostra que as fotos que ilustram o 

manual foram tiradas do site de um revendedor dos brinquedos. No manual em 

vigência desde 2013 não há fotos, mas especificações técnicas exatas de cada um 

dos brinquedos: túnel, carrossel, casa de boneca, escorrega e gangorra. Apenas o 

balanço é recomendado que seja em ferro. Para complementar, os memoriais 

descritivos dos projetos das escolas tipo B e C do Proinfância, tanto os válidos até 

2012 como os vigentes recomendam que o piso dos playgrounds seja em areia 

filtrada ou grama sintética. Cabe ressaltar que esta última também é feita de 

polietileno, mesmo material dos brinquedos
11

. 

A questão vai além: o FNDE, que é uma autarquia federal vinculada ao 

MEC, na página do site dedicada ao Proinfância, apresenta uma “metodologia 

inovadora” que visa “o atendimento a três premissas básicas do processo de 

implantação e expansão do programa Proinfância: Custo da Construção, Tempo 

de execução e Qualidade da construção
12

”. As vantagens do novo método são 

ressaltadas: agilidade e qualidade no processo licitatório; menor preço; agilidade 

na construção, qualidade da construção e limpeza da obra e sustentabilidade
13

. 

Isso significa que o FNDE, no Proinfância, centraliza as licitações dos materiais 

                                                           
10

 Site da empresa Freso: http://www.playgroundfreso.com.br/quem-somos . Acesso em 

06/01/2014. 
11

 Os manuais e memoriais citados estão disponíveis para download no site do FNDE: 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia. Acesso em 06/01/2014.  
12

 Transcrito do site do FNDE: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-

metodologias-inovadoras. Acesso em 06/01/2014. 

13 Transcrito do site do FNDE: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-

metodologias-inovadoras/vantagens-do-novo-m%C3%A9todo-proinfancia. Acesso em 

06/01/2014. 

http://www.playgroundfreso.com.br/quem-somos
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras/vantagens-do-novo-m%C3%A9todo-proinfancia
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras/vantagens-do-novo-m%C3%A9todo-proinfancia
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de construção, equipamentos e mobiliários para as escolas construídas pelo 

programa, via pregão eletrônico no sistema nacional. 

Para justificar tal ação e expor a legalidade de adesão dos municípios à 

metodologia invoadora, o FNDE esclarece que é a autarquia “responsável pela 

execução de políticas educacionais do Ministério da Educação – MEC, tendo 

como missão prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios, 

como forma de contribuir para a implementação de parcela das ações educacionais 

desenvolvidas pela União” e recorre à lei que o criou, nº 5.537, de 1968, 

modificada pela lei nº 12.801, de 2013. O artigo 3º da lei nº 5.537/68 define que é 

da sua competência, entre outras, “prestar assistência técnica e financeira, 

conforme disponibilidade de dotações orçamentárias, para aperfeiçoar o processo 

de aprendizagem na educação básica pública, por intermédio da melhoria da 

estrutura física ou pedagógica das escolas”. Para tanto, o inciso I do parágrafo 5º 

afirma que o FNDE disponibilizará “bens, materiais pedagógicos e capacitação 

aos sistemas de ensino e de gestão dos programas educacionais”. O parágrafo 6º 

afirma que “para execução da assistência técnica pelo FNDE, a disponibilização 

de instrumentos administrativos compreenderá: I - a indicação de especificações, 

padrões, estimativa de preço máximo dos bens e serviços utilizados pelos sistemas 

educacionais; II - o gerenciamento de registro de preço, na forma da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei no 

12.462, de 4 de agosto de 2011, para uso dos sistemas de ensino, 

independentemente da origem dos recursos”
14

. 

Se por um lado a centralização das licitações, por parte do FNDE, no 

sistema nacional de pregão eletrônico é boa para os municípios, especialmente 

para os que não têm equipe técnica qualificada para executar um projeto com 

tantas especificações como é o caso do Proinfância, por outro lado é ainda melhor 

para os consórcios de grandes empresas, fornecedores listados no site
15

. 

No caso dos brinquedos de plástico, pelas características de seu material e 

processo de confecção, eles nunca poderiam ser produzidos a não ser por grandes 

empresas, o que acaba reforçando um cartel de fornecedores. A partir do momento 

                                                           
14

 Transcrito do documento “O FNDE e sua lei de criação – objetivos”, disponível para download 

em http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-

inovadoras/proinfancia-legalidade-participa%C3%A7%C3%A3o-srp-rdc. Acesso em 06/01/2014. 

15 Site do FNDE: http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-

inovadoras/proinfancia-fornecedores. Acesso em 06/01/2014. 

http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras/proinfancia-legalidade-participa%C3%A7%C3%A3o-srp-rdc
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras/proinfancia-legalidade-participa%C3%A7%C3%A3o-srp-rdc
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras/proinfancia-fornecedores
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-metodologias-inovadoras/proinfancia-fornecedores
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em que estes brinquedos são, mais que recomendados pelo MEC, modelos para as 

escolas do Proinfância, o montante de dinheiro público envolvido nesta compra de 

âmbito nacional é imensa. Ainda assim, é preciso considerar que o dinheiro gasto 

na compra dos brinquedos de pátio é ínfimo diante do montante gasto pelo FNDE 

na compra de todos os materiais de construção das escolas. 

No que tange à presença dos brinquedos de plástico na escola acolhedora, 

assim como na escola reluzente [3.1] e na que não deveria ter sido [3.9], ainda que 

não sejam escolas do Proinfância, não surpreende o fato de terem estes brinquedos 

em seus pátios. Isto porque a recomendação do MEC se tornou, para os 

fabricantes e revendedores, uma chancela de qualidade de seus produtos e, para as 

prefeituras, que os compram, sinônimo do que é bom para as crianças. 

Mas na escola acolhedora, apesar da quantidade de brinquedos de plástico, 

há também os de ferro e os de madeira, além da casinha de boneca de alvenaria. 

Juntos e diversos, oferecem boas oportunidades de brincadeiras às crianças. 

Espaços impregnados de afeto ficam marcados nas memórias. Diz Benjamim: 

Tal como a mãe, que aconchega no peito o recém-nascido sem 

acordá-lo, assim também a vida trata, durante muito tempo, as 

ternas recordações da infância. Nada fortalecia as minhas mais 

profundamente que a visão dos pátios, entre cujas loggias havia 

uma que, no verão, recebia a sombra de uma marquesinha e que 

foi para mim o berço, no qual a cidade pôs o cidadão recém-

nascido. As cariátides que sustentavam a loggia do piso 

superior podem ter abandonado seu posto por um momento para 

cantarem ao lado do berço uma cantiga que, por certo, quase 

nada continha do que mais tarde me aguardava, embora, por 

compensação, incluísse a predição de que o ar dos pátios 

sempre me arrebataria. Creio que um adicional deste ar existia 

ainda em torno dos vinhedos de Capri, onde estão as imagens e 

alegorias que dominam meus pensamentos, assim como as 

cariátides nas loggias dominam os pátios do bairro Oeste de 

Berlim (BENJAMIN, 1995:132). 

Tal qual a loggia foi o berço do recém-nascido cidadão Benjamin, o pátio da 

escola acolhedora pode ser recordação de infância das crianças que ali brincam, 

atentas ao som das folhas das árvores ao vento, ao movimento dos balanços, aos 

cheiros, às texturas dos brinquedos, ao jogo de luz e sombra no chão nos 

diferentes meses do ano e aos cantinhos secretos. Assim como para Benjamin 

(1995) não havia lugar onde a manhã fosse mais ela mesma que nas loggias, o 

pátio da escola acolhedora, que parece estar sempre à espera das crianças, é um 

espaço no qual a manhã já é há muito manhã quando elas finalmente ali chegam. 
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3.3. A escola imponente 

 

Era uma vez uma escola imponente. Foi construída para ser escola e parece 

não se esforçar para mostrar com orgulho as marcas de sua história. Tem até título 

de nobreza: é tombada pelo INEPAC
16

. 

 

 

3.3.a.Entrada da escola     3.3.b.Fachada ao lado da entrada  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  (Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Inaugurada em 1909, no período da primeira república, a escola imponente 

foi construída em estilo eclético, trazendo as marcas de sua época. Situada numa 

esquina, ela ocupa uma grande parte de um quarteirão num bairro nobre da cidade. 

Acima do portão de entrada o nome “Jardim de Infância” evidencia a concepção 

de educação infantil de Froebel, que sustentava a proposta pedagógica para a 

primeira infância quando da sua inauguração. As grades em ferro trabalhado e 

com pilastras de pedra que saem da lateral do portão principal, além das pedras 

das colunas, demonstram que esta escola foi construída há mais de um século, 

pois estes são materiais que não são mais usados. 

A fachada da escola imponente é ornada com diversos elementos 

decorativos: o portão e as janelas em arco têm detalhes sobre eles e o brasão do 

município paira acima do portão principal. No entanto, este portão fechado parece 

indicar que a entrada das crianças ocorre pelo portão lateral, que fica junto ao 

pátio de areia e pode ser visto na fotografia 3.3.d. 

                                                           
16

 INEPAC: Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011746/CA



89 
 

 
 

 

Um friso com arabescos se estende por toda a fachada da escola. Nas 

laterais, acima das janelas, se vêem brasões com compassos, esquadros, réguas, 

ampulhetas, livros, globos e tinteiros. O telhado, apoiado por mãos francesas, 

também denuncia a idade desta escola, bem como as grandes janelas em arco das 

salas de aula e sua cor. O verde que se vê no portão e nas janelas não é a cor 

oficialmente usada pela prefeitura. No entanto, parece que houve uma (acertada) 

opção por manter a cor original desta escola, a despeito da prática recorrente, no 

troca-troca de governos, de mudar as cores ou detalhes visando imprimir a marca 

da gestão em exercício nos equipamentos públicos. Manter o verde original foi 

decisão que poupou a escola de se descaracterizar e, de certa forma, de perder sua 

dignidade. Permitiu que ela permanecesse no presente como testemunha da 

história do município, cumprindo seu papel através do tempo. 

 

 

3.3.c.Vista lateral com brinquedos, edificação ao fundo e, no canto direito, um pedaço do portão.  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.3.d.Brinquedos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

3.3.e.Brinquedos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)
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Junto ao portão lateral de entrada há um pátio de tamanho razoável, cercado 

com grades baixas. A surpresa é o chão desse pátio ser de areia: uma raridade nas 

escolas de hoje. Areia, quando há, costuma ser em um pequeno tanque. Na escola 

imponente, o chão é de areia.  

Neste pátio há diversos brinquedos, como gangorras, escorregas, balanço de 

pneu, trepa-trepas (armações para subir) e um brinquedo de girar. São todos 

coloridos, em fortes cores primárias e feitos em ferro ou madeira. 

Os brinquedos, por seu estilo, parecem não ser novos, mas encontram-se 

bem cuidados. A pintura é forte e não se veem descascados. O que se vê gasto é a 

pintura do escorrega (ao fundo, na foto abaixo): marca do brincar das crianças.  

 

 

3.3.f.Brinquedos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

O chão tem muitas folhas secas: resquícios das generosas sombras das 

árvores. Os troncos das árvores, com sua robustez, mostram que elas também 

estão ali há décadas, oferecendo não somente sombras, mas um lindo efeito visual 

no chão. 

A escola imponente, a mais antiga desta coleção, tem características atuais 

que, inclusive, às vezes não estão presentes nas escolas construídas mais 

recentemente. Ainda que numa construção de mais de um século, o pátio da 

escola imponente possibilita às crianças conviver com elementos naturais como 

árvores e areia, além da madeira e do ferro dos brinquedos, numa diversidade de 

elementos e texturas que oferece às crianças diferentes sensações. 
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3.3.g.Quadra e rampa de acesso às salas.  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.3.h.Rampa de acesso e corredor c/ murais.  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

Logo em frente ao portão lateral, o espaço que leva à rampa de acesso foi 

definido como quadra esportiva e encontra-se bem cuidado, com a pintura em dia. 

A quadra esportiva na entrada pode ser percebida como um convite às crianças 

para brincarem e jogarem. A rampa, em curva, parece dar boas vindas aos que 

chegam à escola, numa acolhida suave ao interior do prédio, que é uma construção 

elevada. Haverá um porão na escola? Ao lado da rampa, os mastros se erguem em 

direção ao céu. 

Na lateral direita da quadra esportiva os bancos de madeira coloridos 

convidam à convivência, ao encontro, à apreciação. Intercalados a eles estão três 

grandes lixeiras em forma de bonecos. Estas são da companhia de limpeza urbana 

municipal e cada uma se destina ao recolhimento de um tipo de material 

reciclável. 

Subindo a rampa há um corredor na lateral do prédio da escola, e nas 

paredes estão murais. As fotografias permitem ver as produções das crianças, as 

marcas daquelas que dão vida à escola, com sua autenticidade expressa na 

singularidade das pinturas, cada uma diferente das demais.  
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3.3.i.Na lateral, mesas e bancos.  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Entre a edificação da escola e a grade, na lateral, o espaço foi preenchido 

com três jogos de mesas e banquetas coloridas que, apesar da pintura descascada, 

caracterizam aquela nesga de pátio como local de encontro. As mesas e banquetas 

tornam o espaço acolhedor e, tal qual os bancos na quadra, convidam as crianças à 

troca e à convivência. As muitas e frondosas árvores, no terreno da própria escola 

ou na rua oferecem sombras agradáveis. 

De forma geral, chama atenção na escola imponente o seu vivo colorido, 

apesar da sisudez das paredes brancas e das janelas e portas verde escuro. Parece 

haver um esforço no sentido de que este seja um espaço agradável e atrativo às 

crianças. Parece haver uma intenção de que aquele espaço seja delas.  

 

 

3.3.j.Canteiros e vasos de plantas.  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.3.k.Tanques  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)
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Em outra parte, veem-se canteiros e alguns vasos de plantas. A natureza que 

precisa de cuidados, neste caso, parece ser tratada com certo descaso, dadas as 

plantas que parecem sobreviver. Entretanto, marcam presença. Há também dois 

tanques de água, um maior e outro baixo, adequado à altura das crianças. 

Novamente a possibilidade das crianças terem acesso à natureza, desta vez à água. 

 

 

3.3.l.Bebedouro 

 (Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

  

Na foto acima se vê um bebedouro duplo, com uma saída alta e uma baixa. 

Chama atenção o cinto de metal que o prende, um indício de tentar proteger o 

patrimônio da escola contra a violência. 

A escola imponente se mantém através das décadas. Digna, bem cuidada, 

preservada. Fazendo jus à sua importância enquanto testemunha da história da 

educação no município e no país. Uma bela senhora que cuida de si e não perde a 

pose. 

 

No verso... 

O município 3 tem população de 6.320.446 habitantes em 1.200.278 km2, 

ou seja, uma alta densidade demográfica
17

. Fundado no século XVI, teve e 

continua tendo fundamental importância política e econômica, desde sua fundação 

                                                           
17

 Fonte: IBGE Cidades: www.ibge.gov.br. 
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até os dias de hoje. Em relação à Educação, tem a maior rede pública escolar da 

América Latina. No entanto, do total de 298.445 crianças de 0 a 3 anos, apenas 

69.195 estão matriculadas em creches, configurando um índice médio/baixo de 

atendimento, com taxa de cobertura de 23,2% (NUNES, CORSINO e KRAMER, 

2011b). 

A Educação Infantil neste município está organizada em 246 creches 

municipais e 175 conveniadas, 44 pré-escolas municipais, 45 creches e pré-

escolas municipais e 616 escolas de Ensino Fundamental com turmas de 

Educação Infantil. Há um setor específico composto por 12 profissionais para o 

acompanhamento desta etapa, mas não há um padrão de frequência no 

acompanhamento, de modo que as instituições são visitadas de acordo com a 

necessidade. Será mesmo? A partir de 2011 o ingresso para ser professor de 

Educação Infantil deste município passou a acontecer por meio de concurso 

específico. Em relação à formação, lá há projeto específico tanto para os 

professores quanto para auxiliares. A formação é planejada pela secretaria de 

educação e realizada por também por instituições parceiras
18

. 

Neste município, passado e presente coexistem. Lá, “mediante o que se 

tornou, pode-se recordar com saudades daquilo que foi” (CALVINO, 1990:30). O 

pesquisador, ao escavar o passado, não deve apenas se contentar em inventariar os 

achados, mas deve ocupar-se de “assinalar no terreno de hoje o lugar no qual é 

conservado o velho” (BENJAMIN, 1995:239). Pois bem. A escola imponente, 

presença do passado hoje, faz parte de uma época na qual as construções escolares 

eram rígidas, fechadas, voltadas para seus interiores e de expressão imponente, em 

estilo eclético ou neoclássico (RODRIGUES, 2003).  

Inaugurada em 1909, apenas vinte anos após a proclamação da república do 

Brasil, a escola imponente parece ser a materialização do instrumento que levaria 

a cabo os ideais positivistas de “Ordem e Progresso” estampados na bandeira: a 

Educação como conjunto de atividades socializadoras que iriam ensinar o ser 

humano a viver em sociedade, ensinando às gerações mais novas os seus valores. 

As escolas eram construídas como monumentos, como templos do saber. 

encarnavam, simultaneamente, todo um conjunto de saberes, de 

projetos político-educativos, e punham em circulação o modelo 

                                                           
18

 Fonte: Dados da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de 

Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo Grupo de pesquisa INFOC entre 2009 e 2011. 
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definitivo da educação do século XIX: o das escolas seriadas. 

Apresentados como prática e representação que permitiam aos 

republicanos romper com o passado imperial, os grupos 

escolares projetavam para o futuro, projetavam um futuro, em 

que na República, o povo, reconciliado com a nação, plasmaria 

uma pátria ordeira e progressista (FARIA FILHO e VIDAL, 

2000:25).  

A escola ocupava um lugar social único, legítimo. Era a instituição pela qual 

o Estado manteria viva a consciência coletiva, ou seja, o que unia as pessoas em 

sociedade, numa perspectiva universalista e adequada ao projeto republicano: uma 

“escola das certezas”, uma fábrica de cidadãos do futuro (CANÁRIO, 2006).  

Pensava-se que seria capaz de transmitir valores de forma igual para todos, ainda 

que naquele momento a educação não fosse nem direito e nem para todos os 

brasileiros, e assim permaneceria até quase o fim do século. Apesar disso, esse 

lugar social sustentava o caráter monumental das escolas públicas, que deviam ser 

facilmente percebidas e identificadas como espaços mantidos pelo governo 

republicano (FARIA FILHO e VIDAL, 2000). Assim, mastros, bandeiras e 

brasões eram a presença do Estado e da pátria (FRAGO e ESCOLANO, 2001). 

Pé direito alto, janelões e elementos decorativos também são sinais 

materiais e simbólicos de uma cultura escolar. Marcos de uma época na qual a 

funcionalidade não era a prioridade da estética.  

o convívio com a arquitetura monumental, os amplos 

corredores, a altura do pé-direito, as dimensões grandiosas de 

janelas e portas, a racionalização e a higienização dos espaços e 

o destaque do prédio escolar com relação à cidade que o 

cercava visavam incutir nos alunos o apreço à educação 

racional e científica, valorizando uma simbologia estética, 

cultural e ideológica constituída pelas luzes da República 

(FARIA FILHO e VIDAL, 2000:25). 

O estilo eclético da escola imponente remete, como o próprio nome diz, à 

mistura de diversos estilos arquitetônicos. Tal estilo foi muito forte na Escola de 

Belas-Artes de Paris, a capital do século XIX, como foi chamada por Benjamin 

(BOLLE, 1994). O centro cultural e artístico do mundo no século XIX irradiou 

sua influência até mesmo à América do Sul. E o município 3 não podia ficar para 

trás: no mesmo ano em que inaugurou a escola imponente, inaugurou também seu 

esplêndido teatro em estilo eclético, ornamentado e majestoso. 
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A escola imponente atravessa as décadas, é passado que permanece no 

presente. Compreender a história como tempo repleto de “agoras” (BENJAMIN, 

1994:229) revela o tanto que a escola imponente testemunhou de 1909 a 2014. 

Perdurando por mais de um século, esta escola incita hoje à rememoração de 

concepções de infância e de educação, políticas, projetos político pedagógicos, 

práticas pedagógicas, crianças, professores e famílias. Sua presença proporciona o 

encontro secreto “marcado entre as gerações precedentes e a nossa” (BENJAMIN, 

1994:223). 

 

3.4. A escola que quer ser futuro 

 

 No mesmo município da escola imponente há uma escola que quer ser 

futuro. As escolas de Educação Infantil lá construídas desde 2009 seguem este 

modelo, exaltado pela secretaria de educação como um novo conceito para a 

primeira infância. 

A escola que quer ser futuro, inaugurada em fevereiro de 2012, é cercada 

por grades e fica espremida entre uma unidade de saúde e uma escola de Ensino 

Fundamental, cujo modelo também foi, a seu tempo, promessa de futuro da 

educação no estado. 

 

 

3.4.a.Escola que quer ser futuro  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  
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3.4.b.Lateral direita da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.4.c.Lateral esquerda da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

O pátio da escola passa um ar de desolação. É pequeno, com a maior parte 

da área gramada e o restante do piso em cimento. Há apenas duas árvores, uma em 

cada canto, de onde caem as folhas secas que se veem pelo chão. O sol castiga a 

grama, que teima em se manter verde aqui e acolá. 

Não há brinquedos no pátio da escola que quer ser futuro, apenas alguns 

elementos de concreto. São cinco placas, em cores diversas, com aberturas em 

formas geométricas. A placa amarela remete a um rosto triste. Junto a elas há uma 

referência a casinha de boneca, que são duas placas paralelas com telhado, tudo 

lilás. À esquerda do pátio se vê um círculo pintado no chão, com um quadrante de 

cada cor e tocos de concreto. 

 

 

3.4.d.Elementos do pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.4.e.Elementos do pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)
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3.4.f.Elementos do pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 É difícil compreender o sentido destes elementos no pátio. Não são 

brinquedos e pouco convidam à brincadeira. As placas de concreto não formam 

um labirinto, a casinha não é bem uma casinha e não se sabe a função do círculo 

com tocos. Não há, nesta escola, brinquedos tradicionais, como gangorra, 

escorrega, balanço, carrossel, túnel... Depois da madeira, do ferro e do plástico, 

será o concreto o futuro dos brinquedos de pátio? Num bairro quente como o da 

escola que quer ser futuro, a falta de sombras e de brinquedos no pátio pode ser 

entendida como pedido de não permanência. O pátio é, então, apenas passagem 

para o prédio? 

Assim é a área externa da escola que quer ser futuro: pequena, pobre em 

componentes e que, à primeira vista, se dá toda a ver. A placa de concreto 

amarela, com sua boca reta, exprime o desapontamento despertado pelo pátio da 

escola que quer ser futuro, mas não consegue. 

 

No verso...  

A escola que quer ser futuro também fica no município 3. Junto com a 

escola imponente, optou-se por trazê-las para a coleção da tese em função da 

extensão e do tempo de existência da rede escolar deste município. 

A escola que quer ser futuro foi construída de acordo com um modelo, 

como em tempos passados outras escolas também foram. A escola vizinha a esta, 

que aparece à direita na fotografia 3.4.a foi, na década de 1980, anunciada como 
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tal. Mas o que a escola que quer ser futuro alardeia como novidade nada mais é 

que o cumprimento atrasado de alguns aspectos da lei.  

Esta escola é apresentada como um novo conceito para a primeira infância 

por reunir creche e pré-escola no mesmo espaço, quando a opção pelo nome 

Educação Infantil na LDB (BRASIL, 1996) já induzia a esta não cisão, inclusive 

nos espaços físicos das instituições escolares. A escola se envaidece de ter 

professores de Educação Infantil nas suas turmas, mas isto só ocorreu a partir de 

2011, mesmo estando previsto pela LDB desde 1996 (BRASIL, 1996). Ou seja, o 

município 3 abafa o fato de que descumpriu a legislação até 2011, quando 

realizou um concurso específico para professores de Educação Infantil e lotou-os 

nas turmas, exibindo isto como inovação. 

Na concepção em que foi criada esta escola pretende contribuir para o 

progresso, essa tempestade que, segundo Benjamin (1994), impele para o futuro o 

anjo da história, o Angelus Novus do quadro de Paul Klee. A concepção de 

história como uma sucessão de acontecimentos é coerente com a fé obtusa no 

progresso, por parte dos políticos, assim como sua confiança no apoio das massas 

e sua subordinação servil a um aparelho incontrolável (BENJAMIN, 1994). A fé 

no progresso é, nessa perspectiva, a ilusão de um futuro melhor. Assim é também 

o projeto da escola que quer ser futuro: sua concepção de Educação Infantil parece 

estar mais focada em preparar as crianças para o Ensino Fundamental que atenta 

às especificidades desta etapa. O progresso, que se apoia no desenvolvimento 

técnico, não abre mão da utilidade e, no caso das escolas, parece investir no 

espaço interno em detrimento do externo. O pátio da escola que quer ser futuro 

evidencia a opção por pouco investimento e atenção ao espaço externo: não tem 

brinquedos, mas elementos feitos de concreto e tinta, que são materiais usados na 

própria construção da escola. 

A tempestade do progresso empurra o município 3, desde 2009, a inaugurar 

escolas sucessivamente, perseguindo o plano robusto, como assim define a 

prefeitura, de abrir vagas para a Educação Infantil. Porém, a velocidade com que 

escolas como esta são abertas parece estar mais a serviço das estatísticas 

municipais que das crianças. Pois, a cada escola inaugurada o número de 

matrículas contabilizadas pelo município 3 aumenta. Consequentemente, a verba 

recebida via FUNDEB também. 
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As fotografias da escola que quer ser futuro fazem ecoar as palavras de 

Lima (2005:144): “Nada é abstrato, neutro ou indiferente no ato de produção da 

arquitetura dos equipamentos coletivos. Nele, o traço nunca é um risco: é um 

material, é uma dimensão, é um custo, é uma resposta a demandas que são 

concretas num tempo histórico”. Que fique explícito à gestão do município 3, 

porém, que a cada matrícula corresponde uma criança, que tem direito não a uma 

vaga, mas a uma Educação Infantil de qualidade, com espaço adequado às 

especificidades e necessidades desta etapa. Isto significa, em última instância, 

estar numa escola onde possa, antes de ser aluno, ser criança – e brincar. 

 

3.5. A escola desconhecida 

  

No município 4 há uma escola desconhecida. Desconhecida de si própria. A 

escola tem um espaço privilegiado e potencial para ser ainda mais interessante, 

mas parece não se enxergar como tal. 

 

 

3.5.a.Entrada  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 A escola fica numa praça, em terreno pouco elevado. A frente é delimitada 

por grades, e do portão de entrada sobe uma rampa que dá no pátio frontal. Apesar 

da pintura em dia a escola, como a praça, parece estar lá sem receber atenção do 

governo. Está lá, vai levando seu dia a dia, cumprindo como pode seus deveres.  
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3.5.b.Pátio frontal  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

A parte da frente do pátio é cimentada, com árvores grandes cercadas por 

canteiros. Há também algumas mudas em vasos, que parecem estar aguardando 

para serem plantadas. 

 

 

3.5.c.Pátio lateral  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

No lado esquerdo da escola o pátio é amplo e há um brinquedo em madeira 

com escada, escorrega, platô coberto, balanço e argolas. Nesta parte o chão é de 

terra e se veem folhas secas espalhadas. Há outras árvores, de troncos largos e 

grandes copas, que oferecem sombras agradáveis.  

Na foto acima, à esquerda se vê a edificação, que foi construída para ser 

escola. Está pintada em azul claro e azul escuro, cores deste município e também 

do município 5, da escola desencantada. Aliás, a escola é toda pintada de azul 

claro e azul escuro. A escola desconhecida tem as janelas fechadas por grades e as 
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salas de aula têm portas que dão para o lado externo da escola, para um pequeno 

solário. 

O solário é pequeno e o meio muro que o delimita, apesar de baixo para os 

adultos é alto para as crianças, de modo que quando estão lá elas não enxergam o 

pátio. Além disso, não há atrativos para as crianças, que só veem cimento e um 

retalho do céu.  

 

 

3.5.d.Parquinho  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 Na escola desconhecida há um único brinquedo no pátio, apesar deste não 

ser seu único atrativo. No entanto, não é de se espantar que esta seja a parte do 

pátio mais desejada pelas crianças. Este brinquedo em madeira colorida com 

telhas de amianto foi bastante comum em pátios escolares e em condomínios 

residenciais nas décadas de 90 e 2000, como hoje são os brinquedos de plástico 

vistos nas escolas reluzente e na que não deveria ter sido. 

 

 

3.5.e.Pátio atrás da escola, com quadra de esportes e espaço coberto  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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Na parte de trás do pátio, surpresa! Amplidão, grama, árvores, arbustos, 

sombra, bancos, quadras, recantos. Possibilidades de correr, experimentar, 

brincar, rodar, dançar, curiosar, aprender! E também de tudo mais (ou quase 

tudo!) que se faz dentro de sala. 

Há dois bancos de cimento pintados de azul, ao lado da quadra com duas 

traves de futebol. O chão da quadra, de cimento, está rachado e as traves não têm 

redes. Ao lado da quadra há ainda um espaço coberto, como uma quadra menor. A 

despeito de haver apenas um brinquedo, a escola desconhecida oferece às 

crianças, além de um espaço amplo e do contato com uma variedade de elementos 

naturais e sintéticos, também cantinhos para encontros e trocas. Apesar dessas 

características, não se encontra no pátio traços da presença das crianças. Irônica e 

tristemente, a escola desconhecida é rica e não sabe. Rica pela amplitude de seu 

espaço e pelas possibilidades que oferece às crianças lá matriculadas e aos 

professores que lá trabalham. Rica pela potência de ser um espaço ainda mais 

atraente às crianças, que pode se tornar lugar de conhecer sobre si, sobre o outro e 

sobre o mundo.  

 

No verso... 

O município 4 tem 35.216 km
2 

e 458.673 habitantes. É uma localidade onde, 

no passado, havia muitas fazendas. Os dois rios da região foram importantes vias 

de transporte da produção de milho, mandioca, feijão e açúcar, que eram levados à 

capital para serem consumidos e aos portos para serem exportados para a Europa. 

Com a crescente dificuldade de encontrar mão-de-obra disponível as grandes 

fazendas foram sendo divididas em propriedades menores, de modo que a 

produção de frutas, verduras e legumes na região foi se diversificando
19

.  

O município 4 tem um baixo índice de atendimento à Educação Infantil, de 

3,5%. Ou seja, das 27.590 crianças de 0 a 3 anos, apenas 978 estão matriculadas 

(NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b). Lá, a Educação Infantil está 

organizada em uma creche municipal, 5 pré-escolas municipais, 8 creches e pré-

escolas municipais e 1 creche e pré-escola conveniada, além de 7 escolas de 

Ensino Fundamental com turmas de Educação Infantil. 

                                                           
19

 Fonte: IBGE Cidades: www.ibge.gov.br. 
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Há uma equipe específica, composta por 4 pessoas, para acompanhamento 

semanal das instituições municipais de Educação Infantil. Também há um projeto 

de formação específica para professores e auxiliares da rede pública. Nem o 

acompanhamento, nem a formação, contemplam os professores e auxiliares da 

instituição conveniada. 

O ingresso de professores no município 4 acontece por meio de concurso 

não específico, mas a rede conta também com profissionais celetistas, 

frequentemente contratados de forma precária. Em 2009 o plano de carreira ainda 

estava em elaboração.  

Neste município os diretores de creches e pré-escolas são indicados 

politicamente e têm mandato de tempo indeterminado. Para ocuparem esse cargo, 

devem ser funcionários da rede, formados em pedagogia e com habilitação em 

gestão escolar
20

. Ainda que os requisitos para ocupar o cargo de diretor exijam 

nível superior, a indicação ao cargo (ao invés da eleição pela comunidade escolar) 

é prática comum, que persiste a despeito do princípio da gestão democrática 

explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). 

O que chama atenção na escola desconhecida é que o pátio, apesar do pouco 

investimento, é um espaço atraente às crianças e tem potencial para ser lugar de 

descobertas e aprendizado não apenas no recreio, mas também em atividades 

planejadas e propostas pelas professoras. O conhecimento não se constrói apenas 

na sala de aula, nem apenas na mente. O conhecimento se constrói com o corpo 

todo e nesse processo as sensações são fundamentais. A escola é desconhecida 

porque não conhece a si, porque não sabe do seu potencial. Ela faz reconhecer 

que, se o espaço é fundamental à pedagogia, a formação dos profissionais também 

é. Pois, da mesma forma que um espaço rico em possibilidades perde com 

profissionais que não o veem como tal, um espaço com possibilidades reduzidas 

cresce com profissionais que sabem potencializá-lo, que estão conscientes do 

trabalho que desenvolvem. 

Uma formação que assegure o conhecimento de que estar no pátio é direito 

as crianças; que se aprende com mente, corpo e afeto; que exigir a imobilização 

do corpo dificulta a aprendizagem ao invés de contribuir; que para a necessária 

mudança nas relações entre seres humanos e natureza é preciso ter proximidade e 
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 Fonte: Dados da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de 

Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo Grupo de pesquisa INFOC entre 2009 e 2011. 
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sentimento de pertencimento; que a ação pedagógica se dá no mundo e não 

confinada entre quatro paredes: essa é a formação que pode se beneficiar de um 

pátio privilegiado como este. Essa é a formação que pode beneficiar as crianças 

com uma Educação Infantil de qualidade. O caminho passa pela práxis, processo 

permanente no qual a teoria se modifica com a prática e esta, por sua vez, se 

modifica com a teoria. O conceito de práxis era, segundo Konder (2009), o norte 

da compreensão de Benjamin sobre marxismo.  

o conceito de práxis abre caminho para que seja repensada a 

relação teoria/prática. A prática “pede” teoria, precisa de teoria, 

porém nada assegura que ela vai receber sempre uma teoria que 

corresponde plenamente à sua demanda. E a teoria só pode 

corresponder plenamente a essa demanda se se integrar à prática 

que a solicitou, participando dela. A práxis é a atividade na qual 

a teoria se integra à prática, “mordendo-a” e a prática “educa” e 

“reeduca” a teoria (KONDER, 2009:88). 

A práxis implica numa relação dialética entre teoria e prática, na qual ambas 

se modificam mutuamente, de modo que a teoria não se cristalize em dogma, nem 

a prática em alienação. Se a prática esvaziada de teoria é errante, a teoria sem 

prática roda em seu eixo. Em relação à formação de professores, quando eventual 

– tanto no sentido de acontecer em eventos, como seminários e palestras, como no 

sentido de acontecer com intervalos muitos distantes – não favorece a articulação 

dialética entre teoria e prática. Muitas palestras em sequencia não significam uma 

boa formação, assim como estudos esporádicos também não. Uma formação de 

professores que contemple a supervisão da prática pedagógica é um caminho para 

a práxis.  

 

3.6. A escola desencantada 

 

No município 5 há uma escola que parece desencantar as crianças. À 

primeira vista a impressão é de um espaço que procura ser simpático, mas não 

consegue cativar: desenhos infantis pintados na parede, dois pequenos canteiros 

com flores de plástico e as cores suaves no brinquedo do pátio parecem tentar 

tornar a escola atraente para seus pequenos frequentadores, mas sem sucesso. 
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3.6.a.Pátio frontal com brinquedo ao fundo  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

Um dos elementos que não contribuem são as janelas, altas e com grades, 

que não permitem às crianças ver através delas. As janelas ficam bem à frente de 

quem entra na escola pelo portão com rampa. Qual será a impressão das crianças 

ao chegar e ver, logo na entrada, estas janelas? Qual será a sensação de estar nas 

salas e não conseguir ver o lado de fora? A escola parece mais ameaçar do que 

convidar à permanência nela. Embaixo das janelas há dois pequenos canteiros 

com flores artificiais coloridas. Por que flores artificiais e não naturais? Qual o 

sentido de certas escolhas? Na parede, uma pintura com pássaros, borboletas, uma 

caixa com brinquedos, um cachorro dormindo, um menino soltando pipa e outros 

dois jogando bola, uma menina, pedras, flores e montanhas ao fundo. No alto, um 

avião puxando uma faixa com o nome da escola. 

A escola desencantada é toda azul: azul claro e azul escuro. Como na escola 

que não deveria ter sido, nesta também as cores demarcam o espaço público. O 

chão nesta parte do pátio é de terra com traços de grama, o que leva a perguntar se 

algum dia houve grama ali. Nas laterais do pátio há diversas árvores e arbustos 

que, dependendo da hora do dia, podem oferecer sombra. Em um canto do pátio 

há um brinquedo grande de madeira com escada de um lado, platô coberto e 

escorrega do outro lado. Oferece diversas possibilidades de brincadeira, e está 

pintado em cores pastéis. 
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3.6.b.Pátio frontal à direita  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 A frente da escola é demarcada por uma grade de losangos, também 

pintada de azul. Junto a ela estão dois bancos de cimento da mesma cor.  

  

 

3.6.c.Pátio frontal à esquerda  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 No canto esquerdo do pátio frontal há diversas árvores e arbustos. Vê-se 

uma cadeira e, bem à esquerda da foto, uma bolsa pendurada na parede. Prováveis 

rastros da presença de algum funcionário da escola. Atrás da cadeira há um saco 

de lixo. Apesar da pintura em bom estado da edificação, na marquise ela está 

descascada. No fundo, duas gangorras. 
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3.6.d.Gangorras no canto esquerdo do pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 As gangorras são simples, de madeira, e uma tem figuras de papagaios e 

outra de cachorros. A madeira é um material que se deixa marcar pela ação do 

tempo e do uso: vê-se que está manchado e amassado. Atrás das gangorras uma 

estrutura de alvenaria com a porta azul, no que parece ser a caixa de força. Em 

cima dela, quatro vasinhos feitos com garrafa pet pintada, sendo um deles com 

uma flor de plástico.  

O chão de cimento está desgastado e se vê musgo atrás da gangorra. 

 

 

3.6.e.Casinha no pátio atrás da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 Na parte de trás do pátio há uma casinha de boneca. Por fora azul escuro, 

por dentro branca e de chão azul claro. A casinha é de alvenaria com telha de 

amianto, como a escola. A parede interna está decorada com golfinhos e a externa, 

com três tucanos. Do lado de fora da casinha há quatro canteiros sem plantas, 
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apenas com alguns matinhos, e o da direita tem um enfeite de papagaio. Nos dois 

canteiros mais claros, o que está junto à porta da casinha e o que está na lateral, 

virado para baixo, vêem-se vestígios da presença das crianças: o primeiro está 

pintado e o segundo exibe impressões de mãos. 

 Há uma vassoura encostada na parede da edificação, que parece ter sido 

esquecida. O chão é de cimento e irregular, gasto e com restos de tinta azul mas, à 

esquerda, a parte da edificação que se vê parece estar com a pintura em dia. Bem 

no canto direito da foto se vê um muro baixo, quebrado, com os buracos dos 

tijolos à mostra. Atrás da casinha um pequeno barranco de terra escavada e o 

muro azul claro que delimita o terreno da escola. O poste serve de esteio de varal, 

no qual há uma toalha pendurada.  

 

 

3.6.f.Pátio atrás da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

O varal continua, maior e com muitas toalhas de crianças penduradas. O 

chão ainda é de cimento, com rachaduras. No meio dessa parte do pátio se vê uma 

caixa de concreto. Até ela foi pintada de azul. Caixa de gordura? De esgoto? 

Cisterna? Ao fundo, a árvore cresceu e suas raízes levantam o chão. No muro, 

infiltrações e rachaduras. No chão, junto ao muro, saquinhos com mudas de 

plantas esperam sua vez. Serão plantados? 

No canto direito há um chuveiro e, no lado esquerdo, uma cadeira e mesa 

onde está um casaco pendurado. Há também um balde. Terá sido esquecido como 

a vassoura? 

Nesta parte da edificação as janelas também são altas e com grades, acima 

da visão das crianças. 
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Na escola desencantada, os únicos rastros das crianças são as pinturas e 

mãos nos canteiros ao lado da casinha. Há também as toalhas penduradas, mas 

estas, apesar de serem vestígios da presença das crianças, foram deixados pelos 

adultos. Na escola desencantada, é mais fácil ver vestígios dos adultos que ali 

circulam do que das próprias crianças. 

 

No verso...  

O município 5 tem 467,619 km
2
 de extensão e população de 855.048 

habitantes. Os primeiros habitantes da região, que se fixaram nas proximidades 

dos rios, remontam à segunda metade do século XVI, bem no início do período 

colonial. Mas o povoamento foi se estendendo também das orlas das praias às 

encostas das serras. Com o passar dos séculos o território onde hoje está 

delimitado o município 5 foi se tornando local de cultivo de alimentos
21

. 

A escola desencantada é uma das mais antigas do município 5, tendo sido 

inaugurada no final de 1988. Foi uma iniciativa da comunidade, que solicitou à 

prefeitura a construção do prédio. A creche foi assumida pela associação de 

moradores do bairro e em 1989, pela secretaria de desenvolvimento social 

(BARBOSA, 2013). 

Como pode uma escola ser um espaço tão pouco atrativo? Ela foi construída 

com este fim mas por que, apesar disso, é um espaço pobre, pouco interessante? 

Será que na construção da escola as crianças e seus interesses foram 

considerados? Será que houve preocupação em construir um espaço acolhedor e 

agradável àquelas que diariamente estariam lá? As perguntas têm duas possíveis 

respostas: sim e não. Ambas tristes. Pois, se as respostas forem negativas, são 

indicativas de uma política que não leva em consideração as crianças. Ou seja, 

constrói-se um espaço para as crianças sem pensar nelas. Mas se as respostas 

forem positivas, são indicativas do desconhecimento daquilo que é atraente e 

agradável às crianças, daquilo que lhes inspira alegria, curiosidade, encantamento. 

No fragmento “Canteiro de obra”, Benjamin afirma que “elucubrar 

pedantemente sobre a fabricação de objetos – material educativo, brinquedos ou 

livros – que fossem apropriados para crianças é tolice”, e que “a Terra está repleta 
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dos mais incomparáveis objetos de atenção e exercício infantis” (BENJAMIN, 

1995:18). 

O autor se refere a brinquedos, livros e materiais educativos, mas a tese ousa 

estender essa reflexão também aos espaços educativos. O que interessa às crianças 

é mais o mundo cotidiano do que aquilo, objeto ou espaço, que foi construído 

especificamente para elas a partir da ótica dos adultos, daquilo que acreditam ser 

interessante para elas. Frequentemente, ainda, desconsidera-se o espaço como um 

fator que importa às crianças e que faz diferença na dimensão pedagógica. Seja 

por meio de escolas em casas alugadas, compradas e não adaptadas ou mesmo em 

escolas construídas para as crianças, mas sem as considerar, o fato é que estes 

espaços estão alijados da especificidade da Educação Infantil. Por que, se a 

Educação Infantil é uma etapa que tem por função ampliar os conhecimentos das 

crianças sobre si e sobre o mundo, se oferece a elas espaços engessados pelo que 

os adultos pensam ser alvo do interesse das crianças, mas que são, na verdade, 

espaços que não instigam, que não despertam a curiosidade de conhecer o mundo? 

As crianças se interessam pelos resíduos das coisas:  

Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo que surge na 

construção, no trabalho de jardinagem ou doméstico, na costura 

ou na marcenaria. Em produtos residuais reconhecem o rosto 

que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e para elas 

unicamente (BENJAMIN, 1995:18). 

Nesse processo, as crianças vão construindo o seu próprio mundo de coisas. 

O segredo de criar um espaço para as crianças está, então, em considerar este 

pequeno mundo, o que entra nele e o que não entra, seguindo suas normas de 

funcionamento no rastro delas próprias. 

Crianças... Resíduos... O rosto que o mundo volta para elas... Estes três 

elementos suscitam uma pergunta: serão as crianças da Educação Infantil, apesar 

da luta de tantos anos, apesar das conquistas mais recentes, ainda o resíduo da 

política de Educação? Números e dados falam por si. 

No município 5 o índice de atendimento à Educação Infantil é baixo, com 

4,9% de taxa de cobertura. Isso significa apenas 2.702 matrículas de uma 

população de 55.471 crianças de 0 a 3 anos (NUNES, CORSINO e KRAMER, 

2011b). São 2 creches e 29 creches e pré-escolas municipais. As demais turmas de 

Educaçao Infantil estão inseridas em 94 escolas municipais de Ensino 
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Fundamental. Mas mais grave do que os números é o desconhecimento da própria 

realidade. No município 5 há creches conveniadas, sendo inclusive uma das 

modalidades de conveniamento a cessão de professores. Mas as instituições 

conveniadas não constam na descrição das unidades da rede, mesmo havendo 

campo específico para elas. Contraditoriamente, no que diz respeito à formação, 

os responsáveis pelas informações
22

 afirmam haver projeto específico para os 

profissionais de Educação Infantil, incluindo professores e auxiliares da rede 

pública, equipe pedagógica, estudantes de Ensino Médio modalidade Normal e 

ainda professores e auxiliares da rede conveniada. Mas como? Estes profissionais 

aparecem como participantes da formação mas suas instituições não aparecem nas 

estatísticas de secretaria? 

A secretaria de educação informa que há uma equipe de acompanhamento 

específico das instituições de Educação Infantil, que conta com 12 pessoas e 

realiza acompanhamento mensal. Será que esse acompanhamento inclui as 

instituições conveniadas? 

O plano de carreira existe, mas a secretaria não sabe informar como os 

diferentes profissionais da Educação Infantil estão enquadrados nele. Por fim, o 

próprio informante da secretaria não se identificou! Nem nome, nem cargo, nem 

setor, nem endereço. 

Situação grave. Escondendo a si mesmo, o informante parece se 

envergonhar ou se eximir da responsabilidade de responder pelo município onde 

trabalha. Desconhecimento de sua rede e de sua realidade. Como saber aonde se 

quer ir sem saber onde se está? Errando pelos caminhos da política, o município 5 

tem dificuldades em planejar e, consequentemente, em efetivar uma política de 

Educação Infantil. 

 

3.7. A escola equilibrista 

 

No município 6 existe uma escola equilibrista. Destemida, ela cumpre sua 

função como quem caminha na corda bamba, se equilibrando para fazer o possível 

cada vez melhor. 

                                                           
22

 Fonte: Dados da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de 

Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo Grupo de pesquisa INFOC entre 2009 e 2011. 
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A escola equilibrista foi inaugurada em 2003, como parte das ações do 

Programa Nova Baixada. Outra escola foi inaugurada junto, no mesmo bairro. 

Ainda que a comunidade desejasse homenagear duas pessoas importantes àquele 

contexto, dando seus nomes às novas escolas, o governo do município 6 deixou 

que somente uma das escolas decidisse seu nome. A escola equilibrista foi, então, 

designada pelo governo para receber o nome do pai do vice-prefeito da época, 

recém-falecido. Ainda hoje há uma fotografia deste senhor pendurada na entrada 

da escola. 

Ela fica numa esquina, sendo a frente e a lateral esquerda cercadas por 

grades e os fundos e a lateral direita, por muros. 

 

 

3.7.a.Pátio frontal da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

A escola é térrea, com uma larga porta de entrada e tijolos de vidro que 

favorecem a iluminação natural. É pintada de branco, com meio muro azul e 

faixas em dois tons de laranja. O pátio frontal é amplo, com parte do piso em 

concreto e outra em grama. Há árvores e arbustos, dois bancos de concreto e três 

mastros para as bandeiras oficiais, dos quais se vê, à direita da foto acima, o 

primeiro. Presas no galho da árvore à esquerda da foto estão duas bandeirinhas de 

festa junina. 
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3.7.b.Pátio frontal, canto direito  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

No lado direito do pátio há dois bancos de cimento sob a copa de uma 

grande árvore. Ao fundo, uma estrutura em madeira que lembra uma barraquinha 

de festa junina. Já no lado esquerdo, árvores e arbustos plantados na grama, já 

bem crescida. 

Segundo o projeto da escola os brinquedos deveriam ficar neste pátio e o 

pátio interno deveria ter uma horta. Porém, na escola que foi inaugurada junto 

com a escola equilibrista, os brinquedos foram estragados por pessoas que 

invadiam a escola à noite e nos fins de semana. Por isso, a escola equilibrista 

optou por colocar os brinquedos no pátio interno, que se verá mais adiante, e 

suspendeu o projeto da horta. 

 

 

3.7.c.Pátio frontal, canto esquerdo  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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Em uma das laterais há uma nesga de pátio, pequeno espaço entre as grades 

e a parede da edificação. Em certo ponto o espaço é mais estreito devido ao pátio 

adjacente a uma das salas. 

 

 

3.7.d.Pátio lateral esquerdo  

com parede do pátio adjacente à sala  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.7.e.Pátio lateral esquerdo da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

Este pátio adjacente, visto por dentro, tem tamanho razoável e é 

compartilhado por duas salas. O piso é de cimento e as paredes são altas e com 

blocos vazados. Além disso, veem-se as janelas de uma das salas, do tipo 

basculante, e um carrinho rosa. 

 

 

3.7.f.Vista interna do pátio adjacente à sala  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.7.g.Vista interna do pátio adjacente à sala  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)
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Do outro lado da escola o espaço entre a edificação e o muro é estreito, um 

longo corredor. O muro separa a escola de uma vala de esgoto a céu aberto, cujo 

cheiro desagradável vem em lufadas. 

 

 

3.7.h.Corredor na lateral direita da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

No pátio de trás, surpresa: uma cisterna. A escola equilibrista foi inaugurada 

sem ligação com a rede pública de água e, por mais de dez anos, foi abastecida 

por carros-pipa. Após anos de solicitação, a própria comunidade, cansada de 

esperar, fez a ligação clandestina da escola com a rede de água. Apesar da 

solicitação da secretaria de educação, a companhia de água ainda não regularizou 

a situação. Como a cisterna continua sobre o solo, o pátio de trás da escola, por 

medida de segurança, é vedado às crianças. 

 

 

3.7.i.Cisterna no pátio dos fundos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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No canto esquerdo do pátio de trás se vê a caixa de força e no meio, uma 

árvore com canteiro. Já à direita, uma lata de lixo, uma bicicleta encostada e o 

gramado. 

 

 

3.7.j.Caixa de força no canto esquerdo do pátio dos fundos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.7.k.Árvore no pátio dos fundos  

Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.7.l.Vista à direita, pátio dos fundos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

O pátio interno da escola equilibrista é descoberto, tem tamanho médio e 

fica no centro da edificação, para onde dão as salas. É cercado com meio muro e 

tem quatro acessos, um em cada lado. Pilastras redondas pintadas de laranja 

sustentam o telhado dos corredores. O projeto inicial previa uma horta neste pátio, 

mas a direção da escola decidiu instalar aí os brinquedos, que assim ficam 

protegidos de atos de violência. No centro do pátio há brinquedos como gangorra, 

carrossel, escorrega, trepa-trepa e balanço. Todos os brinquedos são em ferro e 

pintados de azul e branco. Veem-se também três cadeiras azuis, quatro latas de 

lixo grandes e uma bicicleta de adulto encostada. Próximo da bicicleta, na parede, 

há uma torneira.  
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3.7.m.Pátio interno da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.7.n.Detalhe do pátio interno da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

3.7.o.Vista do pátio interno da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.7.p.Vista do pátio interno da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

A escola é equilibrista porque sua pintura recente esconde uma triste 

história. Construída em terreno alagado, no decorrer dos anos foi havendo um 

afundamento no piso, em especial de uma das salas. O chão rachou, o piso 

afundou e a situação ficou perigosa para as crianças e adultos. Em novembro de 

2012 as aulas foram suspensas e, se tivesse havido tempo hábil, equipe e crianças 

teriam sido transferidas para um clube próximo. A despeito da necessidade, o 

reparo feito pela secretaria de educação foi superficial: piso e parede consertados, 

escola repintada e, espécie de prêmio de consolação, a escola ganhou nova parede 

que fechou uma área, transformada em sala de leitura – o sonho da diretora, em 

suas próprias palavras. Assim, em junho de 2013 as aulas foram retomadas. 

Sem água regularizada, com cheiro da vala de esgoto, de piso remendado 

em terreno instável e nova pintura, a escola continua se equilibrando, procurando 

ser para as crianças o espaço que lhes é de direito enquanto aguarda novidades de 

sua secretaria. 
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No verso... 

O município 6 tem apenas 77,815 km
2
 de extensão e população de 469.332 

habitantes. Apesar de ter sido emancipado em 1990 e instalado em 1993, sua 

história remonta ao início do século XVII, quando lá havia um engenho de açúcar. 

Os rios que cortam a região, ao transbordarem, formavam mangues e brejos, e por 

isso a localidade ficou assim conhecida
23

. 

Este município, em pouco tempo de existência, ainda tem baixo índice de 

atendimento: 1.833 matrículas e população de 33.302 crianças de 0 a 3 anos, 

configurando ínfimos 5,5% taxa de cobertura (NUNES, CORSINO e KRAMER, 

2011b). Na urgência de cumprir suas responsabilidades, o município 6 “tem 

adotado estratégias emergenciais como a municipalização das Casas da Criança, o 

convênio com instituições filantrópicas e comunitárias e a implantação de turmas 

de Educação Infantil em espaços de escolas de Ensino Fundamental (SIQUEIRA, 

2011:124). Estas estratégias se materializam nos números da Educação Infantil do 

município: 3 pré-escolas, 10 creches e pré-escolas e 19 escolas de Ensino 

Fundamental com turmas de Educação Infantil. Uma equipe de 6 pessoas realiza 

acompanhamento mensal destas instituições
24

. 

A secretaria de educação não informou dados quantitativos sobre as 

instituições conveniadas, apenas que 5 contam com professores públicos cedidos e 

que 31 recebem material didático-pedagógico, merenda e capacitação de pessoal. 

Sobre a formação em serviço, esta é oferecida a professores e auxiliares das redes 

pública e conveniada. A formação é específica para os profissionais da Educação 

Infantil e acontece em oficinas, palestras, grupos de estudo e eventos. No entanto, 

a formação a que se referiram foi o Proinfantil
25

. 

O plano de carreira do município 6 foi aprovado em 1998, mas não há 

concurso específico para a Educação Infantil. Os diretores de creches e pré-

                                                           
23

 Fonte: IBGE Cidades: www.ibge.gov.br 
24

 Fonte: Dados da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de 

Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo Grupo de pesquisa INFOC entre 2009 e 2011. 
25

 O Proinfantil (Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação 

Infantil) foi um curso em nível médio, a distância, na modalidade Normal, destinado aos 

profissionais que atuam em sala de aula na Educação infantil, nas creches e pré-escolas das redes 

públicas – municipais e estaduais – e da rede privada, sem fins lucrativos – comunitárias, 

filantrópicas ou confessionais – conveniadas ou não, sem a formação específica para o magistério 

exigida pela LDB (BRASIL, 1996). O Proinfantil foi realizado pelo Ministério da Educação em 

parceria com os estados e municípios entre 2005 e 2011 (SOUZA, 2011). 
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escolas são indicados politicamente, com mandato de 4 anos, e precisam ter o 

curso Normal, graduação ou licenciatura plena. 

A situação da escola equilibrista é aviltante, sem abastecimento de água 

regularizado, ao lado de uma vala de esgoto, com o piso afundando: tudo traz 

riscos às crianças e adultos. É agravada por decorrer de uma decisão da gestão 

municipal, que construiu naquele terreno uma escola de Educação Infantil. 

Enquanto as fotos da escola equilibrista eram tiradas, a coordenadora, que 

trabalha lá desde a inauguração, falava sobre a situação com pesar e humor, 

tristeza e ironia. Suas palavras, ora com ar de vergonha, ora de denúncia, 

revelavam as dificuldades enfrentadas pelos profissionais, que persistem no 

compromisso com as crianças e com a Educação. Suas palavras fizeram lembrar 

as de Benjamin: 

Sujeira e miséria crescem como muros, obra de mãos invisíveis, 

em torno deles. E assim como o indivíduo pode suportar muito 

por si, mas sente justa vergonha quando sua mulher o vê 

suportá-lo e ela própria o atura, assim é lícito ao indivíduo 

aturar muito enquanto está sozinho e tudo enquanto o esconde. 

Mas nunca é lícito a alguém firmar sua paz com a pobreza 

quando ela cai como uma sombra gigante sobre seu povo e sua 

casa. Ele deve, então, manter seus sentidos vigilantes para cada 

humilhação que lhes é infligida e mantê-los disciplinados até 

que seu sofrimento tenha trilhado, não mais a ladeirenta rua da 

amargura, mas o caminho ascensional da revolta (BENJAMIN, 

1995:22). 

A escola equilibrista parece estar ainda na ladeirenta rua da amargura. À 

mercê das ações (ou da falta de ações) da gestão, os profissionais enfrentam as 

consequências de decisões politicas procurando fazer o possível, dia após dia.  

 

3.8. A escola escondida 

 

 No município 7 há uma escola escondida. Ela parece pálida. As paredes 

brancas não exibem nem murais nem placa que indique que ali é uma escola. Não 

há plantas, árvores ou canteiros. À primeira vista salta aos olhos a grade e o tanto 

de cimento: chão, paredes, muro. Mar de paredes. Mar seco. Impressão de vazio, 

de falta de vida! 
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3.8.a.Entrada da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.8.b.Acesso à secretaria  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

 Ao entrar no pátio veem-se, ao fundo, duas portas com grades e uma janela 

pequena, retangular e no alto. Difícil ver através dela. Para as crianças, 

impossível. À esquerda, um tímido acesso para a secretaria, com um mural e um 

pequeno canteiro com plantas. A palavra que vem à mente é desmazelo. A janela 

à esquerda é maior e mais baixa, mas está completamente fechada com uma 

cortina e não é possível ver nada através dela. A construção faz sombra em boa 

parte do terreno, mas ao meio-dia, com sol a pino, o calor parece atordoar.  

 

 

3.8.c.Brinquedo 1  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 Nos fundo da escola escondida há um pátio pequeno e com chão de 

pedriscos. Há somente quatro brinquedos, sendo três de ferro e um também de 

madeira e com pneu. São um escorrega, uma estrutura para subir, um balanço para 
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duas crianças e um brinquedo com múltiplas possibilidades, com dois andares, 

telhado, escorrega, argolas e balanços de ferro e de pneu, uma barra de ferro para 

se pendurar. A pintura, bem colorida, está desgastada. Os brinquedos parecem ser 

mais antigos, como os que se vê na escola desconhecida. Não são os de plástico 

vistos na escola acolhedora, na escola reluzente ou na escola que não deveria ter 

sido.  

No pátio há plantas e algumas árvores, que oferecem uma sombra gostosa. 

As plantas parecem está lá à espera de cuidados, assim como toda a escola. 

 

 

3.8.d.Brinquedo 2  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.8.e.Escorrega e vista parcial do balanço  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

As paredes estão cheias de rachaduras e infiltrações, a pintura está 

descascada. Ao fundo, atrás do escorrega se vê um pneu jogado num canto e uma 

escada, que parece enferrujada, encostada na parede. Um fio passa pendurado, de 

uma janela à outra, e outros descem pelo canto. Varal? Fio elétrico? Antena de 

televisão? Não é possível ter certeza, mas a impressão é de improviso. O possível, 

o jeitinho. Novamente a escola comunica desmazelo, tristeza. 

Por fim, mais duas janelas altas e com grades. As crianças, de dentro, não 

enxergam o exterior. É um ambiente que não foi construído para ser escola e que, 

provavelmente, foi comprado ou alugado e (muito pouco) adaptado às 

necessidades das crianças. Delas, não se vê nem vestígios. Esta escola é mesmo 

muito escondida.  

 

No verso...  

O município 7 é o irmão caçula do município 2, tendo se separado dele em 

1890. Tal qual o irmão mais velho e mais importante, originalmente era ocupado 
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por índios. Colonizadores portugueses ali chegaram no final do século XVI, mas 

foi com a chegada do jesuítas, na primeira metade do século XVII, que houve uma 

ocupação efetiva do território, longe do litoral. 

Depois de se tornar paróquia, a localidade onde hoje é o município 7 

desenvolveu sua economia com base na agricultura, inicialmente na cultura de 

cana-de-açúcar e, posteriormente, na de café, da qual até hoje há pequenas 

plantações. Atualmente é um município populoso, com 999.728 habitantes em 

247,709 km
2 

de extensão
26

. 

No caso desta escola, o que a torna escondida é, na verdade, a ausência de 

elementos arquitetônicos materiais e simbólicos que caracterizam a instituição 

escolar. Esta ausência indica que a escola não foi construída com este fim. Nem a 

entrada, nem a edificação, nem o pátio: não há traços característicos da cultura 

escolar (NÓVOA, 1992; FRAGO e ESCOLANO, 2001). 

Uma política que leva a Educação Infantil com tal improviso, utilizando 

imóveis que não foram construídos para serem escolas, sendo eles comprados, ou 

pior, alugados, é uma política que remete às palavras de Benjamin (1995:22): 

“Pobreza não é desonra’. Muito bem. No entanto, desonram os pobres. Fazem isso 

e o consolam com o provérbio”. A dureza dessas palavras é proporcional à sua 

veracidade. Apenas 3.098 das 50.762 crianças de 0 a 3 anos do município 7 

estavam matriculadas em 2009, configurando uma taxa de cobertura de 6,1% 

(NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b). Lá, há mais escolas de Educação 

Infantil conveniadas do que próprias: são trinta e cinco creches e pré-escolas 

conveniadas e dezesseis próprias. Há turmas de Educação Infantil inseridas em 

setenta e seis escolas de Ensino Fundamental. Tais dados são indicativos de uma 

política que pouco investe na Educação Infantil. A escola escondida é uma de 

muitas que funcionam em imóveis alugados e não construídos para serem escolas, 

o que ainda pode potencializar um baixo investimento em termos de estrutura, 

organização e adequação dos espaços às necessidades das crianças e à qualidade 

do trabalho pedagógico. 

O baixo investimento se estende aos profissionais, que ingressam na rede 

sem concurso específico para a Educação Infantil e cuja formação continuada 

acontece em grupos de estudos ou em eventos esporádicos. Além disso, há o 

                                                           
26

 Fonte: IBGE Cidades: www.ibge.gov.br. 
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agravante de que a formação continuada é oferecida apenas aos professores da 

rede pública, excluindo os professores das trinta e cinco instituições 

conveniadas
27

. 

No município 7, sucessivos governantes se elegem às custas dos mesmos 

cidadãos que esquecem tão logo adentram o gabinete.  

Pois, uma vez que, por um lado, o dinheiro está, de modo 

devastador, no centro de todos os interesses vitais e, por outro, é 

exatamente este o limite diante do qual quase toda relação 

humana fracassa, então desaparece, cada vez mais, assim no 

plano natural como no ético, a confiança irrefletida, o repouso e 

a saúde (BENJAMIN, 1995:21). 

Já na gestão, se esquecem dos cidadãos e das promessas de campanha: a 

liberdade do diálogo se perde, a consideração genuína pelo outro é abandonada. O 

dinheiro e o interesse privado alijam a consciência do cargo e do dinheiro e 

interesse públicos. O povo, a cada campanha eleitoral, se vê aprisionado em um 

teatro e “obrigado a seguir a peça que está no palco, queira-se ou não, obrigado a 

fazer parte dela sempre de novo, queira-se ou não” (BENJAMIN, 1995:23). 

A escola escondida é fruto de uma política de educação que se aproveita de 

uma população para a qual pouco já é muito, que não tem voz coesa e que vive 

sob o lema “cada um por si”, e oferece a esta população um arremedo de escola, 

muito aquém do que é direito das crianças, tanto em termos de cobertura quanto 

em termos de qualidade. 

 

3.9. A escola que não deveria ter sido 

 

No município 8 há uma escola que não deveria ter sido. Que nasceu para ser 

casa, mas acabou sendo escola. Como uma senhora alquebrada, daquelas com 

rugas que sulcam a pele, essa escola parece pacientemente seguir o seu destino. 

  

                                                           
27

 Fonte: Dados da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de 

Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo Grupo de pesquisa INFOC entre 2009 e 2011. 
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3.9.a.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.9.b.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.9.c.Brinquedos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

O pátio é amplo, gramado, com árvores plantadas há décadas e que 

oferecem uma generosa sombra. Não se sabe há quanto tempo a casa virou escola, 

mas os bancos de cimento e os brinquedos em ferro são de material e forma 

comuns às escolas construídas nos anos 1980. Tais brinquedos ainda se encontram 

à venda, mas não têm sido mais a escolha nas escolas construídas recentemente.  

Cimento e ferro são materiais frios e duros ao toque. O ferro é liso, range, 

vibra, enferruja. Tanto os brinquedos como a quadra evidenciam a necessidade de 

manutenção. Os brinquedos, se rendendo ao tempo, mostram um amarelo por 

baixo do azul e vermelho oficiais do município que, apesar de descascados, 

mostram o caráter institucional. Mas será este amarelo a cor original dos 

brinquedos? Será a marca apagada de uma gestão anterior? 
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A edificação principal da escola só aparece no cantinho de uma foto: 

também lá o azul e vermelho se fazem presentes em faixas nas pilastras. Há uma 

segunda construção, pequena e localizada no fundo do pátio, que lembra uma casa 

de caseiro. Certamente, pela sua dimensão diminuta, não foi construída para ser 

escola. 

 

 

3.9.d.Quadra da escola e canteiros  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Ao fundo da fotografia acima se vê a entrada da escola com bicicletas 

estacionadas: as profissionais que ali trabalham moram perto o suficiente para se 

deslocarem nelas. Junto ao muro do terreno, há canteiros com uma pequena, mas 

que parece produtiva, horta.  

 

 

3.9.e.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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Nos fundos da escola há um espaço coberto, com um varal cheio de toalhas 

– parecem ser das crianças. Parece que havia uma ducha externa, que poderia ser 

um elemento interessante às crianças. Ao deter o olhar, vê-se que não há torneira e 

que na verdade não há ducha, mas somente o cano saindo da parede.  

 

 

3.9.f.Amarelinha no chão  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.9.g.Trilha no chão  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

Os brinquedos em ferro, do pátio da frente, convivem com brincadeiras 

tradicionais, como amarelinha e trilha pintadas no chão, bem como com alguns 

brinquedos novos, de plástico, iguais aos da escola reluzente do município 1: a 

casinha e o túnel em forma de trem são iguais. Estes brinquedos são facilmente 

encontrados à venda em lojas de brinquedos para pátios e playgrounds. São 

produzidos por um conhecido fabricante de brinquedos, líder no mercado. Daí, e 

do fato de que desde 2012 estes brinquedos são recomendados pelo MEC, pode 

ser explicado o fato de municípios diferentes terem brinquedos iguais... 

Quanto à presença das crianças que frequentam a escola, são os elementos 

materiais como os brinquedos e as toalhas penduradas que trazem estes vestígios, 

uma vez que não há indícios de marcas deixadas por elas nos espaços ou nos 

objetos. 
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3.9.h.Brinquedos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Por fim, intriga ver que uma árvore cercada por grades. Ao lado, os canos 

amontoados no chão chamam atenção por estarem fora de contexto e oferecerem 

perigo às crianças. Há quanto tempo é e ainda quanto tempo será escola, esta que 

não deveria ter sido? 

 

No verso... 

O município 8 foi emancipado em 1990
28

, apesar de fazer parte de uma 

região relevante desde o início do período colonial. Situa-se no caminho para a 

Serra dos Órgãos e, com sua terra fértil, que favoreceu o desenvolvimento da 

agricultura, teve uma situação econômica privilegiada. Durante o segundo Império 

lá foi construída a primeira estrada de ferro da América do Sul: a  Estrada de 

Ferro Mauá, inaugurada em 1854. Com o término da escravidão, a localidade 

sofreu uma crise econômica, as plantações desapareceram e durante várias 

décadas a região ficou paralisada economicamente. 

Atualmente o município 8 tem 51.483 habitantes em 360,766 km
2 29

. No que 

diz respeito ao atendimento em creche, apenas 28,5% das crianças são atendidas, 

num índice considerado médio/baixo. Em números absolutos, das 3.185 crianças 

                                                           
28

 O processo de emancipação de municípios é regido pela Lei Complementar número 1, de 9 de 

novembro de 1967, acrescida da Lei Complementar número 46, de 21 de agosto de 1984. Dos oito 

municípios participantes da tese apenas dois, os municípios 6 e 8, foram emancipados nos últimos 

vinte anos, com base nestas leis. 
29

 Fonte: IBGE Cidades: www.ibge.gov.br. 
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de 0 a 3 anos apenas 909 estão matriculadas (NUNES, CORSINO e KRAMER, 

2011b). São 11 creches municipais e 20 escolas públicas de Ensino Fundamental 

com turmas de Educação Infantil, além de 5 escolas privadas (não-conveniadas) 

com turmas de Educação Infantil
30

. 

O município 8 tem gestão e política precárias, aquém do que a legislação 

afirma e exige: não há setor específico de Educação Infantil na Secretaria de 

Educação nem equipe pedagógica que acompanhe a Educação Infantil. A 

frequência declarada de acompanhamento às instituições de Educação Infantil é 

lacônica e deixa margem a muitas interrogações: “Quando necessário”. 

O ingresso dos profissionais da Educação Infantil é realizado por concurso 

não específico, com exigência de Ensino médio na modalidade Normal. É 

alarmante que o município não saiba quantos profissionais trabalham em sua rede: 

nem professores, nem auxiliares, e muito menos saiba qual o tipo de vínculo 

empregatício de cada um deles. 

Em relação à formação, o município 8 afirma que o MEC é responsável e 

que somente os auxiliares participam. Na verdade, a referência é ao Proinfantil, 

um curso em nível médio, a distância, na modalidade Normal, oferecido entre 

2005 e 2011 pelo MEC em parceria com as secretarias municipais de educação. 

Mas essa formação não foi iniciativa do município, muito menos planejada por 

ele. Todos os dados mostram que este é um município com gestão e política 

precárias. Tal precariedade ajuda a olhar com mais acuidade a escola que não 

deveria ter sido.  

As características físicas de sua construção e dimensão mostram que esta 

escola não foi construída para este fim, reforçando que não deveria ter sido. Ou 

seja, que se tornou escola pela compra ou aluguel, como estratégia de ampliação 

de vagas. 

É interessante a coexistência de brinquedos em ferro, mais antigos, com os 

de plástico, novos. Não se sabe há quanto tempo a escola funciona neste espaço, 

mas vale pontuar que a casinha de boneca e o túnel em plástico são iguais aos 

encontrados na escola reluzente [3.1]. 

Para além dos brinquedos no pátio, o que identifica esta escola enquanto tal 

não é nem o pátio, nem a edificação (pelo contrário, mostram exatamente que não 

                                                           
30

 Fonte: Dados da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de 

Janeiro: concepções e ações”, realizada pelo Grupo de pesquisa INFOC entre 2009 e 2011. 
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é), nem os brinquedos em si, nem os traços da presença das crianças. O que 

mostra que esta é uma escola é o discurso institucional nas onipresentes cores 

vermelha e azul observadas no município: nas faixas pintadas nas pilastras, nos 

bancos, nos brinquedos. A escola tem aparência de casa, mas simbolicamente 

remete a uma instituição total (GOFFMAN, 1974). Indo além, a onipresença do 

vermelho e do azul se estende a todo o município, identifica tudo e todos: as 

escolas, as fronhas nos travesseiros das crianças nas creches, os uniformes dos 

garis, dos professores e dos demais funcionários da prefeitura, o mobiliário das 

praças, as faixas nos muros, as calçadas das ruas. 

Há algo de revelador num município que tem uma política de educação 

precária e, ao mesmo tempo, uma gestão competente na impressão de sua marca. 

Imprimir de forma tão incisiva a marca do governo não é ação ingênua: mostra 

aos que vivem no município 8 e aos que passam por lá quem está no controle, de 

onde emana o poder. O município é o maior empregador do município, ou seja, a 

maioria da população é empregada pela prefeitura. O município pode ser visto, em 

analogia ao conceito de instituição total (GOFFMAN, 1974), como uma cidade 

total. As faixas vermelhas e azuis lembram permanentemente aos moradores 

quem é o grande grupo controlado e quem é o pequeno grupo que supervisiona. 

Considerando que a prefeitura é o maior empregador do município, o fato dos 

funcionários serem obrigados a usar uniformes evidencia-o como estratégia de 

mortificação do eu, despojando os indivíduos de suas características subjetivas. 

Há algo de fascista num município que estetiza a política. Como Benjamin 

(1994) previu, a estetização da política é o caminho dos governos totalitários para 

a guerra, na qual a humanidade converte-se em espetáculo de si própria. 

Tornando-se estranha o bastante a si mesma, a humanidade consegue conviver 

com sua própria destruição como uma fruição estética de primeira ordem. O 

caminho oposto ao do fascismo, à estetização da política, é a politização da arte 

proposta pelo comunismo (BENJAMIN, 1994). 

Cabe, por fim, destacar uma contradição: o município 8, cidade total, cuja 

gestão estetiza a política, é o mesmo município que tem uma escola de Educação 

Infantil que não parece instituição pública, mas sim espaço doméstico. Dentre as 

escolas da coleção apresentadas neste capítulo, a escola que não deveria ter sido é 

a que, à primeira vista, menos parece uma escola. Mas que o olhar esteja atento às 
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marcas, especialmente as sutis: na última fotografia da escola que não deveria ter 

sido a imagem da árvore cercada por grades grita para além do que se vê. 
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4. Organizar a coleção, desenhar constelações 

A imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora 

num lampejo, formando uma constelação. Em outras 

palavras: a imagem é a dialética na imobilidade 

(BENJAMIN, 2006b:504). 

Ao iniciar o capítulo, algumas palavras sobre o processo de construção e 

escrita. Uma coisa é saber onde se quer chegar (ou pelo menos, achar que se 

sabe). Outra, é saber como chegar, por onde ir. Existem diversos caminhos. 

Tantos, como foi o caso, a ponto de não se saber por onde seguir. O caminho é a 

escrita. Ele só se constrói na medida em que se escreve. O caminho pode ser 

errante, pode dar em lugar nenhum ou pode, como foi com este capítulo, levar a 

um lugar surpreendente, que não se havia pensado ir. Mas que talvez fosse, sem o 

saber, o lugar onde se desejava chegar. 

Toda análise é um olhar, uma leitura e, como tal, é marcada pela 

provisoriedade. Também provisório é o exercício de organizar, desorganizar e 

reorganizar a coleção de fotografias da tese. São tentativas de criar alguma ordem 

na desordem, como a criança que elege um critério para organizar as peças de sua 

coleção e, ao terminar a arrumação, subitamente a desfaz e define outro critério de 

ordenação das peças e assim sucessivamente. Essa perspectiva permite olhar para 

o campo de forma dirigida, mas também se deixar surpreender por ele. Isso 

significa, segundo Kramer (2003), superar tanto a visão desarmada, que é 

“prisioneira do fluxo dos fenômenos”, quanto a visão filosófica, que “dissolve o 

sensível no inteligível e o particular num universal abstrato” (p.107). Essa dupla 

superação permite o movimento “de fazer aflorar o novo no sempre-igual e o 

sempre-igual no novo” (idem). 

Segundo Benjamin, na relação do colecionador com a coleção “toda ordem 

é precisamente uma situação oscilante à beira do precipício” (BENJAMIN, 

1995:228). Apesar do aviso do autor, a tese assume esse risco duplamente. O 

primeiro é o risco no sentido da instabilidade. Tanto os nomes escolhidos para 

caracterizar as escolas como o jeito de analisá-las são construções subjetivas, 

feitas com base no registro da sensibilidade. Apesar da aparente fragilidade, a tese 

reconhece a acuidade desse olhar e, por isso, ciente do caráter provisório e 

singular, considera a impressão estética causada na pesquisadora no encontro com 

o objeto de estudo (EVANGELISTA, 2003). 
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O segundo é o risco no sentido material: é seguir os riscos nos espaços e nos 

documentos orientadores da Educação Infantil, tomando-os como rastros. É estar 

atento não só ao que está exposto, mas também ao que está escondido, aos 

vestígios, às dobras e rugas (BENJAMIN, 1995). É procurar nas escolas as marcas 

e os marcos. As marcas daqueles que fazem cotidianamente a Educação Infantil, 

crianças e adultos, professores e gestores, que dão vida àqueles espaços. Mas é 

também olhar para os marcos, para os documentos com força de lei e os de 

orientação da Educação Infantil, procurando nas escolas traços que as aproximem 

ou distanciem desses marcos, fazendo uma leitura crítica da execução da política 

de Educação Infantil realizada pelos municípios. 

São três os marcos escolhidos: o documento “Critérios para um 

Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças” 

(CAMPOS e ROSEMBERG, 2009), os “Parâmetros Básicos de Infraestrutura 

para Instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006c, 2006d) e as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (BRASIL, 2009b). O primeiro é 

um documento de orientação que, voltado a gestores e professores, visa a 

melhoria da qualidade da Educação Infantil oferecida às crianças
1
. Foi escolhido 

por sua relevância histórica e porque, dezoito tantos anos após sua publicação, 

ainda é um documento relevante por apresentar de forma clara e sucinta direitos 

das crianças que devem ser respeitados no cotidiano escolar e ações que devem 

ser consideradas e nas políticas municipais. 

O segundo documento, os “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006c, 2006d), foi escolhido por ser 

o único documento de orientação do MEC específico sobre os espaços das escolas 

de Educação Infantil
2
. O terceiro e mais recente documento é a última revisão das 

                                                           
1
 O documento “Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças” foi publicado pela primeira vez em 1995. Foi uma encomenda da 

Coordenadoria de Educação Infantil (COEDI) do MEC, que havia sido criada três anos antes, às 

pesquisadoras Maria Malta Campos e Fúlvia Rosemberg. Este documento é parte de um conjunto 

de publicações da COEDI que se tornou conhecida como “coleção das carinhas” pelos desenhos de 

suas capas. Estas publicações, lançadas antes da Educação Infantil ser considerada primeira etapa 

da Educação Básica pela LBD (BRASIL, 1996), foram uma grande contribuição do MEC à 

Educação Infantil. 
2
 Os “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil” são o 

documento de orientação geral para a construção, reforma e adaptação das escolas. Existem 

também as orientações do ProInfância, Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da 

Rede Escolar Pública de Educação Infantil, que apresenta dois modelos de escolas com todas as 

especificações técnicas. No entanto, esses modelos referem-se apenas às escolas construídas por 

este Programa, com recursos do FNDE.  
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“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (BRASIL, 2009b). 

Foi escolhido porque têm força de lei e, portanto, caráter mandatório, e dispõe 

sobre objetivos, princípios, propostas e práticas pedagógicas. 

Explicitados os riscos assumidos, a ideia é - como disse - criar alguma 

ordem na desordem da coleção, procurando aspectos de aproximação e 

distanciamento entre os pátios das escolas apresentadas no capítulo anterior e os 

três documentos escolhidos. Pois, como afirma Benjamin 

E se ilude, privando-se do melhor, quem só faz o inventário dos 

achados e não sabe assinalar no terreno de hoje o lugar no qual 

é conservado o velho. Assim, verdadeiras lembranças devem 

proceder informativamente muito menos do que indicar o lugar 

exato onde o investigador se apoderou delas. A rigor, épica e 

rapsodicamente, uma verdadeira lembrança deve, portanto, ao 

mesmo tempo, fornecer uma imagem daquele que se lembra, 

assim como um bom relatório arqueológico deve não apenas 

indicar as camadas das quais se originam seus achados, mas 

também, antes de tudo, aquelas outras que foram atravessadas 

anteriormente. (BENJAMIN, 1995:239-240) 

As palavras do filósofo falam do trabalho do pesquisador que, ao escavar e 

recordar, não deve se contentar apenas em trazer as informações, mas deve 

assinalar no terreno de hoje o lugar onde se encontram seus achados. É com essa 

intenção que a tese optou por olhar para o campo a partir das conquistas da 

Educação Infantil presentes nos três documentos já mencionados. 

A análise considera também dois movimentos. O primeiro, sobre os desafios 

do presente vinculados às conquistas alcançadas no passado e que ainda não 

foram completamente efetivadas na realidade. Tantos anos de luta pela Educação 

Infantil, tantas pessoas e instituições envolvidas, tantas vozes unidas por uma 

causa. Marcos legais que asseguram direitos das crianças, documentos 

orientadores que procuram contribuir para a efetivação desses direitos. Tanto 

ainda a lutar para que o ideal seja real. Nesse movimento, os desafios do presente 

são a herança do passado. As análises procuram traçar o contorno da distância 

entre o real e o ideal, ou seja, entre a realidade das escolas de Educação Infantil e 

o que preconizam os documentos. 

Porém, a escola lida não apenas com desafios que se perpetuam do passado 

ao presente, mas também com desafios do presente em relação ao futuro. Esse é o 

segundo movimento de análise: olhar para os desafios no presente, vinculados à 

situação de crise ambiental que assola o mundo e à consequente necessidade de 
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mudança nas relações dos seres humanos com a natureza. Nesse caso, os desafios 

do presente alertam: é preciso que o futuro seja escolha, e não destino. Como já 

percebia Benjamin com a ascensão do capitalismo e a utilização da técnica na 

Primeira Guerra Mundial: 

Massas humanas, gases, forças elétricas foram lançadas ao 

campo aberto, correntes de alta frequência atravessaram a 

paisagem, novos astros ergueram-se no céu, espaço aéreo e 

profundezas marítimas ferveram de propulsores, e por toda 

parte cavaram-se poços sacrificiais na Mãe Terra. (BENJAMIN, 

1995:68-69) 

Este movimento procura pensar nos desafios com os quais a Educação se 

depara e para os quais não há respostas nem certezas, mas possibilidades. A 

escola, enquanto instituição e espaço social de referência na sociedade atual, pode 

e deve exercer um papel importante no processo de transição paradigmática que 

vem ocorrendo. Ao pensar em quanto tempo as crianças permanecem diariamente 

na escola e em quantos anos elas a frequentam, se reitera sua importância como 

lugar central para a formação da subjetividade das crianças. A Educação Infantil, 

enquanto primeira etapa da Educação Básica e primeiro espaço público do qual as 

crianças fazem parte, tem um papel importante ao mediar a construção das 

relações das crianças consigo, com os outros seres humanos e com o mundo. 

No desenho inicial do capítulo as escolas da coleção seriam organizadas 

segundo esses critérios de análise. Porém, começar a escrever e materializar essa 

proposta foi difícil. Fez lembrar outro momento de dificuldade na escrita da tese, 

o da escolha das fotografias que iriam compor a coleção, no qual as palavras de 

Jobim e Souza (2000) inspiradas em Calvino vieram em socorro: é preciso fazer 

um esforço no sentido de deixar que algumas imagens adquiram relevo. Pois bem, 

o princípio do caminho deste capítulo foi deixar que adquirissem relevo os 

aspectos dos documentos que, direta e indiretamente, estavam relacionados aos 

pátios escolares. Leitura feita, mas a dificuldade da escrita permanecia. Diante 

disso, surgiu a ideia de construir um quadro para organizar os extratos
3
 levantados 

nos documentos e a esses se somaram outras três colunas: uma, para relacioná-los 

às escolas da coleção, outra, para relacioná-los aos movimentos de organização e, 

a última, para comentários (ver anexo I). 

                                                           
3
 Optou-se por usar a palavra extrato pelo significado de “aquilo que foi extraído”, por serem 

trechos transcritos dos documentos escolhidos. 
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O quadro foi impresso numa perspectiva instrumental. Aos poucos, foi 

sendo preenchido, se tornando um início de arquivo ao reunir observações 

pessoais e de campo aos destaques dos documentos. O quadro foi comentado e 

rabiscado. Os extratos dos documentos, escolas da coleção, os desafios para o 

presente ou para o futuro e os comentários foram sendo relacionados, agrupados, 

identificados e percebidos em que medida se reforçavam ou se distanciavam. Os 

rabiscos começaram a formar imagens, que remeteram à lembrança do trabalho 

das Passagens e a descrição dele por Bolle como “um painel com milhares de 

lâmpadas” (BENJAMIN, 2006:1141). Remeteram também ao tema da 

constelação, presente na obra de Benjamin em diversos momentos: as ideias se 

relacionando com as coisas como as constelações com as estrelas. Nas 

constelações, as estrelas relacionadas entre si formam mais do que um conjunto, 

formam uma imagem à qual se pode atribuir significados. 

Não se trataria apenas de um conjunto (con-stelação), mas de 

uma imagem, o que significa, em primeiro lugar, que a relação 

entre seus componentes, as estrelas, não seja apenas motivada 

pela da proximidade entre elas, mas também pela possibilidade 

de significado que lhes pode ser atribuída. As diferentes 

narrativas traçadas sobre os agrupamentos de estrelas através 

dos tempos seriam, assim, resultado de longas observações, ou 

então considerações, termo este que tem como origem provável 

sidera, significando, portanto, leitura de estrelas (OTTE e 

VOLPE, 2000:37). 

As imagens formadas pelas estrelas, ou constelações, não são imagens 

naturais, mas sim culturais: são produção do olhar humano, que vê as estrelas que 

se destacam e estabelece relações entre elas. 

As constelações estão presentes na obra de Benjamin tanto em conteúdo 

como em forma. Seu próprio texto é constelar: sua lúcida leitura de mundo, que 

conecta aspectos que aparentemente não têm relação, extrapola a linearidade do 

texto tradicional. É constelar também na medida em que é fragmentado, 

interrompido, que traz as mesmas coisas em contextos diferentes e verticaliza 

temas. Atravessa-os, rompendo com o texto linear. É constelar ainda a concepção 

de história de Benjamin, que abandona a perspectiva linear e teleológica de tempo 

e vê o presente como momento capaz de imobilizar a história, de interromper seu 

fluxo contínuo, de aproximar numa imagem elementos afastados uns dos outros. 
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O presente, assim, é momento-chave para recuperar o passado que, em verdade, 

permanece à espera de redenção (OTTE e VOLPE, 2000).  

Voltando ao quadro, a possibilidade que ele trouxe de estabelecer relações 

entre os itens e de agrupá-los fez com que passasse de instrumento a metodologia. 

Os itens que o compõem foram então compreendidos como estrelas e estas, ao se 

conectarem entre si, formaram constelações. Em cada constelação uma imagem, 

em cada imagem uma faceta da situação da Educação Infantil na Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (ver anexo II). 

Assim, o capítulo tomou um rumo que não havia sido planejado. A análise 

foi se construindo na e pela escrita, o caminho levou aonde não se havia pensado 

ir. 

É preciso explicitar ao leitor uma questão de ordem metodológica, relativa à 

codificação das escolas. Neste capítulo elas estão identificadas pelos respectivos 

números do sumário e não pelos nomes, como no capítulo anterior. Isto porque os 

nomes têm a ver com a análise das escolas em seus contextos, em um movimento 

de olhar para cada peça da coleção de forma separada das demais, buscando sua 

singularidade. Neste capítulo a análise é em movimento oposto: construir 

constelações é olhar para as escolas como coleção, desvinculando-as de seus 

contextos. Por isso a opção metodológica de, neste capítulo, fazer referência às 

escolas pelo seu número no sumário, evidenciando o tratamento como peças que 

compõem uma coleção. 

A seguir, as constelações que o olhar da pesquisadora foi capaz de enxergar. 

 

4.1. Considerações sobre os “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil” 

 

 Sendo este o documento de referência das escolas em relação aos espaços, 

é interessante tecer algumas considerações sobre os “Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006c, 2006d). 

Logo no início, os “Parâmetros de Infraestrutura” sugerem aos dirigentes 

municipais que componham uma equipe multidisciplinar para “definir as 

diretrizes de construção e reforma das unidades de educação infantil” (BRASIL, 

2006c:11). Essa sugestão carrega três pontos importantes: o primeiro é que os 

“Parâmetros de Infraestrutura” (2006c, 2006d) não são um documento de caráter 
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mandatório; o segundo é que o MEC coloca nas mãos dos municípios a tarefa de 

elaboração de suas diretrizes de construção e reforma; e o terceiro é que os 

“Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d) incluem a realidade das 

escolas já existentes. Esses aspectos, se por um lado são compatíveis com a 

diversidade da realidade brasileira e com o sistema descentralizado da Educação 

adotado pelo país, por outro, parecem fragilizar os direitos das crianças e pouco 

contribuir para mudar a situação de precariedade das escolas de Educação Infantil 

Brasil afora.  

Na medida em que os municípios não têm que cumprir critérios mínimos 

para o funcionamento de uma escola de Educação Infantil, a qualidade destes 

espaços não está assegurada. Consequentemente, ficam comprometidos os direitos 

das crianças contidos nas “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil” (BRASIL, 2009b) e nos “Critérios para um Atendimento em Creches que 

Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças” (CAMPOS e ROSEMBERG, 

2009). Nesse sentido, os “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d)  

parecem restringir-se a documento de consulta do que seria ideal. Mas, na medida 

em que não estabelece critérios mínimos e exige seu cumprimento, acaba 

perdendo a força. 

A seção intitulada “um pouco de história”, no início dos “Parâmetros de 

Infraestrutura” (BRASIL, 2006c:10), menciona brevemente a situação de 

precariedade em que funcionam muitas escolas de Educação Infantil. Além da 

falta de acesso aos serviços básicos, os “Parâmetros de Infraestrutura” apontam a 

“inexistência de áreas externas ou espaços alternativos que propiciem às crianças 

a possibilidade de estar ao ar livre, em atividade de movimentação ampla, tendo 

seu espaço de convivência, de brincadeira e de exploração do ambiente 

enriquecido” (BRASIL, 2006c:10). Ou seja, a falta de áreas externas é um fator 

que impacta negativamente as crianças. Apesar da ciência da situação precária, 

confirmada inclusive pelo fato dos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 

2006c) se referirem não apenas à construção, mas à adaptação e reforma das 

escolas, este documento deixa claro seu caráter sugestivo, tendo sido elaborado na 

perspectiva de subsidiar os sistemas de ensino em adaptações, 

reformas e construções de espaços para a realização da 

Educação Infantil, sugerindo aspectos construtivos e ressaltando 

a importância da existência de espaços que privilegiam as 

crianças de 0 a 6 anos, seu desenvolvimento integral e o 
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processo de ensino e aprendizagem. É importante ressaltar que 

nenhuma das sugestões apontadas é mandatória e que cabe a 

cada sistema de ensino adequar as sugestões à sua realidade, 

respeitando as características da comunidade na qual a 

instituição está ou será inserida, sempre flexibilizando as 

sugestões apresentadas. Cabe, ainda aos sistemas, criar os 

padrões de infra-estrutura para as instituições municipais e/ou 

estaduais que podem ter caráter mandatório e normativo 

(BRASIL, 2006d:10). 

 Deixando a critério dos municípios estabelecerem suas diretrizes de 

construção, adaptação e reforma das escolas, os “Parâmetros de Infraestrutura” 

(BRASIL, 2006c, 2006d) demonstram pouca força para influenciar nas mudanças 

necessárias. 

 Em outro ponto os “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c) fazem 

menção ao Plano Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2001), especificamente 

às metas relacionadas à qualidade dos espaços físicos das escolas. Publicados em 

2006, os “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d) podem ser 

compreendidos como resposta à exigência contida na segunda meta do PNE, que 

estabelece a exigência de 

padrões mínimos de infra-estrutura para o funcionamento 

adequado das instituições (creches e pré-escolas) públicas e 

privadas, que respeitando as diversidades regionais assegurem o 

atendimento das características das distintas faixas etárias e das 

necessidades do processo educativo quanto a: a) visão para o 

espaço externo, ...água potável, esgotamento sanitário; d) 

ambiente interno e externo para o desenvolvimento das 

atividades, conforme as diretrizes curriculares e a metodologia 

da Educação Infantil, incluindo repouso, expressão livre, 

movimento e brinquedo (BRASIL, 2001:61). 

No entanto, por não terem caráter mandatório, os “Parâmetros de 

Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d) comprometem não só a realização da 

segunda meta do PNE (BRASIL, 2001), como também da terceira, quarta e 

décima. A terceira meta define que a autorização para construção e funcionamento 

das instituições, tanto públicas como privadas, só poderá ser feita se estas 

atenderem aos requisitos de infraestrutura da segunda meta. A quarta meta exige 

que as escolas em funcionamento tenham seus prédios adaptados, de modo que, 

até 2006, “todos estejam conformes aos padrões de infraestrutura estabelecidos” 

(BRASIL, 2001: 62). E a meta 10 define como responsabilidade dos municípios 

criar “um sistema de acompanhamento, controle e supervisão da Educação Infantil 
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nos estabelecimentos públicos e privados, visando ao apoio técnico-pedagógico 

para a melhoria da qualidade e à garantia do cumprimento dos padrões mínimos 

estabelecidos pelas diretrizes nacionais e estaduais” (BRASIL, 2001: 62-63). Tais 

metas estão encadeadas e, em caso de não cumprimento, levam a um nocivo efeito 

cascata: se não há definição de padrões mínimos de infraestrutura não há como 

exigir que as escolas estejam de acordo com ele, nem os projetos de reformas ou 

adaptações. Muito menos é possível acompanhar aquilo que não está definido. 

Ainda assim, os “Parâmetros de Infraestrutura” recomendam que os conselhos de 

educação dos estados e municípios “assumam sua função de órgão fiscalizador 

normativo, deliberativos e de controle social, também no que se refere à qualidade 

dos ambientes de educação” (BRASIL, 2006c:36), tanto para construção como 

para reforma e não só das escolas públicas, mas também das confessionais e 

conveniadas. 

Os Conselhos de Educação, obrigatórios aos estados e municípios que 

optaram por sistema de ensino próprio, são órgãos incumbidos de promover a 

gestão democrática e o direito à educação de qualidade para todos. São instâncias 

onde a sociedade civil integra a estrutura do poder público, o que os torna arena 

de encontros, desencontros, conflitos e negociações.  

Cabe aos Conselhos Municipais de Educação normatizar as instituições 

educacionais dos municípios, públicas e privadas. No entanto, sua atuação ainda é 

frágil, com 

prática pouco instituída e desordenada para boa parte 

deles, mostrando a baixa institucionalidade dos mesmos. 

Em alguns Conselhos, observamos que não há reuniões 

sistemáticas; em outros, o local disponibilizado para o seu 

funcionamento é precário e, muitas vezes, não divulgado. 

Na maioria dos Conselhos, segundo os entrevistados, o 

secretário de educação ocupa o cargo de presidente nato 

da entidade (NUNES, SCRAMINGON e BASÍLIO, 

2013:382). 

Embora os Conselhos Municipais sejam responsáveis por versar sobre todas 

as instituições educacionais, públicas e privadas (particulares, filantrópicas, 

comunitárias e confessionais), não é isto que ocorre. Há indícios de que a atuação 

de alguns Conselhos Municipais de Educação se restringe a autorizar a abertura e 

funcionamento de escolas privadas e a constatar situações, sem ações de 
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orientação e supervisão das instituições (NUNES, SCRAMINGNON e BASÍLIO, 

2013; BASÍLIO, 2012). Isso significa, na prática, que as escolas públicas não 

passam pelos mesmos trâmites que as privadas para funcionar, nem cumprem os 

mesmos requisitos quanto ao espaço físico (BASÍLIO, 2012). 

No que diz respeito à normatização das instituições de Educação Infantil, há 

evidências de que esta não vem sendo atendida, apesar de ter se encerrado em 

2003 o prazo de adequação das instituições que foram transferidas das secretarias 

de assistência social para as secretarias de educação. Nem o Conselho Municipal 

de Educação tem conseguido cumprir suas atribuições, nem boa parte das 

unidades consegue preencher os requisitos impostos pelas legislações (BASÍLIO, 

2012). Ainda que com dificuldades de funcionamento, os Conselhos Municipais 

de Educação são instâncias importantes na medida em que, consolidando sua 

legitimidade e representatividade, tornam-se mecanismos democratizantes, aliados 

no caminho de transformação da escola e da sociedade (NUNES, SCRAMINGON 

e BASÍLIO, 2013). 

Voltando aos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c), a sugestão 

de que cabe aos municípios definir seus próprios parâmetros parece não sair do 

papel e leva a pensar em quem ganha e quem perde com essa situação. Olhando 

para a coleção de escolas, mesmo as duas que foram construídas após a 

publicação dos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d), a escola 

reluzente e a escola que se pensa futuro, parecem não considerar os aspectos 

técnicos relativos às áreas externas contidos neste documento. Da mesma forma, 

as escolas construídas antes de 2006, que são as escolas imponente, acolhedora, 

desconhecida, desencantada e equilibrista, e aquelas que não se tem certeza da data 

de construção ou início de funcionamento (escola que não deveria ter sido e escola 

escondida), estariam sujeitas à adaptação ou reforma, de acordo com os mesmos 

aspectos técnicos. 

Os dirigentes municipais parecem ganhar com essa situação, uma vez que 

dispõem de liberdade para escolher onde instalar escolas de Educação Infantil. Tal 

liberdade os beneficia tanto nos casos de construção das escolas como, 

especialmente, nos casos de aluguel e compra de imóveis, a recorrente estratégia 

de ampliação de vagas apontada por NUNES, CORSINO E KRAMER (2011b). 

As crianças, certamente, perdem com essa situação. Não só por terem seus 
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direitos não assegurados, mas também porque na situação urbana fluminense a 

possibilidade de estar em espaços públicos amplos é cada vez menor. 

Apesar da pouca força dos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 

2006c, 2006d), a Educação Infantil brasileira conta com documentos que 

garantem e buscam reafirmar os direitos das crianças, como as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais” (BRASIL, 2009b) e os “Critérios para um Atendimento 

em Creches” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009). Mesmo não sendo documentos 

específicos sobre o espaço físico, ambos fazem referências diretas ou indiretas a 

ele. Considerando que direitos e diretrizes não são negociáveis e que, na medida 

em estes documentos definem e orientam práticas pedagógicas, precisam da 

materialidade dos espaços para acontecer, é preciso garantir que os espaços das 

escolas serão compatíveis e possibilitarão a concretização desses direitos. No 

entanto, na realidade brasileira parece ser difícil fazer a tradução das diretrizes e 

dos direitos das crianças sem um documento específico, com caráter mandatório, 

que disponha sobre os espaços. Os “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 

2006c, 2006d), apesar de na prática terem pouca força, foram elaborados em 

consonância com a diversidade de contextos e descentralização do sistema 

educacional brasileiro, e cientes de que um documento mandatório que não 

contemplasse essa diversidade também cairia no esquecimento. Há, portanto, um 

impasse. Como exigir as mudanças necessárias? Como aliar estratégias visando a 

garantia dos direitos das crianças e o cumprimento das “Diretrizes Curriculares” 

(BRASIL, 2009b)? Talvez o caminho mais viável seja o apontado pelo próprio 

PNE (BRASIL, 2001), cujas metas deveriam ter sido cumpridas até 2011: que os 

municípios definam seus padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento 

adequado das escolas de Educação Infantil públicas e privadas; que só estejam 

autorizadas a funcionar as escolas que estiverem de acordo com esses padrões 

mínimos; e que haja um sistema municipal de acompanhamento, controle e 

supervisão da Educação Infantil nos estabelecimentos públicos e privados, que 

fiscalize a qualidade dos espaços escolares de Educação Infantil. 
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4.2. Aspectos técnicos: condições e características dos terrenos e construções 

escolares 

 

O pátio é um dos elementos espaciais que caracterizam a instituição escolar. 

Este espaço, interno ou externo, é o lugar do coletivo, do encontro e da 

congregação (FRAGO e ESCOLANO, 2001). A área externa é parte da escola, 

ainda que, às vezes, as práticas pedagógicas impactem a concepção das crianças a 

ponto do “lá fora” não ser percebido como parte da escola (BARBOSA, 2004). 

Entretanto, em outros contextos, mesmo diante de condições adversas há uma 

preocupação no sentido de assegurar que as crianças brinquem em áreas externas 

e amplas (SCRAMINGNON, 2011). 

As orientações dos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d) 

quanto à dimensão, organização, materiais e elementos presentes nos pátios não 

parecem ser consideradas nos projetos de construções escolares. Antes disso, 

parecem não respeitar as orientações quanto à seleção dos terrenos. 

  

 Terreno 

Segundo os “Parâmetros de infraestrutura” devem ser evitados terrenos 

inundáveis e oriundos de aterro sanitário. A escolha de terreno para construção de 

uma escola deve estar condicionada à verificação das “condições de infraestrutura 

básica, como pavimentação da rua, rede de esgoto, energia, abastecimento de água 

e lixo” (BRASIL, 2006c:23). Caso essas condições não estejam presentes deve-se 

solicitar às autoridades que as viabilizem. Além dessas, são necessárias a presença 

de rede telefônica e de transporte coletivo.  

Porém, as autoridades parecem não tomar conhecimento de tais orientações. 

A escola 3.7 exemplifica essa situação. Inaugurada em 2003 e parte das ações do 

Programa Nova Baixada, foi construída em terreno inundado, e, como 

consequência dessa instabilidade ao longo dos anos foram surgindo rachaduras no 

chão, que também sofreu afundamento. Em dezembro de 2012 as rachaduras 

aumentaram a ponto de oferecer perigo às crianças e professoras e a escola foi 

fechada, só retomando suas atividades em junho de 2013 após obras de 

manutenção que, de acordo com a coordenadora da escola, não foram realizadas 

adequadamente.  
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3.7.q.Reparo das rachaduras no chão  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

No plano executivo persiste a prática de realizar ações pontuais e 

desarticuladas, mesmo quando competem à mesma instância. Apesar de ter 

realizado o reparo das rachaduras e do afundamento do piso, a prefeitura do 

município não se movimentou para canalizar a vala de esgoto que corre a céu 

aberto junto ao muro da escola. Tão absurdo quanto escolher um terreno vizinho a 

uma vala de esgoto para construir uma escola de Educação Infantil é deixar que 

essa situação permaneça por dez anos, e sem previsão de mudança. 

Mas a situação desta escola é ainda mais grave. Foi inaugurada sem ligação 

com a rede de água e esgoto e tem sido abastecida nestes dez anos por carros-

pipas. Como mostra a foto abaixo, durante as obras a cisterna não foi instalada 

corretamente, abaixo do solo, mas deixada no pátio de trás, onde permanece. Por 

motivo de segurança as crianças não têm acesso a esse pátio.  

 

 

3.7.i.Cisterna no pátio dos fundos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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Hoje, a escola 3.7 tem acesso à rede de água, porém em situação irregular. 

A comunidade, cansada de esperar pela ação do estado, fez conexões clandestinas 

ligando a rede de água a suas casas e, aproveitando, fez a conexão para a escola. 

Apesar de informada pela direção a respeito do abastecimento irregular de água, a 

única providência tomada pela secretaria de educação do município, segundo a 

coordenadora da escola, foi realizar contato com a CEDAE, que enviou técnicos 

que verificaram a situação e não deram mais retorno. 

Este conjunto de problemas mostra que a política de educação vai sendo 

feita a toque de caixa, sem respeitar condições mínimas e, muito menos, sem 

respeitar as crianças. Tal forma de condução vai de encontro a uma política de 

creche comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento das crianças, que 

toma estes dois eixos como norteadores dos projetos de construção e reforma das 

creches (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009). A política deve reconhecer que as 

crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante e que isso 

se traduz na prática de diversas formas: pela elaboração de projetos de construção 

ou reforma das escolas que visem, em primeiro lugar, as necessidades, o bem-

estar e o desenvolvimento das crianças; por um orçamento que possibilite a 

construção ou reforma adequada dos prédios das creches, além de manutenção 

periódica; pela oferta de condições adequadas para o bem-estar e o conforto da 

crianças, o que inclui, entre outras coisas, disponibilidade de água potável e 

esgoto corretamente canalizado; e por meio de ambientes seguros às crianças 

(CAMPOS e ROSEMBERG, 2009, 35-36). 

No entanto, a escolha dos locais para construção de escolas de Educação 

Infantil é influenciada por fatores eleitoreiros e os projetos esbarram em limites 

financeiros que, não raro, impactam negativamente o bem estar das crianças. 

Além das condições mencionadas, a dimensão é um fator fundamental e reforça 

que não é em qualquer terreno que se pode construir uma escola de Educação 

Infantil. A dimensão também é determinante quando se trata de selecionar 

terrenos para construção de escolas de Educação Infantil. O recomendado pelos 

“Parâmetros de Infraestrutura” é “que a área construída corresponda a 1/3 da área 

total do terreno e não ultrapasse 50%” mas, “em face da dificuldade de encontrar 

terrenos adequados disponíveis, consideram-se taxas de ocupação mais altas, 

respeitando-se a legislação de cada município” (BRASIL, 2006c:22). Em um país 

imenso e diverso como o Brasil há que se considerar as diferenças no território 
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nacional e as dificuldades relativas à dimensão dos terrenos, especialmente nas 

áreas urbanas, como é o caso dos municípios aqui estudados. No entanto, a falta 

de parâmetros mínimos obrigatórios abre a possibilidade dos governos municipais 

sequer construírem escolas e de ainda as instalarem em locais com péssimas 

condições, que ferem inúmeros direitos das crianças, como nas escolas 3.8 e 3.9.   

Mesmo nos casos onde há dificuldade de encontrar terrenos que cumpram as 

orientações dos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d), não é 

qualquer imóvel que pode abrigar uma escola de Educação Infantil. Nem pelos 

aspectos relativos ao pátio, nem por aspectos da própria construção. Espaços que 

não foram planejados e construídos para serem escolas não têm preocupação nem 

compromisso com a disposição ou tamanho dos cômodos. Por isso, ainda que a 

tese se ocupe dos pátios e que as características das edificações não estejam no 

foco do estudo, não é possível deixar de fora algo que é visível dos pátios e está 

presente nas fotos: o tamanho das janelas. 

 

 Janelas 

Em função do conforto térmico e da salubridade, os ambientes das escolas 

devem ser bem ventilados e “privilegiar a iluminação natural sempre que 

possível” (BRASIL, 2006c:24). As edificações devem oferecer “condições 

adequadas para o bem-estar e o conforto da crianças: insolação, iluminação, 

ventilação, sonorização, esgoto e água potável” (CAMPOS e ROSEMBERG, 

2009:35), além de oferecer a possibilidade das crianças olharem “para fora através 

de janelas mais baixas e com vidros transparentes” (CAMPOS e ROSEMBERG, 

2009:18). Mas muitas escolas mostram condições diferentes do que deveriam ser. 

O que se observa nas escolas 3.6 e 3.8 são janelas pequenas e altas, que 

não estão de acordo com a orientação dos “Parâmetros de Infraestrutura” 

(BRASIL, 2006c). 
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3.6.g.Janelas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.8.f.Janelas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

As escolas 3.5 e 3.7 têm janelas amplas, mas do tipo basculante, o que não é 

bom, pois, para além da questão do conforto térmico, da iluminação e da 

ventilação como meio de proteger a proliferação de doenças, a janela é também 

importante por oferecer às crianças a possibilidade de olhar para o exterior. 

 

 

3.5.f.Janelas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

3.7.g.Vista interna do pátio adjacente à sala  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

 

As janelas mais amplas são as das escolas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. As escolas 3.1 

e 3.4 foram construídas após a publicação dos “Parâmetros de Infraestrutura” 

(BRASIL, 2006c, 2006d). Porém, as janelas da escola 3.1 são altas e não 

possibilitam às crianças ver o exterior. 
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3.1.h. Janelas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.4.g.Janelas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Já as janelas das escolas 3.2 e 3.3 são as maiores. Estas são também as 

escolas mais antigas da coleção, inauguradas respectivamente em 1909 e 1925. 

 

 

3.2.j.Janelas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.3.m.Janelas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

 

No que tange às edificações das escolas de Educação Infantil, as janelas são 

apenas um dos aspectos que evidenciam como as construções estão distantes das 

orientações dos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d). Ao 

mesmo tempo, levam a pensar sobre o fato de que as escolas existem, funcionam e 

que as crianças estão nelas. Numa realidade como a brasileira, que apesar de ter 

feito uma opção pela institucionalização da Educação Infantil ainda não garante o 

acesso de tantas crianças a ela, é impossível fechar essas escolas. O prejuízo para 

as crianças seria ainda maior. Os “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 

2006c), cientes dessa situação, incluem em suas orientações não só a construção 

das escolas, como sua reforma, adaptação e manutenção. 
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4.3. As escolas existentes: reforma, adaptação e manutenção  

 

Este é um dos aspectos mais importantes sobre os espaços físicos de 

Educação Infantil. Considerando a realidade brasileira, ter todas as crianças de até 

5 anos e 11 meses em escolas de Educação Infantil planejadas e construídas para 

este fim é sonho ainda distante. Mesmo torcendo para que a atual geração veja 

este sonho se tornar realidade, o desafio pode se perpetuar como herança para as 

próximas gerações de trabalhadores da educação. Não esmorecer diante da 

distância para a concretização deste objetivo precisa ser combinado com sonhos 

possíveis e viáveis de se concretizarem. 

Na realidade brasileira, muitas crianças não têm ainda acesso à Educação 

Infantil. Dados do MEC
4
 apontam que, no Estado do Rio de Janeiro, o déficit é de 

1.579 creches para a população de 1.199.322 crianças de 0 a 5 anos. Da pequena 

parcela com acesso à Educação Infantil, grande parte frequenta escolas com 

condições precárias.  

Nesse sentido, um documento como os “Parâmetros de Infraestrutura” 

(BRASIL, 2006c), que inclui a reforma e adaptação das escolas de Educação 

Infantil, é coerente com a realidade brasileira. Porém, os municípios, executores 

da Educação Infantil, podem se apropriar dos “Parâmetros de Infraestrutura” 

(2006c, 2006d) de forma contrária ao bem estar das crianças e à qualidade da 

Educação Infantil. O caráter sugestivo dos “Parâmetros de Infraestrutura” (2006c, 

2006d), aliado tanto à falta de uma diretriz que induza os municípios a construir 

novas escolas, como a uma ressalva no sentido de que a reforma e adaptação só 

devem ser realizadas nas escolas já existentes, não valendo para escolas novas, 

podem constituir uma distorção da política de Educação Infantil, criando um 

efeito imprevisto e indesejável. É uma situação que, a fim de evitar tal apropriação 

distorcida dos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d), precisaria 

ter seus contornos melhor definidos. 

A possibilidade de reforma e adaptação das escolas, incluída nos 

“Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d) em coerência com a 

realidade brasileira, pode ser tomada pelas prefeituras como o caminho mais curto 

para uma ampliação precária da oferta de vagas, em oposição ao caminho 

                                                           
4
 Dados disponíveis no Mapa da Expansão das Creches: http://portal.mec.gov.br/educacaoinfantil/ 

, acesso em 28/11/2013. 

http://portal.mec.gov.br/educacaoinfantil/
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complexo, mas correto e de direito das crianças, que é o da construção de escolas 

adequadas às especificidades da Educação Infantil. A realidade da Educação 

Infantil no Estado do Rio de Janeiro é pródiga em estratégias equivocadas e 

precárias para ampliar o atendimento, como mostra o estudo de Siqueira (2011), 

sobre o movimento da política. As crianças brasileiras têm direito não só a uma 

vaga na escola, mas a uma vaga numa escola com espaço e proposta pedagógica 

apropriados e com professores com formação adequada. Por formação de 

professores adequada, entenda-se aquela que tem a articulação entre teoria e 

prática como cerne, com a prática como ponto de partida e de chegada (CANDAU 

e LELIS, 1988:68). 

A fim de garantir que os “Parâmetros de Infraestrutura” (2006c, 2006d) não 

respaldem, mesmo que inadvertidamente, estratégias precárias, seria preciso um 

documento que assegurasse que as reformas e adaptações devem ficar restritas às 

escolas já em funcionamento, sendo vedado aos municípios abrir novas escolas 

em espaços alugados ou comprados e, especialmente, não planejados e 

construídos para serem escolas. Além disso, seria necessário o compromisso de, 

paulatinamente, transferir as crianças de escolas adaptadas, sejam elas em imóveis 

próprios ou alugados, para espaços planejados e construídos para serem escolas. 

As escolas 3.8 e 3.9 são peças da coleção que mostram essa face de uma 

política inconsequente, que transforma imóveis residenciais em escolas de 

Educação Infantil sem qualquer preocupação em reformar e adaptar esses espaços 

ao bem estar das crianças e às especificidades da Educação Infantil.  

 

 

3.8.a.Entrada  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.9.b.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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À parte da reforma e adaptação, a manutenção, também abordada nos 

“Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c), é fundamental a todos os 

espaços, por estarem sujeitos à ação do tempo, do clima e até de fatores 

imprevisíveis, como a violência. Pintura, móveis, brinquedos e áreas verdes 

precisam de manutenção periódica. Além dessas, surgem outras demandas, que 

diferem de uma instituição para outra.  

Os “Parâmetros de Infraestrutura” sugerem aos gestores das escolas de 

Educação Infantil encaminhar às autoridades um “quadro de necessidades e 

solicitações dos itens básicos para construção e reforma da unidade de educação 

infantil”, além de orientar que, após a obra, os gestores realizem relatórios 

periódicos sobre o estado da unidade, apontando problemas e possíveis soluções 

(BRASIL, 2006c:13). 

Em consonância com o documento “Critérios para um atendimento em 

creches” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009), ao caracterizarem uma política que 

respeite as crianças, trazem a questão da reforma e manutenção ressaltando que 

“os profissionais responsáveis elaboram projetos de construção ou reforma dos 

prédios das creches que visam em primeiro lugar as necessidades, o bem-estar e o 

desenvolvimento das crianças”; que “o orçamento possibilita construção ou 

reforma adequada dos prédios das creches”;  que “os prédios das creches recebem 

manutenção periódica”; que “as creches dispõem de espaços externos 

sombreados, sem entulho, lixo, ou outras situações que ofereçam perigo às 

crianças” e, por fim, que “o programa prevê a manutenção dos espaços verdes das 

creches para que ofereçam condições de uso sem perigo” (CAMPOS e 

ROSEMBERG, 2009:35). Este documento ainda orienta a execução da política 

afirmando que “o orçamento para construção, reforma e conservação das creches 

prevê custos para manutenção de área verde no entorno ou dentro da creche” e 

que “as instâncias de arborização e jardinagem municipal incluem as creches e 

seus espaços externos nos projetos locais” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009:40). 

Difícil, entretanto, é perceber essas palavras traduzidas nas escolas. 
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3.9.h.Canos no chão  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.8.e.Fio pendurado e rachaduras  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

 

 

 

3.6.e.Barranco e mureta sem acabamento  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Canos largados no pátio, fios pendurados, pinturas descascadas, chão 

rachado, plantas sem cuidado. A falta de manutenção se evidencia nas fotos. De 

forma geral, a precariedade de condições das escolas de Educação Infantil é 

alarmante. Fere direitos das crianças e impacta negativamente, ou mesmo 

inviabiliza, práticas pedagógicas de serem realizadas em consonância com as 

“Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2009b), como será discutido mais à frente.  
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4.4. Concepções sobre os pátios escolares 

 

 Toda proposta traz em si concepções. Nos “Parâmetros de Infraestrutura” 

consta que, na elaboração dos projetos de escolas de Educação Infantil, devem 

estar previstas “áreas externas necessárias ao processo educativo” (BRASIL, 

2006c:18). Ou seja, as áreas externas estão incluídas na prática pedagógica, fazem 

parte dela. Quando especifica as características das áreas externas, apesar de as 

intitularem “áreas de recreação e vivência” (BRASIL, 2006c:26), os “Parâmetros 

de Infraestrutura” afirmam que a valorização dessas áreas 

vai incrementar a interação das crianças e propiciar uma leitura 

de mundo com base no conhecimento do meio ambiente 

imediato. O próprio reconhecimento da criança de seu corpo 

(suas proporções, possibilidades e movimento) poderá ser 

refinado pela relação com o mundo exterior (BRASIL, 

2006c:26). 

Este documento ressalta também que na interação com o mundo natural as 

crianças são estimuladas em sua curiosidade e criatividade e que, por isso, sempre 

que possível, deve-se cuidar dos aspectos paisagísticos, o que inclui “não só o 

aproveitamento da vegetação, mas também os diferentes tipos de recobrimento do 

solo, como areia, grama, terra e caminhos pavimentados” (BRASIL, 2006c:27). 

Os pátios são compreendidos como locais de interação, encontro e troca 

entre as crianças, sendo prevista a organização dos ambientes com caminhos, 

áreas de vivência coletiva e mobiliário externo adequado ao tamanho das crianças, 

além de áreas reservadas, cantos, refúgios e locais secretos. Mas os pátios também 

são entendidos como local de aprendizado, devendo ter brinquedos diversos que 

sejam adequados às diferentes faixas etárias e propiciem diferentes usos e 

atividades. Os “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c) ainda 

recomendam que sejam privilegiados brinquedos confeccionados com materiais 

naturais da região e que haja, nos pátios, objetos ou equipamentos soltos, para que 

as crianças brinquem e fantasiem a partir do seu transporte, manipulação e 

transformação. Em resumo, os “Parâmetros de Infraestrutura” defendem que as 

crianças se apropriem do ambiente, que deve ser seguro sem, no entanto, limitar 

suas possibilidades de exploração (BRASIL, 2006c). 

Apesar da concepção de que os pátios são parte do processo educativo, não 

há nenhuma referência a eles, nos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011746/CA



154 
 

 

2006c), como local de realização de atividades planejadas e propostas pelas 

professoras. Isto pode se dever ao fato de que este é um documento de orientação 

dos espaços físicos, que não tem como objetivo orientar a realização da atividade 

pedagógica, concepção que este explícita nos “Critérios para um atendimento em 

creches” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009) e nas “Diretrizes Curriculares 

Nacionais” (BRASIL, 2009b). 

Os “Critérios para um atendimento em creches” (CAMPOS e 

ROSEMBERG, 2009) afirmam que as crianças podem brincar, inclusive de bola e 

futebol, correr e pular nos espaços externos. Afirmam o direito das crianças ao 

contato com a natureza, exemplificando-o com diferentes situações e ressaltando 

que os cuidados com a higiene não devem impedir as crianças de brincar e se 

divertir. 

Nossa creche procura ter plantas e canteiros em espaços 

disponíveis, nossas crianças têm direito ao sol; nossas crianças 

têm direito de brincar com água; nossas crianças têm 

oportunidade de brincar com areia, argila, pedrinhas, gravetos e 

outros elementos da natureza; sempre que possível levamos os 

bebês e as crianças para passear ao ar livre; nossas crianças 

aprendem a observar, amar e preservar a natureza; incentivamos 

nossas crianças a observar e respeitar os animais (CAMPOS e 

ROSEMBERG, 2009:18).  

Além desses, os “Critérios para um atendimento em creches” (CAMPOS e 

ROSEMBERG, 2009) apontam outros direitos das crianças e orientações às 

práticas pedagógicas que estão vinculados à existência dos pátios: defendem o 

direito das crianças de “aprender coisas novas sobre seu bairro, sua cidade, seu 

país, o mundo, a cultura e a natureza” (p.21); de “correr, pular e saltar em espaços 

amplos, na creche ou nas suas proximidades” (p.23); de “brincar e explorar 

espaços externos ao ar livre” (p.23); além de orientar os professores para que 

organizem com as crianças “aquelas brincadeiras de roda que aprendemos quando 

éramos pequenos” (p.23).  

Em relação à política, este documento afirma que “a construção das 

creches prevê a possibilidade de brincadeiras em espaço interno e externo” 

(CAMPOS e ROSEMBERG, 2009:38) e que esta deve reconhecer o direito das 

crianças ao contato com a natureza, prevendo espaços externos que comportem 

plantas; prevendo condições para o plantio de pequenas hortas e árvores frutíferas 

de rápido crescimento; oferecendo formação e orientação aos professores para que 
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propiciem o contato e respeito das crianças para com a natureza e assegurando que 

a programação para as crianças dará especial atenção ao tema da natureza 

(CAMPOS e ROSEMBERG, 2009:40). 

Já as “Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2009b), como documento que 

dispõe sobre os objetivos, princípios, propostas e práticas pedagógicas, não faz 

menção explícita aos pátios. Porém, ao apresentar a concepção de criança como 

sujeito histórico e de direitos, que constrói sua identidade pessoal e coletiva 

quando “brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” 

(BRASIL, 2009b:1), e ao incluir entre os princípios éticos o respeito ao meio 

ambiente, as “Diretrizes Curriculares” apontam para a importância do contato da 

criança com a natureza. Nesse sentido, os pátios escolares são o local, por 

excelência, onde esse contato pode ocorrer numa perspectiva não utilitarista, mas 

sim de observação, contemplação e fruição, em coerência também com os 

princípios estéticos contidos no mesmo documento (BRASIL, 2009b). Ainda, 

ressaltando o caráter sociopolítico das propostas pedagógicas das instituições de 

Educação Infantil, as “Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2009b) apontam para a 

construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas, 

entre outras coisas, com a sustentabilidade do planeta. Para isso, o convívio com a 

natureza é imprescindível. 

Direcionando o olhar para as duas escolas da coleção da tese que foram 

construídas após a publicação dos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 

2006c, 2006d), as escolas 3.1 e 3.4, é possível perceber que seus pátios não se 

aproximam de algumas concepções presentes neste documento. 
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3.1.i.Pátio externo  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

O pátio externo da escola 3.1, apesar de cuidado e com um bonito gramado, 

não convida à permanência: não há brinquedos de pátio, bancos ou árvores. Sem 

vestígios indicativos da presença das crianças, este não parece ser lugar delas. A 

área externa desta escola não condiz com os “Parâmetros de Infraestrutura” 

(BRASIL, 2006c) no que diz respeito aos materiais, elementos e organização 

(como irá tratar o item a seguir). 

Na escola 3.1 a área externa está dentro. O pátio interno, onde estão os 

brinquedos, parece ser o espaço onde se realizam as interações, encontro e troca 

entre as crianças.  

 

 
3.1.j.Pátio interno  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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Se, por um lado, um pátio interno coberto como o da escola 3.1 é espaço 

precioso, especialmente em dias muito quentes ou chuvosos, por outro, este 

espaço oferece às crianças menos diversidade de elementos como terra, areia, 

água, madeira e ferro, e com organização mais simples, sem refúgios, bancos ou 

cantinhos. Consequentemente, permite menos contato das crianças com diferentes 

materiais e restringe as brincadeiras e a troca. 

A segunda escola da coleção construída após a publicação dos “Parâmetros 

de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d) é a escola 3.4, cujo pátio oferece 

pouco às crianças. 

 

 
3.4.h.Pátio externo  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

O pátio é pequeno e sem brinquedos. É um espaço para brincar que não é 

para brincar. Os poucos elementos presentes não são brinquedos, são tocos de 

alvenaria e placas de concreto. É difícil compreender o que são essas placas de 

concreto. Tirando o que remete a uma casinha de boneca, pelo formato do telhado, 

os demais são apenas placas de concreto dispostas umas perto das outras. São 

inapropriados e inócuos à brincadeira. Não há balanço, nem escorrega, nem trepa-

trepa, nem gangorra, nem carrossel. Neste pátio o sol bate sem clemência e há 

somente uma árvore ao fundo. Sem cantinhos, refúgios ou bancos. Chama atenção 

que a escola 3.4, seja alardeada pelo município 3 como novo conceito de educação 

para a primeira infância. 

As concepções a respeito dos pátios escolares presentes nos “Parâmetros de 

Infraestrutura” (BRASIL, 2006c) e também nos “Critérios para um atendimento 

em creches” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009) e nas “Diretrizes Curriculares” 

(BRASIL, 2009b) podem ser identificadas em outras características desses 
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espaços, como tratará o item a seguir. Além disso, as marcas e vestígios das 

crianças nos pátios dão pistas sobre sua presença e sobre as práticas que lá se 

desenvolvem. É sobre isso que discorrerá o item 4.8. 

 

4.5. Características dos pátios: dimensões, elementos e organização 

 

Assim como as concepções estão presentes nas propostas, elas se 

materializam nos espaços. A arquitetura escolar é um programa, uma espécie de 

discurso silencioso (FRAGO e ESCOLANO, 2001). As contribuições das 

“Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2009b) e dos “Critérios para um atendimento 

em creches” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009) são na direção de que espaços 

adequados às necessidades das crianças e às especificidades da Educação Infantil 

são condições para um cotidiano de qualidade. As contribuições dos “Parâmetros 

de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d), por sua vez, são da direção de 

orientações quanto às características do terreno: sua dimensão, elementos 

presentes (inclusive brinquedos) e organização. 

 

 Dimensões dos pátios 

Cinco escolas [3.1, 3.2, 3.5, 3.7 e 3.9] têm pátios amplos, que correspondem 

a, no mínimo, 20% do total da área construída (BRASIL, 2006c). 

 

 

3.1.i.Pátio externo  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.1.f.Pátio interno  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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3.2.y.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

3.5.c.Lateral do pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.5.b.Frente do pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.7.r.Pátio externo  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011746/CA



160 
 

 

 

3.7.m.Pátio interno  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.9.c.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

No caso da escola 3.9 o pátio é amplo, o que é um fator positivo, mas 

sobressai a precariedade no que diz respeito à edificação, que também é fator para 

uma escola de qualidade. O fato da escola 3.9 ter sido instalada em uma casa não 

pode ser desconsiderado. 
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3.4.i.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.4.h.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.8.b.Entrada da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.8.f.Pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

As fotos evidenciam que as escolas 3.4 e 3.8 não têm pátios que 

correspondam a 20% da área construída, como é a orientação legal. Em relação à 

escola 3.8, este é mais um aspecto em termos de precariedade do espaço. No caso 

da escola 3.4 é grave constatar que embora desde a inauguração, em fevereiro de 

2012, a prefeitura alardeie a qualidade do seu projeto arquitetônico, o pátio seja 

tão aquém do adequado, não só em termos de dimensão, mas também pelos 

brinquedos que oferece às crianças. 

 

 Elementos dos pátios 

Em relação aos elementos presentes nos pátios, a diversidade contribui para 

que as crianças brinquem, explorem e exercitem a curiosidade. Segundo os 

“Parâmetros de Infraestrutura”, sempre que possível deve haver 
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duchas com torneiras acessíveis às crianças, quadros azulejados 

com torneira para atividades com tinta lavável, brinquedos de 

parque, pisos variados, como, por exemplo, grama, terra e 

cimento. Havendo possibilidade, deve contemplar anfiteatro, 

casa em miniatura, bancos, brinquedos como escorregador, 

trepa-trepa, balanços, túneis, etc. Deve ser ensolarada e 

sombreada, prevendo a implantação de área verde, que pode 

contar com local para pomar, horta e jardim (BRASIL, 

2006d:26). 

O trecho acima trata não só do contato das crianças com elementos como 

água, areia, grama e terra, mas também de brinquedos e de construções, como 

anfiteatro e casa em miniatura, importantes para dramatizações e brincadeiras de 

faz de conta. Trata também de mobiliário, como bancos, que atuam como convite 

à troca entre as crianças. Já segundo os “Critérios para um atendimento em 

creches” (CAMPOS e ROSENBERG, 2009), os projetos de construção e reforma 

devem prever espaços externos que comportem plantas, pequenas hortas e árvores 

frutíferas. 

Além de ser adequados às crianças de diversas idades, para diferentes usos e 

atividades, é desejável que haja brinquedos fixos e soltos, que possam ser 

transportados e transformados pelas crianças e que sejam preferencialmente feitos 

com materiais regionais. Os elementos também devem ser feitos de materiais 

diversos, que despertem diferentes sensações nas crianças (BRASIL, 2006c). 

Dentre as escolas que compõem a coleção da tese, nenhuma parece ter todos 

os elementos recomendados pelos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 

2006c). De forma geral não oferecem às crianças diversidade de contato com 

elementos naturais e construídos, com mobiliário, brinquedos. O quadro a seguir 

dá um panorama dos elementos presentes nas escolas da coleção da tese. 
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Quadro 1: Elementos presentes nos pátios escolares (considerando os pátios 

internos, quando há) 

Escola 

E
sc

o
la

 3
.1

 

E
sc

o
la

 3
.2

 

E
sc

o
la

 3
.3

 

E
sc

o
la

 3
.4

  

E
sc

o
la

 3
.5

 

E
sc

o
la

 3
.6

 

E
sc

o
la

 3
.7

 

E
sc

o
la

 3
.8

 

E
sc

o
la

 3
.9

 

Elementos 

Grama X   X X  X  X 

Areia  X X X   X   

Terra 

 

    X X X X X 

Cimento 

 

X X X X X X X X X 

Duchas 

 

         

Quadro 

azulejado 

         

Brinquedos de 

parque fixos 

 X X X* X X X X X 

Brinquedos 

soltos 

X X        

Anfiteatro 

 

         

Casinha de 

boneca 

 X  X** X X    

Árvores e 

arbustos 

 X X  X X X X X 

Bancos 

 

 X X  X X X  X 

Horta 

 

        X 

Tanque/torneira 

 

  X       

Fonte: Microdados (NUNES, CORSINO e KRAMER, 2011b). 

* Considerando brinquedos os elementos de concreto fixos. No entanto, não há brinquedos de 

pátio propriamente ditos. 

** Considerando como casinha de boneca um dos elementos de concreto fixos, composto por duas 

paredes e teto. 
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 Cimento 

Chama atenção a presença maciça do cimento nos pátios. Em todas as 

escolas pesquisadas este elemento está presente, em algumas ocupando quase toda 

a extensão do piso do pátio, como na escola 3.2, em outras ocupando boa parte 

dele, como nas escolas 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8. De todas as escolas da pesquisa, apenas 

em duas [3.5 e 3.9] a extensão de piso em grama ou terra supera a extensão do 

piso em cimento. Ainda sobre o piso dos pátios, em cinco escolas há grama, e em 

uma há presença de grama sintética no pátio interno. 

 

 Árvores 

Sete escolas, das nove pesquisadas, têm árvores e arbustos em seus pátios. 

Em três escolas [3.2, 3.5, 3.7] as sombras das árvores são bem aproveitadas com 

bancos embaixo, mas em outras três [3.4, 3.6, 3.8] as árvores e arbustos estão 

presentes apenas nos cantos dos pátios. Aproveitando o ensejo, três escolas [3.1, 

3.4, 3.8] não têm bancos em seus pátios. 

 

 Brinquedos 

Os brinquedos de plástico estão presentes em três escolas [3.1, 3.2, 3.9]. Em 

outras quatro os brinquedos, especialmente os fixos, são em ferro e madeira. É 

pertinente notar a falta de brinquedos soltos nos pátios. Somente uma escola [3.2] 

tem brinquedos soltos, e cabe destacar que estes são de plástico. Em outra escola 

[3.4] não se pode afirmar que os elementos de concreto sejam brinquedos. 

 

 

3.4.g.Elementos de concreto fixos  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.1.f.Brinquedos de plástico no pátio interno  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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3.2.y. Brinquedos de plástico no pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.9.e.Brinquedos de plástico  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

 

3.2.p.Brinquedos de plástico e, ao fundo, de madeira  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.9.c.Brinquedos de ferro  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.3.n.Brinquedos de ferro  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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3.7.s.Brinquedos de ferro no pátio interno  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.6.a.Brinquedo de madeira  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.5.d.Brinquedo de madeira e ferro  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

3.8.f.Brinquedo de madeira e ferro  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  
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 Casinha de boneca 

Chama atenção em escolas de Educação Infantil a ausência de casinhas de 

boneca. Das nove escolas, somente quatro têm casinhas, sendo a da escola 3.4 não 

é exatamente uma casinha, mas um elemento em concreto que remete a uma 

casinha pelo formato do telhado. A escola 3.2 tem três casinhas de boneca, sendo 

duas em plástico e uma em alvenaria. Esta última, porém, servia como depósito no 

momento em que as fotografias foram tiradas, impossibilitando o uso pelas 

crianças. 

 

 

3.5.g.Casinha de boneca  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

3.6.e.Casinha de boneca  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

 

 

 

3.4.e.Casinha de boneca  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.2.s.Casinhade boneca de alvenaria  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)
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3.2.u.Interior da casinha de boneca  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.2.k.Primeira casinha de boneca de plástico  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

 

 

3.2.v. Segunda casinha de boneca de plástico  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Embora a presença da casinha não seja condição para que as crianças 

brinquem de faz de conta, sua materialidade certamente as convida à brincadeira. 

Nesse sentido, diante da dificuldade de ter uma casinha nas salas, até em função 

dos seus tamanhos, o pátio é o espaço privilegiado. O fato de somente quatro 

escolas terem casinhas de boneca, sendo que em uma ela foi transformada em 

depósito e outra não é bem uma casinha, sinaliza que, apesar de muito se falar na 

importância da brincadeira para as crianças, ela não é valorizada nem nos espaços 

destinados à brincadeira, os pátios. Parece continuar existindo um abismo entre a 

teoria e a prática, entre o discurso e o cotidiano da Educação Infantil. A decisão de 

tirar o espaço do faz de conta das crianças é tomada pelos adultos para os adultos: 
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sua suposta necessidade se sobrepondo às das crianças, que é brincar, e, além 

disso, por um motivo alheio à dimensão pedagógica. Reforçando esse ponto, 

nenhuma das escolas tem anfiteatro ou espaço semelhante, dedicado às 

dramatizações. Isso evidencia que a brincadeira, especialmente o faz de conta, não 

é prioridade da Educação Infantil. 

 

 Horta 

A escola 3.9, que funciona num imóvel construído para ser residência, é a 

única, das nove pesquisadas, que tem horta. Na foto abaixo se vê sete canteiros, 

onde se pode identificar milho e inhame plantados. 

 

 

3.9.d.Horta  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

A existência de uma horta na escola não é algo que requeira grande 

investimento financeiro: um espaço pequeno com terra fértil e algumas sementes. 

Ou mesmo caroços de frutas. O maior investimento é o de tempo e cuidado: para 

plantar é preciso revolver a terra, semear e regar, além de evitar que insetos e 

ervas daninhas destruam o que foi plantado. Para cultivar uma horta é preciso 

continuidade e permanência, numa lógica de tempo da natureza, que ignora o 

tempo cronológico do relógio e das aulas. Pode-se pensar que a necessidade de 

continuidade é um dos fatores que desmotiva a manutenção de hortas nas escolas. 

Diferente da lógica cartesiana, que sustenta um aprendizado fragmentado e sem 

relação entre as coisas, o aprendizado com a natureza pressupõe o contrário. Outro 
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fator pode ser uma concepção de natureza como lugar da sujeira e da doença. 

Estar em contato com a terra, então, é visto como incômodo e potencialmente 

perigoso (TIRIBA, 2006). 

 

 Água 

No mesmo sentido, embora a água seja entendida como elemento de 

limpeza e purificação, sendo valorizados, nas rotinas escolares, os momentos de 

higiene das crianças, o contato delas com a água não parece ser incentivado. Em 

nenhuma escola há ducha para que as crianças brinquem, especialmente nos 

calorentos dias do verão fluminense. Em uma das escolas [3.3] há dois tanques, 

sendo um adequado à altura das crianças. Em outra escola [3.9] há uma marca 

forte de um chuveiro no pátio que foi desativado. Vê-se uma parede de azulejos 

brancos e um cano saindo dela. Mas, com um olhar atento, percebe-se a falta da 

torneira e da ducha.  

 

 

3.3.k.Tanques  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.9.e.Chuveiro desativado  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Nas escolas o contato das crianças com água costuma acontecer nos 

momentos de higiene, numa relação funcional. Fora destes momentos, é 

relacionado à bagunça, com grande alegria que as crianças têm de brincar com ela. 

Apesar de direito das crianças (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009) as brincadeiras 

com água, e também com terra e areia,costumam ser evitadas nas escolas em 

função da reação das famílias diante da roupa suja dos filhos (TIRIBA, 2006). 
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 Organização dos pátios 

Além dos elementos nos pátios, cabe atentar para sua disposição no espaço. 

Os “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c) recomendam que os 

elementos sejam organizados de modo a favorecer a interação dos espaços, ou 

seja, com caminhos, áreas de vivência coletiva, mobiliário adequado ao tamanho 

das crianças, cantinhos, refúgios ou locais secretos, além de tratamento 

paisagístico. Este último item parece muito distante de existir. As escolas de 

Educação Infantil são construídas ao lado de valas de esgoto, sem ligação com a 

rede de água; não há qualquer tratamento paisagístico ou de aspectos vinculados à 

estética e ao bem estar. 

 

 Pátio coberto e semicoberto 

As escolas de Educação Infantil devem prever pátios cobertos e 

semicobertos. Segundo os “Parâmetros de Infraestrutura”, “espaços cobertos 

devem ser previstos, como áreas de encontro ou de atividades diferenciadas e 

opção para dias chuvosos” (BRASIL, 2006c:28). Os “Critérios para um 

atendimento em creches” (CAMPOS e ROSENBERG, 2009) também mencionam 

espaços livres cobertos para a realização de atividades físicas em dias de chuva. 

Das nove escolas da coleção da tese, somente duas têm pátios cobertos. Uma 

delas, no entanto, possui um amplo refeitório que pode ser utilizado em dias de 

chuva ou em atividades com a comunidade escolar. 

 

 

3.5.h.Espaço coberto  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.1.j.Pátio interno coberto  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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 Pátio adjacente 

Outra orientação dos “Parâmetros de Infraestrutura” é que as salas, quando 

possível, tenham áreas externas adjacentes, “encorajando a interação das 

atividades internas e externas” (BRASIL, 2006c:26). Essas áreas são como um 

pátio privado, aberto, que intermedia a relação interior-exterior, “permitindo que 

as crianças visualizem a área externa, além de possibilitar uma série de atividades 

na extensão da sala” (BRASIL, 2006c:26), de modo que a criança pode participar 

de uma atividade e, ao mesmo tempo, assistir e observar outras atividades 

externas. Das escolas da coleção, apenas duas têm esses pátios adjacentes.  

 

 

3.5.c.Pátio adjacente à sala  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.7.t.Vista interna do pátio adjacente às salas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 

3.7.u.Vista externa do pátio adjacente às 

salas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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Na escola 3.5 duas salas têm pátios adjacentes. Os muros impedem a visão 

das crianças ao exterior, indo contra a orientação dos “Parâmetros de 

Infraestrutura” (BRASIL, 2006c). Já na escola 3.7 o pátio adjacente é 

compartilhado por duas salas. O muro é feito com blocos, possibilitando a visão 

do exterior. Apesar de estarem previstos nos “Parâmetros de Infraestrutura” 

(BRASIL, 2006c) é necessário ponderar que, diante de uma situação de 

afastamento entre seres humanos e natureza, relacionada a uma concepção de 

pátio como lugar da sujeira, da doença e do incontrolável (TIRIBA, 2006), a 

existência desses pátios privados pode contribuir para que as crianças 

permaneçam ainda menos tempo nas áreas externas. 

 

4.6. Concepção de sustentabilidade 

 

Se décadas atrás a questão da sustentabilidade do planeta era vista com 

certo desdém e desconfiança, hoje ela ocupa lugar de destaque no mundo e está 

presente, inclusive, nas discussões e documentos da Educação. No caso dos 

“Critérios para um atendimento em creches” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009) 

e das “Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2009b), até por serem documentos de 

orientação à prática e à política, as menções a essa questão encontram-se 

relacionadas aos princípios éticos, políticos e estéticos contidos neste segundo 

documento, além de vinculados aos objetivos da prática pedagógica. Os 

“Parâmetros de Infraestrutura”, por sua vez, trazem a sustentabilidade para a 

própria construção da escola, afirmando que na elaboração dos projetos devem ser 

considerados “conceitos de arquitetura escolar sustentável” e “padrões 

sustentáveis de desempenho” (BRASIL, 2006c:12). No entanto, o documento não 

explicita quais são esses conceitos e padrões, nem do que tratam. Pode-se supor 

que se refiram ao processo, às técnicas e elementos da construção, bem como a 

índices de consumo de energia e água a partir do início do funcionamento da 

escola. 

Na medida em que a prática pedagógica se desenvolve na escola, é 

desejável que este espaço seja construído de acordo com técnicas e materiais 

sustentáveis. Porém, não é somente a construção que define que uma escola é 

sustentável. Essa é uma visão restrita do que seja sustentabilidade e, se assim 

fosse, nenhuma das escolas construídas sem essas técnicas e materiais poderia ser 
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considerada sustentável. Uma escola é compreendida como sustentável também, e 

principalmente, em suas práticas, tanto no que diz respeito ao que ensina às 

crianças quanto ao seu próprio funcionamento. Uma escola que não ensina às 

crianças a se relacionar com o mundo natural e social baseada em princípios 

éticos, políticos e estéticos (BRASIL, 2009b) não pode ser considerada 

sustentável. 

A questão da sustentabilidade no funcionamento da escola ultrapassa os 

contornos desta tese, tanto em relação ao objeto de estudo como aos limites 

impostos pela metodologia construída. Porém, a questão da sustentabilidade 

presente nas características do espaço é pertinente e se dá a ver nos pátios. 

Os pátios das escolas 3.1 e 3.4, construídas após a publicação dos 

“Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 2006d), não apresentam indícios 

de terem sido construídos com técnicas ou materiais sustentáveis. Em relação aos 

brinquedos, de todas as escolas da coleção, só em uma se vê material reutilizado: 

o balanço feito com pneu da escola 3.3. 

 

 

3.3.d.Balanço de pneu  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

 É na escola mais antiga da coleção que se encontra um brinquedo fácil e 

barato de ser construído, com que as crianças adoram brincar e que dá novo uso a 

um material de difícil descarte: o pneu.  

Cabe repetir que somente uma escola tem horta, indício de ensino de 

sustentabilidade. 
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3.9.d.Horta  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)  

 

4.7. Relação entre crianças e natureza 

  

Seja no âmbito das condições físicas dos pátios escolares ou na orientação 

das práticas pedagógicas, fica clara nos três documentos a ênfase para que as 

crianças estejam em contato frequente com a natureza. As “Diretrizes 

Curriculares” (BRASIL, 2009b) e os “Critérios para um atendimento em creches” 

(CAMPOS e ROSEMBERG, 2009) afirmam que é direito das crianças estarem 

em contato com a natureza. Os “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c), 

apesar de não terem caráter mandatório, reafirmam esse direito ao considerar os 

pátios necessários ao processo educativo, contribuindo na construção de uma 

leitura de mundo com base no conhecimento do meio ambiente, a partir das 

sensações. Além disso, os “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c) 

explicitam características como tamanho dos terrenos, elementos presentes e 

organização, ressaltando a presença de diversos elementos naturais, como 

apresentado nos itens 4.2, 4.4 e 4.5 deste capítulo. 

Os “Critérios para um atendimento em creches” (CAMPOS e 

ROSEMBERG, 2009) defendem uma programação para as crianças que dê 

atenção especial ao tema da natureza. Exemplificam que o direito à brincadeira 

em espaços externos, ao ar livre e amplos, e o direito ao contato com a natureza se 

dão no estar ao sol, no brincar com água, areia, argila, pedrinhas e gravetos, e na 
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existência de plantas, árvores, canteiros e hortas que propiciem às crianças 

observar, amar e preservar a natureza, incluindo-se os animais. 

As “Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2009b), partindo de seus princípios 

éticos, políticos e estéticos, afirmam que a proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil visa garantir que cumpram sua função sociopolítica e 

pedagógica, construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a sustentabilidade do planeta. Já as práticas pedagógicas têm 

como eixo as interações e a brincadeira e devem garantir experiências que 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 

ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 

possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, 

o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças 

em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; X - 

promovam a interação, o cuidado, a preservação e o 

conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida 

na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais 

(BRASIL, 2009b:4) 

Nos três documentos, portanto, está explícita a relevância do contato das 

crianças contato com a natureza e dos pátios como espaço de brincadeira e 

aprendizado. O currículo da Educação Infantil é concebido pelas “Diretrizes 

Curriculares” (BRASIL, 2009b) como 

“um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e 

os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte 

do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral 

de crianças de 0 a 5 anos de idade” (BRASIL, 2009b:1), 

Assim, a escola inteira é local de aprendizado, incluindo-se os pátios. No 

contato com a natureza as crianças experimentam a fruição, o exercício da 

sensibilidade, de aguçar o olhar para a beleza do mundo e de desenvolver uma 

relação de proximidade e pertencimento com a natureza. 

Apesar do caráter mandatório das “Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 

2009b) o direito das crianças ao contato com a natureza quase não foi verificado 

na prática. Conforme o quadro 3 do item 4.5, ainda que sete das nove escolas 

pesquisadas tenham árvores ou arbustos, apenas uma tem horta, quatro têm areia, 

cinco têm terra e grama e uma tem tanque com torneira. Por outro lado, todas têm 
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piso de cimento. No cotidiano, se, por um lado, a presença da natureza é condição 

para que as crianças tenham contato com ela, por outro, essa presença por si só 

não garante que as crianças tenham esse contato (TOLEDO, 2010). Para Tiriba 

(2006), a permanência das crianças nas escolas se dá quase sempre dentro de 

espaços fechados. Na dissertação de mestrado, dos trinta e dois dias em que a 

turma de crianças de 4 anos foi observada, elas estiveram no pátio somente em 

onze dias, dos quais apenas três foram para brincar (TOLEDO, 2010). 

Este item expôs a ênfase dos documentos (BRASIL, 2006c, 2006d; 2009b; 

CAMPOS e ROSEMBERG, 2009) para que as crianças estejam em contato 

frequente com a natureza, tanto no âmbito das condições físicas dos pátios 

escolares como na orientação da prática pedagógica. A coleção de imagens da tese 

permite enxergar os vestígios deixados nos pátios pelas crianças e adultos que lá 

transitam. É o que será tratado a seguir. 

 

4.8. A presença na ausência: marcas e vestígios das crianças e adultos 

 

Que pistas as imagens dão sobre o cotidiano das crianças e adultos nos 

pátios? Quem são os autores dos vestígios? Há indícios de apropriação e 

transformação dos pátios por parte das crianças? O exercício aqui foi rever as 

fotografias a partir dessas três perguntas. 

Vestígios são marcas deixadas sem intenção, são a presença na ausência. 

Marcas, por outro lado, são deixadas intencionalmente. Considerando essa 

diferença, apenas em quatro escolas há marcas das crianças, sendo que em três são 

os murais que exibem essas marcas.  

Na escola 3.6 se vê mãos de crianças impressas com tinta nos canteiros 

junto à casinha de boneca. 
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3.6.e.Canteiros na casinha de boneca  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Nas escolas 3.2, 3.3 e 3.4 os murais exibem produções das crianças, 

evidenciando sua autoria e singularidade. 

 

 

3.2.z.Mural no refeitório  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.3.h.Murais no corredor da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

3.4.g.Murais na entrada da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1011746/CA



179 
 

 

Em quatro escolas encontram-se vestígios deixados pelas crianças, indícios 

de suas atividades e brincadeiras. No pátio da escola 3.2 se vê uma pequena 

cadeira de balanço virada, duas cadeirinhas tombadas e um cavalinho de pau no 

chão. Tanto a cadeira de balanço, em madeira, como o cavalinho de pau são 

brinquedos que não são próprios da área externa, e o fato de estarem no pátio 

indica que foram esquecidos lá. A cadeira de balanço virada e as cadeiras 

tombadas remetem às brincadeiras das crianças, que subvertem o uso dos objetos 

ao experimentar novas perspectivas, como bem observou Benjamin (1995). 

 

 

3.2.aa.Cadeira de balanço virada no pátio  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.k.Cadeiras tombadas no chão  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.2.r.Cavalinho de pau  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)
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Ainda na escola 3.2, chamam atenção as folhas secas picadas no chão de 

uma das casinhas de boneca, que parecem indícios de brincadeira de comidinha. 

 

 

3.2.v.Casinha de boneca  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

Nas escolas 3.3 e 3.9 os vestígios deixados pelas crianças estão 

relacionadas ao uso e ao tempo de uso. Nestes casos, as pinturas dos brinquedos 

foram sendo gastas pelo uso repetido, seja na rampa do escorrega, nos assentos da 

gangorra e do carrossel e nos lugares onde se apoiam as mãos no balanço e no 

escorrega. 

 

 

3.3.o.Escorrega  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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3.9.h.Gangorra  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

3.9.c.Balanço, escorrega e carrossel  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

 

Há ainda outro tipo de vestígio das crianças, como as toalhas de banho e 

roupas infantis penduradas em duas escolas. Embora sejam objetos de uso das 

crianças, foram deixados pelos adultos. 

 

 

3.6.f.Toalhas penduradas no varal  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.9.e.Toalhas penduradas no varal  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

Duas escolas trazem indícios da presença dos adultos: as bicicletas paradas 

indicam que se locomovem com elas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.k.Bicicletas na lateral da escola  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 
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3.9.d.Perto do portão, ao fundo da foto, 

bicicletas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

3.7.l.Bicicleta no pátio de trás  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC)

 

 

As fotografias também mostram marcas dos adultos nas escolas. É o caso 

da escola 3.1, onde os enfeites e murais são decorados com produções dos adultos. 

 

 

3.1.b.Enfeites na porta e janelas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

 

3.1.l.Enfeites nas portas das salas  

(Fonte: Banco de imagens grupo INFOC) 

 

As fotografias exibidas neste item mostram, no que diz respeito às 

crianças, que há mais vestígios que marcas suas nos pátios, ou seja, o que se vê da 

presença das crianças é mais acidental que intencional. Em relação aos adultos, as 

marcas encontradas se resumem aos elementos decorativos nas portas e nos 

murais, e seus vestígios, às bicicletas. 
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5. A título de conclusão 

A prancha com os animais prestadios gira rente ao 

chão. Tem a altura em que melhor se sonha voar. 

Começa a música e num solavanco gira a criança, 

afastando-se da mãe. Mas, em seguida, nota como ela 

própria é fiel. Ocupa o trono, como fiel senhor, sobre 

um mundo que lhe pertence. Na tangente, árvores e 

nativos formam alas. Então, em um oriente, emerge 

novamente a mãe. Em seguida, sai da floresta virgem 

um cimo, tal como a criança já o viu há milênios, tal 

como o viu pela primeira vez, justamente, no carrossel. 

Seu animal lhe é dedicado: como um Arion mudo ela 

viaja sobre seu peixe mudo, um Zeus-touro de madeira 

rapta-a como Europa imaculada (BENJAMIN, 

1995:38). 

Escrever o último capítulo de uma tese é tarefa árdua, de fixar o que é 

provisório e não tem fim: a pesquisa e a escrita. É também momento de expor 

considerações e inquietações que motivem outros estudos. 

A tese investigou pátios de nove escolas públicas de Educação Infantil em 

oito municípios do Estado do Rio de Janeiro. Tendo Benjamin (1994, 1995, 2006) 

como principal interlocutor teórico-metodológico, foi composta uma coleção de 

fotografias de pátios escolares, que foram analisados considerando o aparente e 

exposto de suas características físicas e também as marcas e vestígios, indicativos 

das concepções destes espaços, de quem os organiza e neles circula. 

O primeiro capítulo delineou o objeto de pesquisa, trazendo um panorama 

das mudanças ocorridas na Educação infantil nos últimos quinze anos e 

apresentando sua situação no Estado do Rio de Janeiro. Também discutiu a 

implicação dos espaços escolares nas relações entre crianças e entre crianças e 

adultos e problematizou as práticas pedagógicas e concepções de conhecimento e 

de infância que opõem os espaços interno e externo. O segundo capítulo trouxe a 

metodologia da pesquisa, incluindo reflexões sobre o uso de fotografias como 

recurso metodológico e caracterizando o campo empírico da tese.  

O terceiro capítulo apresentou, em seus contextos, as nove escolas que 

compõem o campo/coleção da tese. As análises, que trazem considerações sobre 

as imagens, procuraram também mostrar ao leitor além do que se pode ver, a 

partir de dados dos municípios onde se localizam as escolas. 

No quarto capítulo, as análises desvinculam as escolas de seus contextos, 

tomando-as como peças da coleção. Nele, as escolas são olhadas a partir de 
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aspectos em que se aproximam e se distanciam dos “Critérios para um 

Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças” 

(CAMPOS e ROSEMBERG, 2009), dos “Parâmetros Básicos de Infraestrutura 

para Instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006c, 2006d) e das “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (BRASIL, 2009b). As análises 

também consideram dois desafios: os que se colocam no presente como herança 

do passado, que se referem às conquistas da Educação Infantil ainda não 

efetivadas na realidade, e os que se colocam no presente em relação ao futuro, ou 

seja, desafios frente à situação de crise ambiental, que demanda uma mudança nas 

relações entre seres humanos e natureza. As análises do quarto capítulo, assim, 

são apresentadas em constelações, cada uma mostrando uma faceta da situação 

dos pátios das escolas de Educação Infantil. 

A tese só foi possível porque a escola reluzente, a acolhedora, a imponente, 

a que quer ser futuro, a desconhecida, a desencantada, a equilibrista, a escondida e 

a que não deveria ter sido abriram suas portas para o grupo de pesquisa INFOC. 

Juntas, elas mostram a totalidade que se revela na singularidade, como diz 

Benjamin (1995). São mais que imagens-fragmentos: elas traçam um panorama da 

situação da Educação Infantil na Região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro. 

As nove escolas evidenciam que as condições das instituições de 

Educação Infantil não são boas. A precariedade se dá a ver já na escolha dos 

terrenos ou imóveis, cujas características quase sempre são inadequadas ao 

funcionamento de escolas de Educação Infantil.  

As escolas mais antigas, como a escola imponente e a escola acolhedora, 

parecem oferecer pátios melhores e mais interessantes às crianças do que as 

escolas construídas/instaladas recentemente. Isso é curioso na medida em que 

essas escolas foram construídas no início do século XX, época em que a 

concepção de educação para as crianças pequenas era bem diferente da que se 

defende hoje. Num Brasil ainda sem unidade educacional instituída, não havia 

documentos ou orientações que expressassem preocupação pedagógica com a 

qualidade dos espaços para as crianças pequenas. Ainda assim, as duas escolas 

mais antigas da coleção da tese têm características que, pelos padrões de hoje, são 

consideradas relevantes à Educação Infantil, como a amplitude dos pátios; a 

presença de elementos como brinquedos fixos e bancos feitos em diversos 
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materiais naturais e não-naturais; e uma organização de pátio que convida ao 

encontro e à interação da crianças com o espaço e entre elas. 

Por outro lado, as escolas mais recentes, como a equilibrista, a 

escondida, a que não deveria ter sido e a que quer ser futuro, parecem 

apontar para o fato de que escolas de Educação Infantil são recorrentemente 

instaladas sem dar prioridade às crianças, ao que lhes é melhor e de direito – 

seja por incompetência técnica, seja por submissão a interesses eleitoreiros ou 

escusos. 

A tese não ousa afirmar que isso seja regra. No entanto, a escola reluzente, 

sendo a jóia da coleção e, portanto, exceção, reforça a percepção da gravidade da 

situação das escolas municipais de Educação Infantil. Em sua nobreza e esplendor 

a escola reluzente se destaca na coleção. Ela se distancia das demais escolas e 

coloca em evidência sua precariedade. 

Os pátios das escolas são diversos no que diz respeito ao tamanho, 

elementos e organização. A diversidade é positiva e coerente com a 

multiplicidade de contextos, mas não significa que os pátios ofereçam boas 

condições para as crianças. Mais que o tamanho, os elementos presentes e sua 

organização influenciam para que convidem as crianças a lá brincar e permanecer 

ou não, pela falta de brinquedos, cantinhos, bancos e sombra. 

Embora haja diferenças entre os pátios das escolas planejadas e construídas 

para serem escolas e os das escolas que funcionam em imóveis adaptados, a 

coleção de fotografias mostra que pode haver pátios de escolas adaptadas 

maiores e com mais brinquedos que pátios de escolas construídas. Esta 

constatação não significa apoiar a estratégia adotada pelos municípios de instalar 

escolas em imóveis adaptados. Pelo contrário: o pátio é escola tanto quanto a 

edificação, e ambos devem ser adequados às especificidades da Educação Infantil. 

Os pátios das escolas evidenciam as dificuldades dos municípios em efetivar 

com qualidade a política de educação. Essa situação está relacionada, 

historicamente, ao processo iniciado a partir da Constituição (BRASIL, 1988), no 

qual os municípios optaram por organizar sistemas de educação próprios, 

assumindo a responsabilidade pela Educação Básica. A dificuldade de atender à 

demanda de vagas para a Educação Infantil foi agravada com a obrigatoriedade a 

partir dos 4 anos (BRASIL, 2009a). Como observou Arretche (1999), o processo 

de descentralização (onde se inclui a implantação das redes municipais de 
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Educação Infantil), desde o início, tem sido sujeito à interferência de fatores como 

capacidade fiscal e administrativa das unidades de governo e a cultura cívica 

local. 

Em comum, os pátios mostram poucas marcas e vestígios das crianças. 

O que se vê de sua presença é mais acidental que intencional, indicando que 

são espaços dos quais elas pouco se apropriam e transformam. Embora os 

pátios sejam locais onde as crianças constroem conhecimento, os poucos vestígios 

encontrados nas fotografias não indicam a realização de atividades dirigidas, 

propostas pelos professores. A estratégia metodológica da tese não permite 

afirmar que os poucos vestígios deixados pelas crianças nos pátios são indicativos 

de que as crianças permanecem pouco tempo diário nestes espaços. Portanto, a 

primeira sugestão de pesquisa é investigar, com uma estratégia metodológica 

adequada, os usos dos pátios nas escolas de Educação Infantil. O que fazem as 

crianças nos pátios? Quanto tempo diário lá permanecem? E os adultos, propõem 

atividades às crianças nestes espaços? Quais? Uma pesquisa que tenha como 

objeto de estudo os usos dos pátios pode ampliar a percepção sobre estes espaços, 

para além de espaços de brincar. 

Outra conclusão é que os pátios são o lugar onde a natureza se faz 

presente na escola, especialmente pelas árvores, arbustos, grama e terra. Se 

por um lado a presença da natureza é fundamental no contexto de crise pela qual 

passa o planeta, por outro ela não garante às crianças a experiência de fruição, o 

exercício da sensibilidade e de aguçar o olhar para a beleza do mundo. Se a 

criança se constitui subjetivamente na interação com o contexto do qual faz parte, 

em suas dimensões física, social e cultural (VIGOTSKI, 2003), o 

desenvolvimento de uma relação de proximidade e pertencimento das crianças em 

relação à natureza e a construção de relações subjetivas saudáveis consigo, com os 

outros e com o mundo (GUATTARI, 2007) acontece pela mediação do outro, no 

caso da escola, professores. 

Chama atenção a ausência de água à disposição das crianças, seja em 

chuveiros, torneiras e mangueiras. Fica a pergunta, como sugestão de estudo: por 

que, num estado com altas temperaturas como o Rio de Janeiro, as crianças não 

podem brincar com água? 

Os elementos mais característicos dos pátios das escolas são os 

brinquedos fixos, embora não estejam presentes em todos. As poucas casinhas 
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de boneca encontradas, quatro - tendo uma se tornado depósito da escola e outra 

que não é bem uma casinha, pois não tem paredes nem porta - evidenciam que a 

brincadeira, especialmente o faz de conta, não é prioridade da Educação 

Infantil. 

As fotografias permitiram observar que há gerações de brinquedos que se 

sucedem: os de ferro, os de madeira e, por último, os de plástico. Seria 

interessante uma pesquisa que investigasse as características materiais e estéticas 

dos brinquedos de pátio, acompanhando as mudanças no decorrer das décadas. 

Em relação aos brinquedos de pátio confeccionados em plástico, cabe 

problematizar o fato de serem recomendados pelo MEC nos manuais para 

aquisição de mobiliário do Proinfância, assim como recomendação de grama 

sintética nos playgrounds. A chancela do MEC tem peso, mais ainda a exigência 

de que sejam estes os brinquedos das escolas do Proinfância. A metodologia 

inovadora adotada pelo FNDE, ao centralizar a compra de todos os materiais, 

mobiliário e equipamentos usados nas escolas do Proinfância, constituiu um cartel 

de fornecedores, que são os maiores beneficiados. Vale aqui uma observação: a 

tese não trabalhou com nenhuma escola construída com recursos do Proinfância, 

pois, no momento em que a coleção de escolas foi composta este programa ainda 

estava sendo implementado. Mas, como programa em vigência, é necessária a 

realização de pesquisas que tenham como objeto de estudo o Proinfância. 

As diferenças entre os pátios que compõem a coleção da tese também se 

devem ao fato das escolas terem sido construídas ou instaladas em momentos 

diferentes da história do Estado do Rio de Janeiro. O contexto inclui, afinal, as 

dimensões espacial e temporal. A escola mais antiga foi inaugurada em 1909 e a 

mais nova, em 2012. Feita esta ressalva, pode-se dizer que os pátios das escolas 

apresentam uma grande distância em relação aos documentos orientadores 

(BRASIL, 2006c, 2006d, 2010; CAMPOS e ROSEMBERG, 2009), ou seja, a 

realidade das escolas está longe do que, hoje, é considerado ideal. Como fazer 

para diminuir essa distância? Os documentos, por si só, não geram mudanças. O 

fato de estar sugerido nos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006c, 

2006d) ou afirmado nas “Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2010) e nos 

“Critérios para um atendimento” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009) não garante 

a existência. Os documentos não são políticas: eles expressam políticas, ajudam a 

materializá-las, mas não mudam a prática. Os “Parâmetros de infraestrutura” 
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(BRASIL, 2006c, 2006d) parecem ter exercido pouca influência nos pátios 

escolares desde sua publicação. 

O que é, então, preciso fazer para mudar essa situação? Como fazer com que 

a realidade das escolas se aproxime do que está escrito nos documentos? Com 

ações em diferentes eixos e articuladas entre si, que deem conta da 

multiplicidade de fatores envolvidos na questão.  

A LDB (BRASIL, 1996) explicita no artigo 11, incisos III e IV, que os 

municípios devem baixar normas complementares e autorizar, credenciar e 

supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. O artigo 18 define 

que o sistema de ensino municipal é composto pelas “instituições do ensino 

fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; pelas as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; e pelos órgãos municipais de educação”. Assim, a primeira 

ação é a elaboração de parâmetros de infraestrutura para escolas públicas de 

Educação Infantil por parte das secretarias municipais de educação, 

conforme sugestão dos “Parâmetros de Infraestrutura” (BRASIL, 2006) aos 

dirigentes municipais.  

Parâmetros de infraestrutura municipais devem ser elaborados por equipes 

técnicas qualificadas e competentes, que orientem suas ações pelos 

documentos legais da Educação Infantil, com diálogo entre três atores: quem 

entende de crianças – profissionais da educação, quem entende de espaço – 

arquitetos, e as próprias crianças, para quem os espaços são construídos. Que 

sejam, então, considerados os sentidos que elas constroem sobre os pátios das 

escolas. Que estes espaços sejam contemplados com o que as crianças desejam e 

com o que as interessa. Somente neste diálogo eles serão acolhedores e 

promotores da autonomia e criatividade, das múltiplas linguagens, curiosidade, 

imprevisto e liberdade das crianças e dos adultos (FARIA, 2007). Somente assim 

serão espaços coerentes com a pedagogia da infância, nos eixos da brincadeira e 

das interações, como afirmam as “Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2009c). 

Além das secretarias de educação, os Conselhos Municipais de 

Educação são importantes neste projeto. Diante da realidade e do papel 

destinado a eles nos sistemas, é necessário fortalecer sua atuação no sentido 

de normatizar e fiscalizar as escolas públicas e as privadas. Assim, tornam-se 

também viáveis deliberações que assegurem que as reformas e adaptações 
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fiquem restritas às escolas públicas de Educação Infantil já em 

funcionamento e que não sejam mais abertas escolas em espaços alugados ou 

comprados, que não ofereçam as condições compatíveis com uma Educação 

Infantil de qualidade. 

Em função da importância da atuação dos Conselhos Municipais de 

Educação, recomenda-se um estudo sobre o processo de concessão de autorização 

de funcionamento das escolas de Educação Infantil, verificando as diferenças 

existentes quanto à concessão de autorização para as instituições públicas, 

privadas, comunitárias e confessionais. O que é exigido? O que não é? O espaço é 

fiscalizado? Que direitos das crianças os Conselhos Municipais de Educação 

consideram ao autorizar o funcionamento das instituições? Que direitos são 

feridos? 

Retomando os eixos de ação, o terceiro é a formação de professores e 

gestores. Como já dito, ainda que os documentos sejam importantes por assegurar 

direitos e instituir deveres, sozinhos eles não geram mudanças. Assim como 

condições de espaço favoráveis não garantem que as “Diretrizes Curriculares” 

(BRASIL, 2010) aconteçam no cotidiano das escolas de Educação Infantil. 

As “Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2010) são mandatórias e precisam 

ser aprendidas para que seus eixos, a brincadeira e as interações, ganhem vida nas 

escolas. Para isso professores e gestores precisam, em primeiro lugar, saber as 

“Diretrizes Curriculares” (BRASIL, 2010) e, sem segundo, saber como colocá-las 

em prática. 

A teoria e a prática são o cerne da formação do educador e devem ser 

trabalhadas simultaneamente. Portanto a formação, para contribuir para as 

mudanças necessárias, deve ser processual e associada a um 

acompanhamento ou supervisão. Trançando teoria e prática a formação busca 

garantir que as práticas pedagógicas no cotidiano das escolas de Educação Infantil 

se aproximem do previsto nos documentos legais. 

É preciso que todos, de professores a prefeito, firmem um compromisso 

ético e político com as crianças. Isso significa colocá-las no centro das 

decisões políticas: dirigir suas ações no sentido de que as crianças tenham 

acesso à Educação Infantil de qualidade. 

No decorrer da tese houve ainda duas situações que aqui são apresentadas 

como sugestão de pesquisa. A primeira é a forte presença de aparato militar no 
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município da escola que não deveria ter sido [3.9], que merece a realização de um 

estudo de caso que investigue as estratégias de estetização da política além das 

mostradas pelas fotografias.  

A segunda é o achado de fotografias da escola imponente, tiradas por 

Augusto Malta, de quando esta foi inaugurada em 1909. Comparando as fotos 

tiradas com um século de diferença, foi possível identificar elementos que 

mudaram e outros que permanecem desde então. Tais análises não prosseguiram, 

pois escapavam aos objetivos da tese. Porém, ficaram como broto, sugerindo a 

realização de estudos comparativos sobre o espaço físico, considerando a 

dimensão temporal: nas escolas de Educação Infantil, em diferentes décadas, o 

que mudou e o que permanece? Que concepções ainda se fazem presentes através 

do que permanece? 

Uma análise ainda a ser feita diz respeito aos desafios do presente em 

relação ao futuro, ou seja, os desafios para uma educação sustentável. Há poucos 

indícios de que isso venha se materializando nas escolas, ainda que os “Critérios 

para um atendimento de qualidade que respeite os direitos fundamentais das 

crianças” (CAMPOS e ROSEMBERG, 2009) e, de forma mais incisiva, as 

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (BRASIL, 2009b) 

apontem práticas educativas que fomentem a proximidade e o sentimento de 

pertencimento das crianças em relação à natureza. Além disso, os “Parâmetros 

Básicos de Infraestrutura para instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 

2006c, 2006d), que abordam superficialmente a questão da sustentabilidade, 

parecem não ter tido impacto nas escolas quanto aos aspectos materiais dos 

espaços. Sobre práticas pedagógicas coerentes com uma educação sustentável, os 

poucos vestígios das crianças e dos adultos encontrados nos pátios não permitem 

afirmar que elas aconteçam, ficando como mais uma questão para pesquisas 

futuras. 

Diferentes pátios, diferentes infâncias, diferentes relações entre as crianças e 

seus contextos. Em meio a isso, a situação incita governo e sociedade à garantia 

dos direitos das crianças a uma Educação Infantil de qualidade, na qual as 

“Diretrizes Curriculares” (2009b) sejam vividas. Uma educação na qual as 

crianças aprendam pela experiência que emociona, sensibiliza e aguça seus 

sentidos. Que aprendam com coisas e espaços que as eduquem corporalmente, 

afetivamente e intelectualmente. 
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Esta tese foi sobre pátios de escolas de Educação Infantil, espaços 

destinados às crianças, mas nem sempre planejados e construídos para elas. 

Porém, fato é que as crianças estão nas escolas e lá passam boa parte dos seus 

dias. Pelo contorno do objeto de estudo e objetivos definidos, a estratégia 

metodológica não contemplou ouvir as crianças. No entanto, gostaria de finalizar 

reiterando que as crianças podem, como destinatárias destes espaços, falar sobre 

os pátios e contribuir para sua qualificação. Na medida em que produzem 

discursos, as crianças podem nos ajudar a torná-los espaços melhores para elas. 

Partindo dos seus interesses e desejos, os pátios e toda escola podem ser espaços 

que as acolham e instiguem em seu processo de construção do conhecimento.  
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7. Anexos 

 

Anexo I: Extratos dos documentos 
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P1 Um pouco de história - No Brasil, grande número de ambientes destinados à educação 

de crianças com menos de 6 anos funciona em condições precárias. Serviços básicos 

como água, esgoto sanitário e energia elétrica não estão disponíveis para muitas 

creches e pré-escolas. Além da precariedade ou mesmo da ausência de serviços básicos, 

outros elementos referentes à infraestrutura atingem tanto a saúde física quanto o 

desenvolvimento integral das crianças. Entre eles está a inexistência de áreas externas 

ou espaços alternativos que propiciem às crianças a possibilidade de estar ao ar livre, 

em atividade de movimentação ampla, tendo seu espaço de convivência, de brincadeira 

e de exploração do ambiente enriquecido (p.10) 

 

P2 sugestão ao dirigente municipal de educação que componha uma equipe 

multidisciplinar para definir as diretrizes de construção e reforma das unidades de 

educação infantil (p.11). 

P3 sugestão às equipes multidisciplinares que integrem conceitos de arquitetura escolar 

sustentável / fala também de padrões sustentáveis de desempenho (p.12) 

 

P4 manutenção- sugestões aos gestores - encaminhar às autoridades quadro de 

necessidades e solicitações dos itens básicos para construção e reforma da unidade de 

educação infantil, da mesma forma, após a obra gestores devem realizar relatórios 

periódicos sobre o estado da unidade, apontando problemas e possíveis soluções (p.13). 

 

P5 sugestões aos gestores - promover palestras e outras iniciativas com a comunidade para 

discutir questões ligadas à sustentabilidade (p.14). 

 

P6 na elaboração do projeto da escola é preciso verificar as condições de infraestrutura 

básica, como pavimentação da rua, rede de esgoto, energia, abastecimento de água e 

lixo. Em regiões com precariedade dessas condições, solicitar às autoridades que as 

viabilizem / "terrenos apropriados à implantação da unidade dependem da 

disponibilidade de infraestrutura na região, isto é, existência de saneamento básico, de 

rede elétrica, rede telefônica e de transporte coletivo compatíveis. devem-se evitar 

terrenos inundáveis e oriundos de aterro sanitário" (p.23). 

 

P7 na elaboração do projeto deve-se prever "áreas externas necessárias ao processo 

educativo" (p.18). 

 

P8 aspectos determinantes para a seleção de terrenos para construção de escolas de EI- 

parâmetros contextuais-ambientais - citando documento do IBAM (1996) que a área 

construída corresponda a 1/3 da área total do terreno e não ultrapasse 50%. "no entanto, 

em face da dificuldade de encontrar terrenos adequados disponíveis, consideram-se 

taxas de ocupação mais altas, respeitando-se a legislação de cada município" (p. 22). 

 

P9 "os ambientes deves ser bem ventilados visando ao conforto térmico e à salubridade, 

proporcionando renovação do ar para evitar a proliferação de focos de doenças" / 

privilegiar a iluminação natural sempre q possível (p.24). 
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P10 parâmetros de organização espacial - o pátio coberto ou semicoberto como espaço 

congregador, local de encontro e promoção de atividades coletivas (p. 26). 

 

P11 parâmetros de organização espacial -quando possível criar salas com áreas adjacentes, 

encorajando a interação das atividades internas e externas. Espécie de pátio privado, 

aberto, que vai intermediar a relação interior-exterior, permitindo que as crianças 

visualizem a área externa, além de possibilitar uma série de atividades na extensão da 

sala. a criança pode estar participando de uma atividade e, ao mesmo tempo, assistir e 

observar outras atividades externas (p. 26). 

 

P12 parâmetros de áreas de recreação e vivência - valorização das áreas de recreação vai 

incrementar a interação das crianças e propiciar uma leitura de mundo com base no 

conhecimento do meio ambiente imediato. O próprio reconhecimento da criança de seu 

corpo (suas proporções, possibilidades e movimento) poderá ser refinado pela relação 

com o mundo exterior. / interação com o mundo natural estimula a curiosidade e a 

criatividade. "sempre que possível" prover cuidado com o tratamento paisagístico, que 

inclui aproveitamento da vegetação e diferentes tipos de recobrimento - areia, grama, 

terra, caminhos pavimentados. / organizar os ambientes com elementos que favoreçam 

a interação dos espaços (caminhos, áreas de vivência coletiva, mobiliário externo 

adequado ao tamanho das crianças) / crianças devem cada vez mais se apropriar do 

ambiente - áreas devem ser seguras sem serem limitadoras das possibilidades de 

exploração / devem ter brinquedos para as diferentes faixas etárias, e que estimulem 

diferentes usos e atividades. privilegiar os confeccionados com materiais naturais da 

região. é interessante que tenham objetos ou equipamentos soltos, para que as crianças 

brinquem e fantasiem a partir do transporte, manipulação e transformação dos objetos. / 

aparelhos fixos de recreação devem atender às normas de segurança e receber 

conservação e manutenção periódica. / oferecer áreas reservadas, cantos, refúgios e 

locais secretos. / espaços cobertos devem ser previstos, como áreas de encontro ou de 

atividades diferenciadas e opção para dias chuvosos (p.26, 27 e 28). 

 

P13 valorizar espaço de chegada à unidade como espaço de transição entre ambiente 

exterior e ambientes da UEI (p.31). 

P14 buscar soluções intermediárias de fechamento da instituição q permitam integração 

com o tecido urbano circundante - soluções devem convidar à participação e ao mesmo 

tempo proteger da violência urbana (p.32). 

 

P15 parâmetro de escola dos acabamentos e materiais - considerar as características 

superficiais dos materiais e relacioná-las às características sensoriais das crianças. 

planejar ambientes internos onde as crianças possam explorar com as mãos e mente, e 

ambientes externos onde possam explorar o meio ambiente "a partir do conhecimento 

das cores, das formas, das texturas, dos cheiros e dos sabores da natureza, interagindo 

diferentes áreas do conhecimento" (p.33). 

 

P16 os parâmetros recomendam que os conselhos de educação dos estados e municípios 

"assumam sua função de órgão fiscalizador normativo, deliberativos e de controle 

social, também no que se refere à qualidade dos ambientes de educação" - 

especialmente para as escolas privadas, confessionais e conveniadas - tanto para 

construção como para reforma (especialmente) (p.36). 
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P17 referência ao PNE (2001), especificamente às metas que estão relacionadas à questão 

dos espaços físicos das escolas 

A Meta nº 2 estabelece a exigência de “padrões mínimos de infra-estrutura para o 

funcionamento adequado das instituições (creches e pré-escolas) públicas e privadas, 

que respeitando as diversidades regionais assegurem o atendimento das características 

das distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo quanto a: a) visão 

para o espaço externo, ...água potável, esgotamento sanitário; d) ambiente interno e 

externo para o desenvolvimento das atividades, conforme as diretrizes curriculares e a 

metodologia da Educação Infantil, incluindo repouso, expressão livre, movimento e 

brinquedo; ...” (Brasil, 2001:61). 

A Meta nº 3 define que a autorização para construção e funcionamento das instituições, 

tanto públicas como privadas, só poderá ser feita se estas atenderem aos requisitos de 

infraestrutura da segunda meta. Define ainda na Meta nº 4 que as instituições já em 

funcionamento deverão ter seus prédios adaptados, de modo que, até 2006, “todos 

estejam conformes aos padrões de infraestrutura estabelecidos” (Brasil, 2001: 62). (...) 

A Meta nº 10 define como responsabilidade dos municípios criar “um sistema de 

acompanhamento, controle e supervisão da Educação Infantil nos estabelecimentos 

públicos e privados, visando ao apoio técnico-pedagógico para a melhoria da qualidade 

e à garantia do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes 

nacionais e estaduais” (Brasil, 2001: 62-63) (p.37 e 38). 

P18 encarte - "perspectiva de subsidiar os sistemas de ensino em adaptações, reformas e 

construções de espaços para a realização da Educação Infantil, sugerindo aspectos 

construtivos e ressaltando a importância da existência de espaços que privilegiam as 

crianças de 0 a 6 anos, seu desenvolvimento integral e o processo de ensino e 

aprendizagem. É importante ressaltar que nenhuma das sugestões apontadas é 

mandatória e que cabe a cada sistema de ensino adequar as sugestões à sua realidade, 

respeitando as características da comunidade na qual a instituição está ou será inserida, 

sempre flexibilizando as sugestões apresentadas. Cabe, ainda aos sistemas, criar os 

padrões de infraestrutura para as instituições municipais e/ou estaduais que podem ter 

caráter mandatório e normativo" (p.10). 

 

P19 encarte - orientações de espaços para crianças de 0 a 1 ano - com portas que 

possibilitem a integração com a área externa, que pode ser solário, parque, pátio, etc 

para banho de sol (p.13). 

P20 pátio coberto - Deve ser condizente com a capacidade máxima de atendimento da 

instituição, contando com bebedouros compatíveis com a altura das crianças. Quando 

possível contemplar no projeto a construção de palco e quadros azulejados. Esse espaço 

deve ser planejado para utilização múltipla, como, por exemplo, festas e reuniões de 

pais. Caso a instituição não possa contar com um pátio coberto, sugere-se que o 

refeitório possa ser utilizado com os mesmos fins que o pátio coberto (p.20). 

 

P21 área externa - Deve corresponder a, no mínimo, 20% do total da área construída e ser 

adequada para atividades de lazer, atividades físicas, eventos e festas da escola e  da 

comunidade. Contemplar, sempre que possível, duchas com torneiras acessíveis às 

crianças, quadros azulejados com torneira para atividades com tinta lavável, brinquedos 

de parque, pisos variados, como, por exemplo, grama, terra e cimento. Havendo 

possibilidade, deve contemplar anfiteatro, casa em miniatura, bancos, brinquedos como 

escorregador, trepa-trepa, balanços, túneis, etc. Deve ser ensolarada e sombreada, 

prevendo a implantação de área verde, que pode contar com local para pomar, horta e 

jardim (p.26). 
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C1 creche respeita criança - Nossas crianças têm direito à brincadeira  

• As rotinas da creche são flexíveis e reservam períodos longos para as brincadeiras 

livres das crianças 

• Os espaços externos permitem as brincadeiras das crianças 

• As crianças maiores podem organizar os seus jogos de bola, inclusive futebol 

• As meninas também participam de jogos que desenvolvem os movimentos amplos: 

correr, jogar, pular 

C2 creche respeita criança - Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza 

• Nossa creche procura ter plantas e canteiros em espaços disponíveis 

• Nossas crianças têm direito ao sol 

•Nossas crianças têm direito de brincar com água 

• Nossas crianças têm oportunidade de brincar com areia, argila, pedrinhas, gravetos e 

outros elementos da natureza 

• Sempre que possível levamos os bebês e as crianças para passear ao ar livre 

• Nossas crianças aprendem a observar, amar e preservar a natureza 

•Incentivamos nossas crianças a observar e respeitar os animais 

• Nossas crianças podem olhar para fora através de janelas mais baixas e com vidros 

transparentes 

C3 creche respeita criança - Nossas crianças têm direito à higiene e à saúde 

• O cuidado com a higiene não impede a criança de brincar e se divertir 

 

C4 creche respeita criança - Nossas crianças têm direito a desenvolver sua 

curiosidade, imaginação e capacidade de expressão 

• Nossas crianças têm direito de aprender coisas novas sobre seu bairro, sua cidade, seu 

país, o mundo, a cultura e a natureza 

• Nossas crianças têm direito de cantar e dançar 

C5 creche respeita criança - Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços 

amplos 

• Nossas crianças têm direito de correr, pular e saltar em espaços amplos, na creche ou 

nas suas proximidades 

• Nossos meninos e meninas têm oportunidade de jogar bola, inclusive futebol 

• Nossos meninos e meninas desenvolvem sua força, agilidade e equilíbrio físico nas 

atividades realizadas em espaços amplos 

• Nossos meninos e meninas, desde bem pequenos, podem brincar e explorar espaços 

externos ao ar livre 

• Reservamos espaços livres cobertos para atividades físicas em dias de chuva 

• Organizamos com as crianças aquelas brincadeiras de roda que aprendemos quando 

éramos pequenos 

C6 política de creche respeita criança -  A política de creche respeita os direitos 

fundamentais da criança 

• O plano de expansão das creches, em quantidade e localização, responde às 

necessidades das famílias e crianças 

• O plano para creche prevê entre suas metas a melhoria da qualidade do atendimento à 

criança 

C7 política de creche respeita criança - A política de creche está comprometida com o 

bem-estar e o desenvolvimento da criança 

• Os projetos de construção e reforma das creches visam, em primeiro lugar, o bem-

estar e o desenvolvimento da criança 
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C8 política de creche respeita criança - A política de creche reconhece que as crianças 

têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante 

• Os profissionais responsáveis elaboram projetos de construção ou reforma dos prédios 

das creches que visam em primeiro lugar as necessidades, o bem-estar e o 

desenvolvimento das crianças 

• O orçamento possibilita construção ou reforma adequada dos prédios das creches 

 • Os prédios das creches recebem manutenção periódica 

 • Os prédios contam com espaço interno e externo adequado ao número de crianças 

atendidas e às necessidades de sua faixa etária 

• Os prédios oferecem condições adequadas para o bem-estar e o conforto da crianças: 

insolação, iluminação, ventilação, sonorização, esgoto e água potável 

• As creches dispõem de espaços externos sombreados, sem entulho, lixo, ou outras 

situações que ofereçam perigo às crianças 

• O programa prevê a manutenção dos espaços verdes das creches para que ofereçam 

condições de uso sem perigo 

C9 política de creche respeita criança - A política de creche reconhece que as crianças 

têm direito à higiene e à saúde 

•As creches dispõem de água potável 

• O esgotamento sanitário não corre pelos pátios das creches e nos espaços próximos 

C10 política de creche respeita criança - A política de creche reconhece que as crianças 

têm direito à brincadeira 

• A construção das creches prevê a possibilidade de brincadeiras em espaço interno e 

externo 

C11 política de creche respeita criança - A política de creche reconhece que as crianças 

têm direito ao contato com a natureza 

• O orçamento para construção, reforma e conservação das creches prevê custos para 

manutenção de área verde no entorno ou dentro da creche 

• As instâncias de arborização e jardinagem municipal incluem as creches e seus 

espaços externos nos projetos locais 

• O projeto de construção e reforma dos prédios das creches prevê espaços externos que 

comportem plantas 

• O programa prevê que as creches tenham condições para plantio de pequenas hortas e 

árvores frutíferas de rápido crescimento 

• Os profissionais de creche recebem formação e orientação para propiciar o contato e o 

respeito das crianças para com a natureza 

• A programação para as crianças dá especial atenção ao tema da natureza 
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D1 Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 

modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

D2 Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a 

criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 

coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

D3 Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes 

princípios: I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e 

culturais. 
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D4 Art. 7º Na observância destas Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica 

e pedagógica: V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 

rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, 

regional, linguística e religiosa. 

D5 Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação 

de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com outras crianças. § 1º Na efetivação desse objetivo, as 

propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão prever condições 

para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que 

assegurem: VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços 

internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição; 

D6 Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 

experiências que: I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 

ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da 

criança; VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo 

físico e social, ao tempo e à natureza; X - promovam a interação, o cuidado, a 

preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, 

assim como o não desperdício dos recursos naturais; 
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Anexo II: Constelações 

 

Constelação formada por... Imagem / Remete a... 

P2, P17, P18, P1, Escola 3.1 [reluzente], Escola 3.4 

[que quer ser futuro], Escola 3.3 [imponente], Escola 

3.2 [acolhedora], Escola 3.5 [desconhecida], Escola 

3.6 [desencantada], Escola 3.7 [equilibrista]. 

Desafios do passado. 

Considerações sobre os “Parâmetros 

Básicos de Infraestrutura para Instituições 

de Educação Infantil” (BRASIL, 2006c, 

2006d) 

P2, P17, P18, P1, P9, P8, Escola 3.8 [escondida], 

Escola 3.7 [equilibrista], C1, C2, C5, C8, C9, D5, 

C3, C11, Escola 3.6 [desencantada], Escola 3.5 

[desconhecida], Escola 3.1 [reluzente], Escola 3.3 

[imponente], Escola 3.4 [que quer ser futuro], Escola 

3.2 [acolhedora]. Desafios do passado. 

Aspectos técnicos: condições e 

características dos terrenos e construções 

escolares 

C8, P4, Escola 3.9 [que não deveria ter sido], Escola 

3.8 [escondida], Escola 3.6 [desencantada]. Desafios 

do passado, desafios do presente. 

As escolas existentes: reforma, adaptação e 

manutenção  

P7, P12, P15, P21, P8, C10, C1, C2, C3, D1, C4, C5, 

D2, D3, D4, Escola 3.4 [que quer ser futuro], Escola 

3.1 [reluzente], P10, P20. Desafios do passado, 

desafios do presente. 

Concepções sobre os pátios escolares 

P12, P15, P17, P21, C10, C11, C8, P8, C1, Escola 

3.1 [reluzente], Escola 3.4 [que quer ser futuro], 

Escola 3.3 [imponente], Escola 3.2 [acolhedora], 

Escola 3.5 [desconhecida], Escola 3.6 

[desencantada], Escola 3.7 [equilibrista], Escola 3.8 

[escondida], Escola 3.9 [que não deveria ter sido]. 

Desafios do passado. 

Características dos pátios: dimensões, 

elementos e organização 

P3, Escola 3.4 [que quer ser futuro], Escola 3.1 

[reluzente], Escola 3.3 [imponente], Escola 3.9 [que 

não deveria ter sido]. Desafios do presente. 

Concepção de sustentabilidade 

D6, C11, C2, C10, C1, C3, C4, C5, P7, P8, P12, P15, 

P21, Escola 3.1 [reluzente], Escola 3.4 [que quer ser 

futuro], Escola 3.3 [imponente], Escola 3.2 

[acolhedora], Escola 3.5 [desconhecida], Escola 3.6 

[desencantada], Escola 3.7 [equilibrista], Escola 3.8 

Relação entre crianças e natureza 
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[escondida], Escola 3.9 [que não deveria ter sido]. 

Desafios do passado, desafios do presente. 

Escola 3.1 [reluzente], Escola 3.4 [que quer ser 

futuro], Escola 3.3 [imponente], Escola 3.2 

[acolhedora], Escola 3.5 [desconhecida], Escola 3.6 

[desencantada], Escola 3.7 [equilibrista], Escola 3.8 

[escondida], Escola 3.9 [que não deveria ter sido]. 

A presença na ausência: marcas e vestígios 

das crianças e adultos 
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Anexo III: Questionário elaborado e aplicado pelo INFOC 
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Anexo IV: Coleção de fotografias da tese, Banco de imagens do INFOC. 
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