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Resumo
Maia, Marta Nidia Varella Gomes; Kramer, Sonia. Currículo da
Educação Infantil e Datas Comemorativas: O que dizem profissionais e
crianças. Rio de Janeiro, 2016. 191p. Tese de Doutorado – Departamento
de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Currículo da Educação Infantil e Datas Comemorativas: O que dizem
profissionais e crianças, tem como objetivo conhecer e compreender o que falam
sobre os currículos da Educação Infantil crianças e adultos que atuam em escolas
exclusivas de Educação Infantil e escolas de Ensino Fundamental que têm turmas
de Educação Infantil. As crianças foram ouvidas em atividades livres, em
atividades dirigidas pelas professoras e em rodas de conversa específicas da
pesquisa. Os profissionais foram ouvidos em conversas informais e em entrevista
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

coletiva. Convivem concepções conservadoras e atualizadas de Infância e
Educação Infantil que repercutem nas práticas. Coexistem concepções e práticas
diferenciadas na rede pesquisada que podem vir a trazer novos caminhos para a
Educação Infantil. O currículo centrado em datas está presente, mas não apenas
como algo natural e intocável. A tese está organizada em quatro capítulos. O
primeiro expõe a construção histórica e ideológica da qual deriva o currículo
orientado por datas comemorativas. O segundo capítulo apresenta as entrevistas
realizadas com quatro especialistas das áreas de Currículo e Educação Infantil para
compreender as condições que levaram a inserção e permanência desse currículo.
No terceiro capítulo são apresentados autores que sustentam as opções teóricometodológicas da pesquisa; da perspectiva histórico-cultural, Mikhail Bakhtin e
Walter Benjamin, da Sociologia da Infância Qvortrup, Sarmento, Corsaro e da
Filosofia, Kohan; os caminhos percorridos, a rede de ensino pesquisada, as escolas
e seus sujeitos. O quarto capítulo traz a palavra das crianças e adultos, a
observação, as rodas de conversa com as crianças, a entrevista coletiva com os
profissionais. As conclusões e apontamentos reafirmam a potência de cada sujeito
e que se realiza no encontro com outro, no processo de alteridade que nos constitui
à medida que nos abrimos a esse encontro infinitamente formativo e inconcluso.

Palavras-chave
Currículo; Educação Infantil; Datas Comemorativas; professoras; crianças.

Abstract
Maia, Marta Nidia Varella Gomes; Kramer, Sonia (Advisor). Curriculum
from kindergarten and Commemorative Dates: What they say
professionals and children. Rio de Janeiro, 2016. 191p. Doctoral Thesis Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
Curriculum of Early Childhood Education and Commemorative Dates:
What they say professionals and children, aims to know and understand what they
say about the curriculum from kindergarten children and adults working in
exclusive schools for early childhood education and schools of elementary school
who have Early Childhood Education classes. The children were heard in free
activities, in activities directed by teachers and specific discussion of the research
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wheels. The professionals were heard in informal talks and a news conference. Live
conservative and current conceptions of childhood and childhood education that
impact in practice. Coexisting concepts and differentiated practices in the research
network that may bring new ways for Early Childhood Education. The curriculum
centered on dates is present, but not just as something natural and untouchable. The
thesis is organized into four chapters. The first exposes the historical and
ideological construction which derives the curriculum oriented holidays. The
second chapter presents interviews with four specialists in the areas of curriculum
and Early Childhood Education to understand the conditions that led to the
inclusion and permanence of this curriculum. In the third chapter presents authors
who support the theoretical and methodological choices of the research; culturalhistorical perspective, Mikhail Bakhtin and Walter Benjamin, the sociology of
childhood Qvortrup, Sarmento, Corsaro and philosophy, Kohan; the paths taken,
the researched school system, schools and their subjects. The fourth chapter brings
the word of children and adults, observation, conversation circles with children,
the press conference with professionals. The conclusions and notes reaffirm the
power of each subject, which takes place in the encounter with the other, the
otherness process that constitutes us as we open this meeting infinitely training and
inconclusive.

Keywords
Curriculum; Child education; Commemorative dates; teachers; children.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil no Brasil vem conquistando reconhecimento,
expresso na legislação dos últimos 30 anos, na produção acadêmica construída na
relação entre teoria e prática e na efetivação de políticas de ampliação da oferta. São
anos de pesquisas, estudos, debates e luta por uma Educação Infantil de qualidade
para todas as crianças. Trata-se de um campo em processo de afirmação e também
um campo de disputa, quanto a diferentes projetos de sociedade e concepções de
sujeito e criança nas políticas e propostas de Educação Infantil.
Sua história tardia talvez tenha permitido à Educação Infantil se fortalecer
em um caloroso debate sobre o que se pretende ao se institucionalizar a infância
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cada vez mais precocemente. É um debate que tem muitas frentes, demandas que
vão desde a expansão da oferta ao que fazer quando se tem essa oferta. Esse fazer,
ou o quê fazer, é o currículo com o qual professores, gestores e funcionários
trabalham com as crianças. Todo currículo se constitui no cotidiano e no encontro
entre os sujeitos, está imbricado das questões que permeiam toda a escola e é
atravessado por seus projetos, contradições, conhecimentos e desconhecimentos.
O Currículo da Educação Infantil é o tema desta tese, em particular a forma
de organização que se orienta em torno de datas comemorativas do calendário civil
e religioso. Seu objetivo é conhecer e compreender o que falam sobre os
currículos da Educação Infantil crianças e adultos - professores/as e auxiliares
– que atuam em escola exclusiva de Educação Infantil e escola de Ensino
Fundamental que têm turmas de Educação Infantil de um dos cinco
municípios mais populosos da Região Metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro.
A pesquisa foi realizada em duas escolas: uma escola exclusiva de
Educação Infantil e uma Escola de Ensino Fundamental com classes de Educação
Infantil, observadas turmas de pré-escola em seu cotidiano e nas atividades
relacionadas às datas comemorativas. As crianças foram ouvidas em atividades
livres ou dirigidas pelas professoras, relacionadas ou não ao tema e em rodas de
conversa específicas da pesquisa. Os profissionais foram ouvidos em conversas
informais e em entrevista coletiva.

13

Cabe registrar que Currículo da Educação Infantil organizado por datas
comemorativas foi objeto da pesquisa que deu origem à dissertação de Mestrado
“Educação Infantil – Com quantas datas se faz um currículo?” 1 . Os resultados
daquela pesquisa evidenciaram práticas fundamentadas em uma visão sobre a
Infância como vir a ser, e ações pedagógicas voltadas para preparar as crianças para
o Ensino Fundamental e realizar atividades relacionadas ao calendário civil e
religioso. Pouca argumentação teórica fundamentava o currículo e as práticas dele
decorrentes. A pesquisa de Mestrado não evidenciou práticas reflexivas.
Essa forma de se colocar frente à sua profissão e frente à vida, remete à
afirmativa de Benjamin sobre a modernidade, que produz sujeitos esvaziados de
experiências que mereçam ser contadas (BENJAMIN, 2002). São práticas
empobrecidas, frutos de uma vida empobrecida de desejos, ousadia e narrativas que
se adequam à manutenção dessa mesma modernidade. Mas, é também em Benjamin
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

que encontramos alento diante desse automatismo da vida moderna. De acordo com
o autor (BENJAMIN, 1995), no que se vê destruição há caminhos. Logo, mesmo
diante de um universo de pesquisa que aponta para a repetição irrefletida de um
currículo que formata as subjetividades para a continuidade de uma vida
empobrecida de sentidos pela modernidade, a possibilidade de haver caminhos e
saídas que possam levar, a outras formas de estar na vida, com a vida, frente à vida,
nos remete ao mesmo campo para a atual pesquisa.
Os resultados da pesquisa atual de Doutorado, evidenciam problemas de
pessoal, condições de trabalho e de influência política na gestão da rede, como na
pesquisa anterior. No entanto, as concepções de Infância e Educação Infantil, já não
são uniformes como na investigação anterior. Convivem concepções conservadoras
e atualizadas que repercutem em outras práticas. O currículo centrado em datas já
não se apresenta apenas como natural. Ainda que de forma incipiente e localizada,
coexistem concepções e práticas diferenciadas na rede pesquisada que podem vir a
trazer outros caminhos para a Educação Infantil. Todas as professoras pesquisadas
possuem mais de um vínculo de trabalho. Nem sempre o segundo vínculo é
estatutário, nem sempre na mesma escola, nem sempre na Educação Infantil. Esses

1

Dissertação de Mestrado. MAIA, Marta Nidia V. G. Orientadora: Sonia Kramer - Rio de Janeiro,
2011. Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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fatores aparecem na pesquisa como muito importantes para a qualidade das práticas,
em especial a exclusividade de atuação na Educação Infantil.
A tese está organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo - Nos
meandros da pesquisa: calendário, currículo e Educação Infantil - situa a
pesquisa, apresentando reflexões sobre calendário civil e religioso, sobre currículo
e Educação Infantil. Aborda como esses pontos se articulam aos temas do
nacionalismo e da religião, demonstrando a existência de uma construção histórica
e ideológica da qual deriva o currículo orientado por datas comemorativas.
A busca de uma bibliografia específica sobre Currículo da Educação
Infantil e em particular sobre sua relação com datas comemorativas, revela a pouca
produção disponível sobre o tema. Essa constatação levou a busca de referências
diretamente com autores da área. Foram realizadas entrevistas, que compõem o
arcabouço teórico da tese sobre seu tema, com quatro especialistas das áreas de
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

Currículo e Educação Infantil no que tange a sua história, a relação com as práticas,
com as datas comemorativas e à formação para tentar compreender as condições
que levaram a inserção e permanência desse currículo na área. Foram entrevistados
os professores Antônio Flávio Barbosa Moreira, Aristeo Gonçalves Leite Filho,
Maria Fernanda Rezende Nunes e Zilma de Moraes Ramos de Oliveira. Essas
entrevistas e as análises que favorecem compõem o capítulo dois - Currículo da
Educação Infantil: Conversas com especialistas - como também se tornam
respaldo teórico para as discussões, junto aos outros autores.
No terceiro capítulo - Sobrevoo e trilhas da pesquisa: caminhos para
olhar as práticas da Educação Infantil - são apresentadas as opções teórico
metodológicas da pesquisa, fundamentadas nas concepções de Bakhtin e Benjamin,
no campo da filosofia e em Sarmento e Corsaro na Sociologia da Infância. O
capítulo traz ainda os caminhos percorridos, informações sobre a rede de ensino
pesquisada, as escolas e seus sujeitos.
O quarto capítulo - No cotidiano da escola: o currículo na palavra de
crianças e adultos -traz a palavra das crianças e adultos, a observação, as rodas de
conversa com as crianças, a entrevista coletiva com os profissionais e a necessária
análise desse conjunto de impressões e informações.
Ao final – Concluindo. Apontando caminhos. Deixando rastros... apresentam os principais resultados do processo de pesquisa que reafirmam a
potência de cada sujeito e que se realiza no encontro com o outro, no processo de
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alteridade que nos constitui à medida que nos abrimos a esse encontro infinitamente
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formativo e inconcluso.

1 – Nos meandros da pesquisa: calendário, currículo e
Educação Infantil
Os que controlam o calendário controlam
indiretamente o trabalho, o tempo livre e as festas
(LE GOFF, 1996, p. 293).

A fim de situar os principais conceitos que norteiam a pesquisa, este
capítulo apresenta reflexões sobre o calendário civil e religioso em vigência no
país, sobre o currículo escolar e sobre a Educação Infantil no Brasil.
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1.1 – Calendário Civil e Religioso: a institucionalização da
tradição
O tempo do calendário revela o esforço realizado pelas
sociedades humanas para domesticar o tempo natural
(LE GOFF, 1996, p. 12-13).

A observação do tempo e as descobertas astronômicas permitiram que o
homem criasse formas de marcar o tempo e reuni-las em um sistema denominado
calendário. Desde suas origens, os calendários têm uma forte relação com as
religiões. De acordo com Le Goff (1996, p. 13), “ele (o calendário) manifesta o
esforço das sociedades humanas para transformar o tempo cíclico da natureza e
dos mitos, do eterno retorno, num tempo linear escandido por grupos de anos:
lustros, olimpíadas, séculos, eras, etc.”
Calendários regulam a vida civil de uma sociedade e a vida religiosa de
seus componentes. A história do calendário civil ocidental é marcada pela
interseção entre ciência – com suas observações astronômicas –, religiões e suas
disputas por domínios e seguidores, e políticas, com o intuito de não só regular os
tempos dos indivíduos como também disputar o espaço com o domínio religioso.
Le Goff afirma que “O tempo do calendário é totalmente social, mas submetido
aos ritmos do universo... o calendário é um objeto cultural... enquanto organizador
do quadro temporal, diretor da vida pública e cotidiana, o calendário é, sobretudo,
um objeto social” (1996, p. 485).
O Brasil, devido à colonização por um país ligado à Igreja de Roma, desde
o primeiro século de domínio teve como oficial o calendário gregoriano,
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reconhecido como o mais integrado às conclusões da astronomia. Embora ainda
imperfeito, é adotado oficialmente na maior parte do mundo contemporâneo para
fins políticos e comerciais. Contudo, convivem com o calendário gregoriano
diferentes calendários e diferentes formas de marcar o tempo, como o calendário
judaico e o calendário chinês, sobre o que nos lembra Le Goff: “um calendário
universal é ainda hoje do domínio da utopia, ainda que, à primeira vista, a vida
internacional dê a ilusão de uma relativa unidade de calendário” (1996, p. 485).
O calendário é uma construção humana, sócio-histórica, fruto de decisões
humanas baseadas em dados científicos. Resultado de escolhas e elaborações no
encontro/confronto de diferentes interesses em disputa nas sociedades. Assim
como a sua base (horas, dias, meses e ano), é fruto de decisões aquilo que o
complementa ou a ele se agrega. Geralmente um calendário civil é recheado de
datas que marcam ‘compromissos, como pagamento dos impostos e
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comemorações.
As comemorações costumam ter um sentido civil, que orienta os padrões
de conduta e cidadania valorizados em uma época e/ou um sentido religioso, que
assinalam datas significativas para religiões de ampla abrangência social e
também podem se relacionar aos padrões de civilidade e sociabilidade. Essas
datas ajudam a demarcar e manter a memória coletiva, que, segundo Le Goff
(1996, p. 476), “é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade,
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos
indivíduos e das sociedades de hoje”. Ainda de acordo com Le Goff (1996), a
produção da memória coletiva é parte das disputas pelo poder e as elites
dominantes detêm o domínio da memória e do esquecimento, segundo suas
escolhas do que deva ser produzido como tal.
Datas são conservadas e valorizadas, muitas vezes, em nome de uma
tradição que justifica sua manutenção. Mas, o que é tradição? Tradição é algo que
remete ao passado, que não se deixa ficar esquecido nele, mas é permanentemente
alimentado ao ser recordado, contado, transmitido, revivido. Aquilo que uma
sociedade ou grupo elege para não ser esquecido.
Mas por que algumas informações, sentimentos, ideias, histórias são
eleitas a não serem esquecidas e outras não? Provavelmente são aquelas que um
povo reconhece como parte de sua identidade e cultura. Nas sociedades em seus
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estágios de constituição anteriores à modernidade, as informações, ideias,
histórias, técnicas e práticas eram disseminadas e transmitidas na convivência
entre as pessoas da mesma geração, ou de gerações diferentes. O conhecimento
produzido era socializado na participação conjunta em tarefas ou atividades.
De acordo com Canário (2006, p. 13): “Durante séculos, as aprendizagens
foram realizadas em continuidade com a experiência e por imersão na própria
realidade social”. Porém, com a modernidade, com a complexidade atingida pelas
sociedades o que teria restado ou resultado em tradições?
Hobsbawm (2012), apresenta o conceito de tradição inventada, tradições
que nos parecem muito antigas, mas são recentes.
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Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, normalmente
reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento
através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em
relação ao passado (HOBSBAWM, 2012, p. 9).

O autor compreende que a tradição inventada não precisa ter relação com
um passado remoto, mantendo relação com um passado ao qual se remete de
forma bastante artificial. Segundo o mesmo autor: “são reações a situações novas
que ou assumem a forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu
próprio passado através da repetição quase que obrigatória” (HOBSBAWM,
2012, p. 10). A necessidade de se impor essa tradição inventada tem a ver
justamente com os contrastes entre as mudanças e as inovações do mundo e a
tentativa de manter alguma estabilidade e invariabilidade em alguns aspectos da
vida social. Ao analisar o desenvolvimento do nacionalismo suíço, o autor destaca
que práticas tradicionais existentes foram “modificadas, ritualizadas e
institucionalizadas para servir aos novos propósitos nacionais” (2012, p. 14). A
formação dos estados nacionais e de nacionalismos implicou em renovação e
manutenção de tradições. Segundo Le Goff (1990) vem da Revolução Francesa a
ideia do nacionalismo – a religião da pátria – quando a nação se transforma em
pátria e surge a necessidade de fazer com que os cidadãos amem sua pátria.
Com a organização social para a produção houve a separação por tarefas
e entre as gerações. As tradições “originais” ou “inventadas” já não são
transmitidas tão facilmente na convivência e os conhecimentos chamados
universais, que eram comprovados pelo pensamento científico se sobrepunham
aos saberes populares.
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De acordo com Canário (2006, p. 16), no início do século XX a escola era
a formadora de cidadãos e fornecia “as bases para a inserção na divisão social do
trabalho” constituindo-se como um pilar do estado-nação.
Assim, as tradições foram reinventadas e institucionalizadas para a
sustentação ideológica da nova organização sócio-política, o estado-nação, e a sua
institucionalização se deveu à nova organização da sociedade, que não favorecia
a sua transmissão e manutenção espontânea. À instituição escola coube essa
transmissão e manutenção.
Veremos a seguir um pouco da história de algumas datas valorizadas hoje
no Brasil, seja pelo Estado, pela escola, pelo comércio ou pela sociedade como
um todo.
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1.1.1 – As Datas Cívicas
Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva
para a libertação e não para a servidão dos homens
(LE GOFF, 1996, p. 477).

Como vimos, o calendário é um objeto social que controla o tempo e suas
vinculações cívicas e religiosas. Em termos religiosos, a grande influência vem
da Igreja Católica com suas celebrações e festividades. Em termos cívicos o que
marca o nosso calendário, definindo e inserindo datas, é o nacionalismo, que toma
fôlego com a Proclamação da República em 1889, tomando diferentes dimensões
ao longo do século XX. Segundo Rouanet (2004, p. 43), o Brasil teve até o
momento quatro fases de nacionalismos: a primeira fase, que denomina de
“nacionalismo estetizante”, a segunda “nacionalismo desenvolvimentista”, a
terceira “nacionalismo populista” e a quarta “nacionalismo verde-oliva”.
A primeira fase, de um nacionalismo cultural que vai até os anos 50, se
divide em: um nacionalismo romântico, que se preocupava em “plasmar a
identidade cultural brasileira”; um nacionalismo cientificista, que se ocupava da
raça e da história; no nacionalismo modernista, que tanto pode ser de esquerda
quanto de direita, mas que pretendia inaugurar uma cultura acadêmica nacional.
Este último se investe também da cultura política (ROUANET, 2004, p. 40). A
segunda fase, nos anos 50, marca o nacionalismo como “a consciência política do
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desenvolvimento”, a ideologia que uniria industriais e a classe2 trabalhadora em
prol de um empreendimento comum (p. 42). Na década de 60 o nacionalismo é
caracterizado pelo “fim da ilusão da colaboração de classes” e pelo sentimento
anti-imperialista e antiamericano. Com a ditadura militar o nacionalismo se torna
“uma projeção ideológica da fantasia do Brasil Grande”, “um nacionalismo sem
povo” (p. 42-43).
O nacionalismo cultural deixou uma herança de ideias, práticas e costumes
que ainda resistem e se renovam em certos momentos. O desenvolvimentismo
povoa o ideário nacional de tempos em tempos, muitas vezes entremeado a um
sentimento anti-imperialista. Do mesmo modo, o nacionalismo verde-oliva ainda
ecoa nas relações institucionais.
Dessa forma, vemos que aquilo que teve um momento de maior ênfase na
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sociedade brasileira, não necessariamente se extinguiu e ainda ecoa nas práticas
escolares, por exemplo.

1.1.2 – O Nacionalismo e a Infância
A tarefa é imensa e urgente, o tempo da vida é breve, os acontecimentos
precipitam-se, – é necessário que nos corpos de dez anos já se temperem almas
de vinte, e que na inocência dos meninos, já se afirme a energia do cidadão.
Olavo Bilac 3

Segundo Veiga e Gouvea (2000, p. 137) desde meados do século XIX a
preocupação com a formação da nação brasileira, mobilizava diferentes
segmentos e áreas com o intuito de produzir a identidade nacional. As autoras
narram que construir e conservar a memória nacional envolvia um conjunto de
rituais a serem incluídos em festividades, como a saudação à bandeira, o canto

“A história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classes. [] Nas épocas
anteriores da história, em quase todos os lugares, encontramos sociedades estruturadas em vários
segmentos, em uma hierarquia diferenciada das posições dos indivíduos. [] A moderna sociedade
burguesa [] não aboliu as contradições de classe. Ela apenas colocou novas classes, novas
condições de opressão e novas formas de luta no lugar das antigas. [] Toda a sociedade se divide,
cada vez mais, em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas:
a burguesia e o proletariado” (MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido
Comunista. Editora Expressão Popular. São Paulo: 2008, p.8-9).
2

3

Trecho do poema de Olavo Bilac, Palavras aos meninos brasileiros, publicado no número III da
Revista do Ensino de Minas Gerais, em 1927, citado por Veiga e Gouvea (2000, p. 137).
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dos hinos, a inauguração de monumentos e estátuas de heróis, leitura de contos e
poesias pátrias etc., sendo que os mesmos deveriam compor as práticas
nacionalistas das instituições em geral, das escolas e da vida das crianças. A
infância foi destacada como componente ideal para essa formação e o
cumprimento desses rituais constituiu-se uma identidade para a infância
brasileira.
De acordo com Kuhlmann Jr, o Brasil vivia nesse momento uma mudança
de vínculo de influência da Europa para os Estados Unidos da América,
demarcada pela criação do Dia da Criança durante o 3º Congresso Americano da
Criança e o 1º Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, ocorridos no Rio de
Janeiro em 1922. Segundo o autor, a escolha da data (doze de outubro) tinha a
clara intenção de associação entre a ideia de infância promissora e a descoberta
do Novo Mundo, do espírito americano de progresso e modernidade que deveriam
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orientar a educação da criança (KUHLMANN JR, 1998 in 2000, p. 8).
Veiga e Gouvea apresentam múltiplos processos que se desenvolveram
para a formação dessa identidade, em particular na cidade de Belo Horizonte,
capital do estado de Minas Gerais. Foram criadas atividades comemorativas da
infância, festas cívicas, que a demarcavam como uma etapa da vida central para
o futuro da raça e da nação e que carecia de assistência, proteção e cuidado,
devendo ser normatizada (VEIGA e GOUVEA, 2000, p. 137).
Nos festejos da criança em Belo Horizonte, destacamos movimentos distintos, os
quais nos propomos a analisar. Um primeiro refere-se à comemoração do dia da
criança, instituída nacionalmente em 12 de outubro de 1924 e que esteve
basicamente relacionada à escola, sendo dirigida principalmente aos(as)
escolares. Outro diz respeito à comemoração da criança pobre, particularmente
nas festas de Natal, celebradas na cidade desde a década de 10, na qual a
filantropia esteve fortemente presente, mobilizando diferentes setores da
sociedade. O terceiro movimento relacionou-se aos concursos de robustez
infantil, iniciados em Belo Horizonte a partir de 1935, sendo este um certame
que envolvia toda a cidade, na intenção de comemorar a infância eugênica
(VEIGA e GOUVEA, 2000, p. 137).

A formação de um novo povo, republicano, nacionalista, progressista
dependia do nascimento de uma nova raça a ser inventada. Para a garantia do
surgimento dessa nova raça através de uma infância sadia era preciso criar uma
nova família, uma nova professora. A imprensa tem grande peso na divulgação
desse ideário, como pode ser observado na nota encontrada em um jornal de
grande circulação na época: “O dia de hoje, pois – dia da América e da criança –
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é o dia da escola; é o dia do lar, é sobre tudo o dia dos patriotas, que têm muito a
esperar da infância brasileira, em cujos coraçõezinhos palpita, viva e forte a
imagem da Pátria” (MINAS GERAIS, 12/10/1927 apud VEIGA e GOUVEA,
2000, p. 141). As autoras registram que toda essa política e aparato de produção
“de um ideal de criança civilizada com hábitos e valores homogeneizados, revelou
para muitas crianças a sensação de fracasso social e cultural por não pertencerem
ao conjunto das crianças para o qual se comemorava o dia” (VEIGA e GOUVEA,
2000, p. 144).
Em estudo que trata de ações similares na cidade do Rio de Janeiro no
mesmo período, Sooma Silva, Rizzini e Silva (2012, p. 209) apontam: “por meio
de desfiles, excursões, festividades, demonstrações de exercícios de ginástica,
prescrições cotidianas de medidas de higiene, a expectativa era de que esses
ensinamentos alcançassem os familiares, as comunidades, enfim, a população”.
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Leite Filho (2013) registra como os discursos sobre a infância e sua
educação como marcas nacionalistas são recorrentes em diferentes momentos
políticos do país. Na perspectiva de atingir a família e as comunidades através da
criança, a escola se caracterizou como uma das instituições nas quais o
nacionalismo era materializado em práticas rotineiras ou pontuais, em um
currículo que se organizava com o objetivo de dar conta dos propósitos maiores
para a nação.
Nesse sentido, a introdução de comemorações de caráter político,
ideológico, moral e consumista acontece e se perpetua até os dias de hoje.
Vivendo uma quinta fase de nacionalismo, segundo Rouanet (2004, p. 43), de
adesão e resistência à globalização, estamos no entre caminho de resgatar aquilo
que já incorporamos como cultura, identidade e valores nacionais, de ressignificar
o nacional em termos do global, de incorporar o global como local. E tudo isso se
reflete também na escola, como uma encruzilhada com a qual ainda não sabemos
lidar, como resistência que se mistura ao conservadorismo e como inovação que
não inova, mantém a lógica de educar a sociedade ideologicamente através das
crianças.
Assim, além da criação e introdução de diferentes datas ao longo da nossa
história, observa-se hoje a proliferação de novas datas que engrossam o universo
de comemorações também escolares.
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1.2 – O Currículo: entre os sujeitos e o conhecimento

A fim de dimensionar a questão, este tópico trata do Currículo, conceitos,
teorias e dilemas; da cultura escolar; da educação nacional, sua formação, sua
relação com a política e a religião ao longo da história e o currículo como
instrumento de manutenção da ideia de Nação e de Religião.

1.2.1 – Conceitos, Teorias, Dilemas
Há que se considerar o aluno em suas diferentes dimensões sem que, no
entanto, se coloquem em plano secundário o intelecto e a aprendizagem
(MOREIRA, 2007, p. 288).

Partindo de uma abordagem sobre currículo e da reflexão sobre a escola,
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são analisadas as concepções curriculares que constituíram de alguma forma as
práticas curriculares encontradas hoje na escola, e a presença do Ensino Religioso
e da Educação Moral e Cívica na Educação Infantil.
Canário (2006, p. 13), afirma que a invenção recente da escola, na
modernidade, institui um tempo e um espaço distintos de outros tempos e espaços
sociais para efetivar a aprendizagem, agora apartada das práticas sociais. Essa
invenção, com tempo e espaço distintos e separados da realidade social, fechouse sobre si mesma e trilhou caminhos com um conhecimento que precisa sempre
ser significado para os aprendentes. O autor analisa como essa forma escolar
prevaleceu sobre outras, pressupondo um currículo que corresponde a um menu
de informações a serem transmitidos de forma sequenciada e repetitiva,
autoritária, correspondente à estrutura de produção industrial (2006, p. 15).
Canário alerta que o processo de naturalização da escola “desarma os
educadores”, lhes rouba a percepção de que a escola e tudo o que a ela diz respeito,
logo também o currículo, tem um contexto de constituição. Esse desarmamento,
segundo o autor, retira do professor a compreensão crítica sobre a sua prática, pois
o natural é permanente e assim a escola permanece o que é. Mesmo em crise, com
críticas e insatisfações, a escola, ou esse modelo de escola, resiste e pouco se
modifica no seu interior. “Em vez de as reformas mudarem as escolas, foram as
escolas que mudaram as reformas” (CANÁRIO, 2006, p. 16).
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Essa escola, Canário (2006) nomeia como a “escola das certezas” que
tinha “um conjunto de valores intrínsecos e estáveis” que produziam o cidadão,
apto à divisão social do trabalho, e estava “isenta de responsabilidades na
produção das desigualdades sociais” (p. 16). Com as mudanças e crises sociais,
essa escola, assim como a sociedade, deixou de ter bases tão seguras e estáveis, o
que se denomina para o autor como uma escola que vai das certezas às promessas
e à escola das incertezas.
Ora, nenhum esforço em mudar algo na educação tem valor se não for
para potencializar a nossa humanidade. A escola das certezas e a escola das
promessas não deram as respostas e saídas prometidas porque estas se
encontravam no mundo material, no mundo do ter, que a lógica capitalista impõe.
Esse esforço produziu riqueza, mas produziu ainda mais pobreza. Um mundo em
que as disparidades concretas da vida são acirradas quanto mais conhecimento se
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produz é um mundo que cada vez mais se desumaniza.
Os esforços de tantos teóricos em pensar saídas para a escola das
incertezas só têm valor se o horizonte for a humanização dos homens e mulheres
reais

e

encarnados

que

nela

transitam.

Sejam

estes

alunos/alunas,

professores/professoras, profissionais do ensino em geral, famílias, comunidades
do entorno das escolas, fazedores das políticas. Teóricos ou práticos, agentes ou
sujeitos, adultos ou crianças, vivenciando uma escola que não seja preparatória
para um futuro incerto, que seja lócus de vida e vivência, comunhão e partilha,
troca e descoberta.
Nessa escola acolhedora e propulsora de culturas, ainda que seja espaço
de disputas entre estas, o currículo pode trilhar qualquer caminho, até o caminho
demarcado por datas. Mas, possivelmente serão as datas que signifiquem e não as
que desumanizem o currículo.
Currículo possui diferentes definições que têm relação com a teoria que
fundamenta sua análise e o contexto em que ocorre essa análise. Essas definições
comportam desde os guias curriculares de disciplinas ao que de fato acontece no
interior da escola, tendo em comum a ideia de organização das experiências
escolares que pode ser prévia ou não, situações de aprendizagem conduzidas por
docentes e um processo educativo (LOPES e MACEDO, 2011, p. 19).

25

Lopes e Macedo (2011) apresentam classificações entre as diferentes
definições e concepções de currículo que, para efeito de organização do texto,
estão agrupadas de acordo com afinidades ou similaridades, o que não significa
que possam ser comportadas como uniformes entre si. Um conjunto de
concepções de currículo é relacionado ao currículo preparatório, prescritivo,
científico, eficientista e formal, tendo Bobbitt4 como um de seus representantes.
Outro conjunto é relacionado ao currículo progressivista, como processo
contínuo, baseado em imediatas experiências curriculares, representado
principalmente pelas ideias de Dewey5.
Os dois grupos de concepções apontam uma preocupação que vai além da
escola. O grupo preparatório tanto se preocupa em corresponder às necessidades
da sociedade industrializada quanto a torná-la menos excludente. O grupo
progressivista busca mudança social através da experiência do sujeito que poderá
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interferir na vida em sociedade. Algumas correntes progressivistas possuem um
caráter mais centrado na criança, como nas ideias de Kilpatrick. No Brasil, Dewey
e Kilpatrick têm suas proposições curriculares representadas no trabalho de
Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e outros defensores da Escola Nova.
A partir de conceitos e procedimentos de ambos os grupos, preparatório e
progressivista, em meados do século XX, Tyler cria uma teoria curricular que
busca, a princípio, unir a aplicação de conteúdos ao desenvolvimento de
atividades. A “racionalidade tyleriana” estabelece o vínculo entre “currículo e
avaliação dos rendimentos dos alunos”, e sua “abordagem processual” que se
organiza em “objetivos/processo educativo/avaliação dos objetivos” é ainda
utilizada em diferentes proposições curriculares com diferentes filiações teóricas
(LOPES e MACEDO, 2011, p. 25).
Na década de 1970, muitas são também as críticas desenvolvidas sobre
a escola e o currículo como “aparato de controle social” baseadas nas teorias
marxistas. Nomeadas como teorias da correspondência ou da reprodução da
ideologia e tendo grande impacto no Brasil, essas teorias têm como precursores

Bobbit: publicou em 1918 “The Curriculum”, livro considerado o marco inicial que evidencia o
currículo como campo de estudo. Para Bobbitt a escola deveria funcionar de acordo com os
princípios de administração científica de Taylor. Fonte: SILVA, 1999.
5
Dewey: publicou em 1902 “ The child and the curriculum”, sua preocupação central era a
construção da democracia através da vivência e prática de princípios democráticos. Fonte:
SILVA, 1999.
4
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Baudelot e Establet, Bowles e Gintis, Bourdieu e Passeron. Na esteira das críticas
à escola, emerge a Nova Sociologia da Educação que direciona a centralidade das
questões para o currículo. Nomes como Young e Apple são referência desse
período. A obra “Ideologia e Currículo” de Apple, 1979, causa grande impacto no
Brasil durante os anos 80. Para Lopes e Macedo (2011), com a emergência da
Nova Sociologia da Educação, nas elaborações teóricas, o currículo passa de
método a espaço de reprodução simbólica ou material. Paralelamente e
relacionado a diferentes campos do conhecimento como Linguística, Filosofia,
História e Sociologia (FARIA FILHO, GONÇALVES, VIDAL e PAULILO,
2004, p. 141) esses estudos dão corpo ao que se denominou Cultura Escolar6.
O encontro da sociologia mais de perto com o cotidiano da educação
provoca mudanças metodológicas, de temas e referências teóricas (FORQUIN,
1993). Em meio às mudanças, Michael Young organiza o que viria a se tornar o
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livro fundador dessa nova sociologia – “Knowledge and Control” de 1971. O
autor propõe a análise dos critérios de distinção entre sucesso e fracasso escolar e
o entendimento de que as escolas são locais de gestão e organização do material
cognitivo e simbólico da sociedade. A Nova Sociologia da Educação evidencia a
necessidade de conhecer a escola, os processos que se desenrolam nas relações
entre os sujeitos, na seleção e recontextualização do conhecimento que ocorre no
seu cotidiano.
Os debates sobre a cultura costumam evidenciar “uma tensão entre uma
faceta individual e uma faceta coletiva, um polo normativo e um polo descritivo,
uma ênfase universalista e uma ênfase diferencialista” (FORQUIN, 1993, p. 11).
Forquin expõe a concepção de cultura perfectiva, normativa que exige que seja
cultivada e logo transmitida, relacionada a uma pedagogia clássica. Como a
cultura é produção dos agrupamentos humanos, assim como os homens são
diversos, ela também o é e o pluralismo cultural necessita ser reconhecido nas
relações sociais e pedagógicas. O autor apresenta o percurso da questão da cultura
nas produções acadêmicas acerca da escola, quando explicou o fracasso escolar e
foi “compensada”, foi redefinida de “cultura pobre” a “uma outra cultura”, de
deficiência à diferença. O currículo é o centro da análise que tensiona o universal
e específico: ensinar tudo a todos ou ensinar o que lhe interessa ou é útil.
6

Cultura Escolar voltará a será tratada mais à frente no texto.
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Forquin (1993) comenta que essas discussões sobre currículo tinham
como base as diferenças acarretadas pelas relações de classes na sociedade.
Porém, a partir do final dos anos 70 essas relações já não dariam conta de explicar
as diferenças expressas no desempenho escolar. Passaram a ter maior visibilidade
as questões etnoculturais que deram origem aos estudos sobre multiculturalismo.
Contudo, Macedo (2012), ao discutir a relação entre currículo e
conhecimento e a relação entre educação e ensino, avalia que, mesmo as propostas
de conceituação de currículo que partem da crítica às relações sociais e visam a
emancipação, reduzem-se a “um projeto de ensino, na medida em que dá (dão)
centralidade ao conhecimento como ferramenta dessa emancipação, um
conhecimento que é, portanto, externo ao sujeito e, muitas vezes, apenas
estratégico” (p. 722).
Já Moreira (2007), de certa forma, defende o currículo como projeto de
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ensino, um projeto que considere e tenha o foco na criança e na cultura. No
entanto, o autor registra que esse foco, embora imprescindível, não é suficiente
como centralidade do currículo. Para o autor, a essa centralidade precisa se
agregar uma séria preocupação com o conhecimento, sua aquisição por parte dos
alunos.
Moreira aponta a necessidade da instrução ativa e efetiva, que requer um
professor também ativo e efetivo (2007, p. 286).
Na contramão das proposições localistas e diferencialistas, Moreira (2007),
afirma: “Há que se voltar a considerar mais rigorosamente os processos de
selecionar, organizar e sistematizar os conhecimentos a serem ensinados e
aprendidos na escola” (p. 288). Isso, sem desconsiderar a realidade plural na qual
o aluno está inserido. Continua o autor: “Há que se considerar o aluno em suas
diferentes dimensões sem que, no entanto, se coloquem em plano secundário o
intelecto e a aprendizagem” (MOREIRA, 2007, p. 289).
Nesta tese trabalharemos com uma concepção de currículo que se
constrói no encontro entre o que a humanidade historicamente produziu como
conhecimentos, práticas e valores e o que emerge na vivência escolar, nas trocas,
elaborações, descobertas e interpretações suscitadas nas relações estabelecidas
entre os sujeitos e entre esses e os conhecimentos.
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1.2.2 – Cultura Escolar: a pluralidade das práticas sociais
A cultura escolar desemboca aqui no remodelamento dos comportamentos, na
profunda formação do caráter e das almas que passa por uma disciplina do
corpo e por uma direção das consciências (JULIA, 2001, p. 22).

De acordo com Silva (2006, p. 203), seja qual for a abordagem hoje sobre
as questões da escola, há o reconhecimento que ela tem uma cultura que a
confirma como uma prática social própria, particular e única. O que não quer dizer
que as escolas sejam iguais, mas há inúmeras características que aproximam
comportamentos e práticas dentro delas e outras tantas que se diferenciam.
Para Faria Filho, Gonçalves, Vidal e Paulilo (2004), a admissão dessa
vertente de análise sobre a escola tem início, ou seu primeiro marco, com autores
como Bourdieu e Passeron e Illich, quando expõem a fragilidade e a crise da
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escola frente à promessa de desenvolvimento pleno dos sujeitos e sua
cumplicidade com o estabelecido econômica, política e socialmente. A busca de
outras formas de conhecer e compreender a escola, seus sujeitos e suas práticas,
exigiu novas metodologias de pesquisa e colocou a cultura no centro das análises.
Willians, Thompson, Azanha, Chervel, Forquin, Julia, são alguns dos autores
citados quando Faria Filho, Gonçalves, Vidal e Paulilo (2004) realizam um breve
mapeamento do processo de estudos e publicações que alavancaram a pesquisa e
a teoria sobre cultura escolar no Brasil. Segundo os autores do artigo “A cultura
escolar como categoria de análise e como campo de investigação na história da
educação brasileira”7, a partir desses estudos diversos outros trabalhos passam a
ter a cultura escolar como foco em diferentes áreas relacionadas à pedagogia como
a psicologia da educação, a sociologia da educação, a filosofia da educação e a
didática, cada área com o seu modo próprio de lidar com o arsenal teórico.
Especificamente na área de história da educação apontam o quanto a categoria
cultura escolar assumiu visibilidade em estudos e eventos do campo.
Quanto ao intento de conceituar cultura escolar, tanto Faria Filho,
Gonçalves, Vidal e Paulilo (2004) quanto Silva (2006) apresentam as
contribuições de Chervel, Viñao Frago, Forquin e Julia. Em seu artigo, F. Silva
(2006), sinaliza que para Chervel cultura escolar seria aquela “adquirida na escola
7

FARIA FILHO, L. M. GONÇALVES, I. A. VIDAL D. G. e PAULILO A. L.. Educação e
Pesquisa, São Paulo, v.30, n.1, p. 139-159, jan./abr. 2004.
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e encontra nela não somente seu modo de difusão, mas também sua origem” (F.
SILVA, 2006, p. 203). Já Viñao Frago “concebe a cultura escolar como aquele
conjunto de práticas, normas, ideias e procedimentos que se expressam em modos
de fazer e pensar o cotidiano da escola” (F. SILVA, 2006, p. 203). Forquin
apresenta a ‘Cultura Escolar’ como
aquele conjunto de saberes que, uma vez organizado, didatizado, compõe a base
de conhecimentos sobre a qual trabalham professores e alunos. E nessa ideia está
pressuposta uma seleção prévia de elementos da cultura humana, científica ou
popular, erudita ou de massas (F. SILVA, 2006, p. 206).

Forquin diferencia cultura escolar de cultura da escola, que seria peculiar
de cada instituição e irrepetível, composta pelos “processos, normas, valores,
significados, rituais, formas de pensamento, constituidores da própria cultura” (F.
SILVA, 2006, p. 206).
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Em Julia, cultura escolar é definida como
um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p.

1).
A cultura entrecruza todo o cotidiano escolar envolvendo os sujeitos
(famílias, professores, gestores e alunos), os discursos (modos de conversação e
comunicação), as instituições (organização escolar e o sistema educativo) e as
práticas (pautas de comportamento que chegam a se consolidar durante um
tempo) (F. SILVA, 2006, p. 202). De acordo com F. Silva,
esses conceitos acabam evidenciando praticamente a mesma coisa, isto é, a
escola é uma instituição da sociedade, que possui suas próprias formas de ação e
de razão, construídas no decorrer da sua história, tomando por base os confrontos
e conflitos oriundos do choque entre as determinações externas a ela e as suas
tradições, as quais se refletem na sua organização e gestão, nas suas práticas mais
elementares e cotidianas, nas salas de aula e nos pátios e corredores, em todo e
qualquer tempo, segmentado, fracionado ou não (F. SILVA, 2006, p. 206).

Considerando as contribuições de diferentes autores, F. Silva também afirma que
a cultura escolar é tanto o conjunto de saberes presentes nas determinações dos
mitos, dos comportamentos, das tradições, das inovações e das relações sociais.
Por outro lado, pode ser interpretada como uma variável ideológica/científica
dependente da cultura geral (F. SILVA, 2006, p. 209-210).
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Viñao Frago (2000, apud F. Silva, 2006, p. 210), destaca que a análise dos
tempos e espaços escolares como objetos históricos “desnaturaliza a escola, a
normalidade dos conceitos, produzindo novas perspectivas para as fontes
disponíveis, recompondo significados”.
F. Silva (2006, p. 212) registra que as contribuições de Bourdieu (1999)
são essenciais às análises sobre a escola que têm a cultura como central e
desnaturalizam seus fazeres, colaborando para a lógica da descontextualização e
recontextualização das práticas como material de análise e discussão. Os
conceitos de hábitus, campo e práticas

8

“acabam por possibilitar o

desocultamento das formas que orientam a organização dos alunos e dos
professores e outros elementos que dão forma ao complexo processo de introduzir
as gerações mais novas num sistema de valores que lhes precede” (F. SILVA,
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2006, p. 212).
Nesse sentido, Pérez-Gomez (2001), estuda a escola “como cruzamento
de culturas, isto é, como instância de mediação cultural entre os significados,
sentimentos e condutas da comunidade e o desenvolvimento das novas gerações”
(PÉREZ-GOMEZ, 2001 apud F. SILVA, 2006, p. 213). Esse cruzamento ocorre
na interação entre aspectos das culturas que alimentam a cultura escolar. Segundo
o autor, essas culturas seriam: Cultura Crítica, Cultura Social, Cultura
Institucional, Cultura Experiencial e Cultura Acadêmica. (PÉREZ-GOMEZ, 2001
apud F. SILVA, 2006, p. 213).
Julia (2001, p. 10), ao definir cultura escolar, relaciona-a “às relações
conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o
conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura
política ou cultura popular”.
Considerando essas relações e a visibilidade de suas tensões, F. Silva
afirma que a pesquisa em cultura escolar recoloca a escola no centro das
diferenças culturais e relações de poder (2006) e para Faria Filho, Gonçalves,

8

Habitus: mediação universalizante que faz com que as práticas sem razão explícitas e sem
intenção significante de um agente singular sejam, no entanto “sensatas”, “razoáveis” e
objetivamente orquestradas; Campo: noção que serve para indicar uma direção à pesquisa,
definida negativamente como recusa à alternativa da interpretação interna e da explicação externa,
perante a qual se achavam colocadas todas as ciências das obras culturais; Práticas: produto da
relação dialética entre uma situação e um habitus. (F. SILVA, 2006, p. 212)
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Vidal e Paulilo (2004, p. 150) esse tema de pesquisa, como categoria ou campo,
significou “uma renovação dos estudos em história da educação brasileira”.
No que diz respeito às pesquisas sobre cultura escolar no Brasil, Faria
Filho, Gonçalves, Vidal e Paulilo (2004) observam que em especial Chervel e
Forquin são os mais citados em trabalhos sobre currículo e os saberes escolares.
Tendo sido tratada em pesquisas em três principais eixos norteadores: saberes,
conhecimentos e currículos; espaços, tempos e instituições escolares; e
materialidade escolar e métodos de ensino. (2004, p. 150)
Desses eixos norteadores, o que mais se aproxima das questões desta tese
é o que se nomeia saberes, conhecimentos e currículos; embora todos tenham ricas
contribuições a dar ao nosso tema de estudo. De acordo com os autores citados,
os pesquisadores voltados para esse eixo têm se debruçado em três grandes focos
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que se inter-relacionam, são eles:
os impressos pedagógicos e sua importância como estratégia de difusão de
modelos e ideias pedagógicos, analisando também as práticas de apropriação a
que tais objetos culturais estão sujeitos; [] a análise das práticas da leitura e da
escrita” [] e a história do currículo e das disciplinas escolares (FARIA FILHO,
GONÇALVES, VIDAL e PAULILO, 2004, p. 150).

Nessa perspectiva, ao enfocar os aspectos sociais, culturais, políticos e
econômicos provenientes das escolhas feitas pelos agentes que intervêm de
contínuo no processo de escolarização, o currículo é concebi como um “campo
de forças”. Essas pesquisas também permitem melhor percepção sobre “os
constrangimentos sociais e escolares a que os sujeitos escolares estão submetidos
e, por outro lado, as artimanhas criativas postas em ação por estes mesmos sujeitos
para dar conta de dar sentido às suas ações e, de uma forma mais geral, à própria
escola” (FARIA FILHO, GONÇALVES, VIDAL e PAULILO, 2004, P. 151).
O foco das pesquisas na cultura escolar, de acordo com os mesmos
autores, tem permitido que os estudos da história da infância evidenciem o forte
vínculo existente entre esta, o processo de escolarização do Brasil, a produção da
moderna noção de criança no Brasil e os processos de transformação das crianças
em alunos no âmbito do pensamento educacional brasileiro.
1.2.3 – Currículo, Nacionalismo e Religião
A tentativa de inserir a Ética laica no ensino público merece o apoio de todos os que
rejeitam a pretensão de certos grupos de monopolizarem o controle da moral coletiva
(CUNHA, 2009, p. 417).
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O currículo organizado em torno de datas comemorativas, como pode ser
observado em Maia (2011), não é justificado pedagogicamente ou considerandose a criança. As práticas curriculares são naturalizadas, “sempre foi assim” é um
argumento esvaziado de sentido, uma vez que nada foi “sempre assim”, nem o
currículo, nem a escola, nem a humanidade que os criou, como mostra Canário
(2006). Essa visão sobre o currículo baseia-se em ditas “tradições”, há uma
tradição que se sobrepõe às demandas cotidianas e da criança.
A transmissão de tradições originais ou reinventadas para balizar um
sentimento de nação dá-se preferencialmente por dentro da escola. No Brasil, é
possível observar esse intento através do acompanhamento das disciplinas de
Educação Moral e Cívica e Ensino Religioso. Mesmo quando ambas não se
constituíam como disciplinas obrigatórias, estavam presentes de alguma forma na
escola servindo à inculcação ideológica de civilidade, progresso e nação. Suas
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práticas e ideais sempre estiveram intrincadas no cotidiano da escola de tal forma
que se naturalizaram.
O início da escolaridade formal no país, através dos padres Jesuítas em
1549, traz a marca da dependência à religião (ARCE, 2007). Tal dependência se
traduz mais tarde em uma história de aproximações e breves distanciamentos. No
rompimento com os Jesuítas, que não significou o rompimento com a Igreja, sua
influência permanece, entre outros mecanismos, através da presença de muitos
padres como professores e até mesmo do uso do catecismo como meio de ensinar
a ler. Essa prática se mantém até o início do século XIX. A moral pregada pela
Igreja Católica é a moral do Estado, relacionada ao convencimento e à repreensão.
No entanto, ainda de acordo com Arce (2007), a Igreja jamais deixou de
se dedicar à educação, fosse das elites no ensino médio, fosse disputando espaço
no ensino público inicial. Essa disputa aparece nas constituições desse período,
nas LDBs e na legislação específica nacional ou regional. O ensino religioso vem
sendo aplicado nas escolas brasileiras sob diferentes formatos. Foi oferecido sem
e com regulamentação; facultativo ou obrigatório, para alunos, professores e
escolas; dentro ou fora do horário regular; de acordo ou não com a demanda; para
todos os níveis ou para segmentos específicos; sem ou com ônus para o poder
público; por professores contratados, concursados ou voluntários; por
profissionais selecionados especialmente para esse fim ou desviados de sua
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função; de caráter confessional ou interconfessional; de forma explícita, por
dentro da disciplina de Educação Moral e Cívica ou do conteúdo geral. Sobre essa
relação entre Igreja e Estado, Cunha (2007) observa que:
Se a Igreja Católica obteve importantes apoios nos períodos de ditadura, pela
‘colaboração recíproca’, total ou parcial, inclusive pela sintonia do ER com a
EMC, foi justamente nos momentos de retomada das práticas parlamentares
democráticas que ela expandiu seu poder no âmbito da educação pública
(CUNHA, 2007, p. 301).

Já a então Instrução Moral e Cívica, garantida na década de 20, tem um
conteúdo que aborda principalmente noções de civilidade, sociabilidade, trabalho,
verdade, justiça, equidade, amenidade no trato, gentileza, asseio, higiene, amor à
família e à Pátria e altruísmo. De acordo com Ribeiro,
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Em 1942, temos a Reforma Capanema, de cunho nazifascista cuja ideologia era
voltada para o patriotismo e o nacionalismo, difundindo disciplina e ordem
através dos cursos de moral e civismo e de educação militar para os alunos do
sexo masculino nas escolas secundárias. (1993, p. 23)

A partir de então, moral e civismo fazem parte dos projetos nacionalistas
que visam a educação como instrumento de disseminação da unidade nacional. A
religião, a pátria e a família são conceitos que o sistema político daria continua
atenção a fim de resgatar ou disseminar os valores das elites conservadoras.
Contudo, é a partir dos anos sessenta do século XX que as oposições políticoeconômicas fortalecem a Educação Moral e Cívica, com o intuito de preservar os
valores citados. A princípio focando nas práticas:
Hasteamento da Bandeira Nacional, execução do Hino Nacional, do Hino à
Bandeira e de outros que fossem a expressão coletiva das tradições do país e das
conquistas do seu progresso; comemoração de datas cívicas; estudo e
divulgação da biografia e da importância histórica das personalidades de
marcada influência na formação da nacionalidade brasileira; ensino do
desenho da Bandeira Nacional e do canto do Hino Nacional; [ ]. (BRASIL,
decreto nº 50.505/61, apud LEMOS, 2011).

Ainda na mesma década, com o golpe militar de 1964, a Educação Moral
e Cívica é instituída como prática e disciplina obrigatória que “apoiando-se nas
tradições nacionais”, tem como finalidade:
a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito religioso,
da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade sob
a inspiração de Deus; a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores
espirituais e éticos da nacionalidade; o fortalecimento da unidade nacional e do
sentimento de solidariedade humana; o culto à Pátria, aos seus símbolos,
tradições, instituições e aos grandes vultos de sua história; o aprimoramento
do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e à comunidade; [ ]
(BRASIL, 1969).
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Nesse mesmo período foi instituído o Estudo de Problemas Brasileiros –
EPB – no Ensino Superior.
Apenas em 1993 o decreto que criava a Educação Moral e Cívica foi
revogado, embora ela já estivesse extinta do currículo desde 1986 (LEMOS,
2011). Já o Ensino Religioso tem a sua permanência garantida pela Constituição
de 1988, com a volta à democracia política. A Constituição mantém o mesmo
texto da LDB de 1971, apenas restringindo a oferta ao Ensino Fundamental. O
ensino religioso é tratado como disciplina facultativa e não cita a forma de
financiamento, o que permitiu a brecha para o financiamento público. Na LDB de
1996, Lei n. 9.394, o Ensino Religioso é mantido, porém “sem ônus para os cofres
públicos”, podendo ser confessional ou interconfessional.
Em 1997 a Lei n.9.475 altera a LDB que passa a tratar o ensino religioso
como “parte integrante da formação básica do cidadão”, mas ainda como
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disciplina facultativa. Delega aos sistemas de ensino a definição da forma de
habilitação e admissão de professores e de conteúdos, ouvindo as instituições
religiosas. De acordo com a lei “é assegurado o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”, porém é
suprimido o caráter interconfessional. Essa lei também altera a questão do “ônus
aos cofres públicos”, uma vez que delega aos sistemas de ensino a definição da
forma de admissão de professores.
Após a Constituição de 1988 e a LDB de 1996, o MEC dá inicio à
elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 9 (BRASIL, 1997). Segundo
Arce (2007) o objetivo dos PCN era:
tornar-se uma nova referência para a renovação e reelaboração dos projetos
curriculares das escolas, capaz de enfrentar os novos desafios impostos pelas
transformações globais e as históricas deficiências e necessidades das diversas
realidades nacionais que chegavam à sala de aula e exigiam novas formas de
reflexão da realidade para seu adequado entendimento e encaminhamento, no
sentido da melhoria de uma sociedade mais justa e democrática (p. 14).

Os PCN apresentam a modalidade Temas Transversais que tratam as
questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde e da
Orientação Sexual. De acordo com o documento o compromisso é a construção
9

Embora os PCN digam respeito ao Ensino Fundamental e para a Educação Infantil haja os
RCNEIs, é importante analisar os PCN nesse aspecto porque dá a dimensão da presença do tema
de pesquisa nos documentos oficiais da educação e tudo isso impacta a manutenção de um
currículo conservador na Educação Infantil.

35

da cidadania, dos direitos e responsabilidades. Nos temas transversais a moral e o
civismo são tratados através do tema da ética, que se divide em quatro blocos de
conteúdos: Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo e Solidariedade.
Enquanto o MEC elaborava os PCN, o Fórum Nacional Permanente do
Ensino Religioso - FONAPER10, elaborava o PCNER - Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Religioso, que entregou ao MEC em 1996. Em 1997 a
editora Ave-Maria publica os PCNER.
Uma vez garantido na LDB, é o momento dos sistemas de ensino se
organizarem quanto ao ensino religioso. Estado do Rio de Janeiro (2000), São
Paulo (2001), e cidade do Rio de Janeiro (2011), são alguns exemplos.
Cavaliere (2007) apresenta dados da pesquisa que realizou sobre o
ensino religioso em 14 escolas da rede estadual do Rio de Janeiro. De acordo com
os dados levantados, o ensino religioso vem se justificando, por muitos
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professores de diferentes disciplinas, como “uma ferramenta a mais na luta pelo
fortalecimento do controle social e consequente preservação da autoridade”
(CAVALIERE, 2007, p. 313). Essa ferramenta seria necessária devido à
“dificuldade dos professores de lidar com alunos desinteressados, rebeldes ou
transgressores, e a sensação de perda de autoridade” (p. 313). Os professores de
ensino religioso também apresentam grande propensão a acreditar que poderão
modificar comportamentos dos alunos e suas perspectivas (p. 314). Quanto a ser
confessional, a autora observa que em nenhuma das escolas pesquisadas esse
aspecto da lei é contemplado, por razões que vão desde o número de professores
às dificuldades em organizar diferentes turmas no tempo e espaço da escola. Os
alunos e famílias não são orientados quanto a participação nas aulas ser facultativa
ao aluno. Sobre os conteúdos das aulas, a decisão tem ficado a cargo do professor,
e vão desde história das religiões a valores morais e de cidadania.
Dessa forma, o que a princípio seria interconfessional, e posteriormente
confessional, pode ter se tornado uma ferramenta de humilhação e imposição
religiosa. Independente da regulamentação do ensino religioso, a religião está

10

Associação civil de direito privado, de âmbito nacional, sem vínculo político-partidário,
confessional e sindical, sem fins econômicos, que congrega, conforme seu estatuto, pessoas
jurídicas e pessoas naturais identificadas com o Ensino Religioso, sem discriminação de qualquer
natureza, fundada em 26 de setembro 1995, em Florianópolis/SC, durante a vigésima nona
Assembleia Ordinária do Conselho de Igrejas para o Ensino Religioso–CIER.
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presente na escola desde as “inocentes” orações antes do lanche até a
discriminação deliberada.
Na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o
conhecimento de cunho religioso ocupa o lugar de outros conhecimentos que
poderiam transitar nas experiências escolares, ou, pelo menos, poderiam ser
tratados de forma menos tendenciosa, apresentando conhecimentos de outra
confissão religiosa.
Tanto Cunha (2009) quanto Cavaliere (2007) enfatizam o respeito à
forma religiosa de pensar o mundo, desde que ela não ocupe o lugar do
conhecimento laico, construído pelo homem e que tem como lugar privilegiado
de difusão a escola. Esses mesmos autores lembram o quanto o campo religioso
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é um campo de disputa de hegemonia. Cunha (2009) lembra que esse campo:
assume ora a versão suave da missão, ora a aliança ocasional chamada
ecumenismo, mas que pode chegar à competição ostensiva, em diversos graus
e com diversas consequências. No passado como no presente, as disputas
religiosas levam à guerra, ao terrorismo, à tortura e à censura (CUNHA, 2009,
p. 412).

A religião na escola, além de se fazer presente sob diferentes formas, tem
em comum vir carregada da convicção de deter a verdade. Ao invés de ampliar o
conhecimento e respeito sobre a crença do outro, isso tem acirrado diferenças e
oportunizado demonstrações de intolerância, como aponta Cunha (2009) ser
comum nas relações religiosas.
A religiosidade permite que as pessoas possam lidar com o próprio fazer
da vida, a religião dá sentidos à vida. No momento em que vivemos, no qual as
promessas da modernidade não se cumpriram e as certezas são relativizadas,
observa-se uma retomada da sociedade sobre as explicações e práticas religiosas.
Cavaliere (2007) aponta que nas sociedades contemporâneas há o fortalecimento
das práticas religiosas o que ela compreende como sendo um fenômeno complexo
que revela concepções de um mundo em disputa cultural e politicamente.
Sendo a religião um elemento estruturador das identidades e das culturas,
que se compõem reciprocamente, é instrumento de busca de felicidade e
dialogicamente pode ser a busca comum entre sujeitos de crenças diferentes no
respeito e enriquecimento das experiências do e com o outro. A religião como
algo que ajuda a dar significação à vida social, entra e transita na escola com os
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sujeitos que a constituem. A religião faz parte da identidade desses sujeitos. A
grande questão que se impõe é como lidar com as religiões e liberdade dos sujeitos
e suas famílias de professá-las sem que isso se dê sob a forma de proselitismo
religioso.

1.3 - Educação Infantil: direitos e práticas
As crianças já são uma parte da sociedade desde o seu nascimento, assim
como a infância é parte integrante da sociedade (CORSARO, 2011, p. 16).

Cabe agora colocar o foco na Educação Infantil, sua história, legislação
atual, demandas, políticas, currículo.
Tratar do currículo da Educação Infantil remete à história do atendimento
à infância e à história da infância como um conceito/categoria. Diversos autores
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vêm dando visibilidade à infância e a seu atendimento através do tempo e da
política. Em artigo de 2010, Gondra utiliza o termo emergência no título “A
emergência da infância”, em duplo sentido. Emergência da infância como “uma
situação crítica, limite, que requer ações urgentes” e a “ideia de manifestar-se,
mostrar-se [ ] uma espécie de aparecimento, nascimento, surgimento, criação,
invenção” (GONDRA, 2010, p. 196). Esse jogo de sentidos dá a medida do que
tem sido designado como infância e a atenção que lhe tem sido dada.
De uma visão higienista, assistencialista e do vir a ser a uma concepção
de infância como categoria da história e como construção social, muito se estudou
e se produziu sobre a infância. No entanto, as repercussões dos estudos e
produções sobre a infância no cotidiano do atendimento às crianças vêm se dando
muito lenta e recentemente e no Brasil.
Deise Nunes (2005) observa que a ausência de políticas e ações marca o
atendimento à infância, permitindo que a atenção à infância seja ofertada por
ações filantrópicas e com fins religiosos. A ausência de ações governamentais é
rompida quando “a criança se torna um campo de intervenção social” (DEISE
NUNES, 2005, p. 74) e a infância obtém controle jurídico. Ainda segundo Deise
Nunes, esse novo período é ordenado pelo Código de Menores de 1927, que
define a linha ideológica e política e irá conduzir as ações de proteção à infância.
Essa fase demarca a diferença da concepção de infância pertencente às classes
dominantes e às classes populares. Enquanto as classes populares são, cada vez
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mais, submetidas a ações de intervenção e assistência, as classes dominantes são
objeto das novidades apresentadas pelas teorias psicológicas. Para as classes
populares se reserva a guarda, a nutrição, a higiene, a disciplina, a preparação para
o trabalho e a educação da família. Para as classes dominantes, diferentes
experiências são desenvolvidas sob a influência dos estudos de Froebel, Dewey,
Montessori, Decroly e Piaget.
Novas ações de cunho oficial só são observadas em 1975, com a criação
da Coordenação de Educação Pré-Escolar (BRASIL, 2006a). Esse período se
caracteriza pela relação com a escola de 1º grau, sendo atribuída à Educação PréEscolar uma relação de caráter compensatório. Buscou-se solucionar na etapa do
Pré-Escolar os problemas enfrentados pela escola de 1º grau. Logo se observa que
o caráter compensatório não cumpre sua promessa de solucionar as dificuldades
enfrentadas pela escola de 1º grau, além de ser fortemente criticado por seus
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pressupostos teóricos e metodológicos. (KRAMER, 1982)
Na busca de uma identidade para essa etapa da educação da infância, o
MEC cria o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar em 1981. Kramer (2006,
p. 801), analisa esse programa como uma política de baixo custo para ampliação
da oferta de atendimento sem definição de financiamento. Para a autora, tal
proposta desvincula a pré-escola da escola de 1º grau e aponta vagos objetivos de
uma pré-escola que giraria em torno de si mesma.
Em relação ao currículo da Educação Infantil, uma das escassas produções
da época foi a publicação de “Com a pré-escola nas mãos – uma alternativa
curricular para a Educação Infantil” (KRAMER et alii, 1986). Livro que teve e
tem larga aceitação e adoção pelos professores (14 edições ao longo dos anos),
embora tenha recebido críticas e resistência por parte da academia. Possivelmente
isso tenha ocorrido devido à resistência ao tema pela área de Educação Infantil,
como aponta Nunes em entrevista concedida para essa pesquisa apresentada no
capítulo 2 desta tese.
Ações e políticas que reconhecem, organizam e definem o financiamento
da Educação Infantil só acontecem com marcos legais a partir da Constituição de
1988. A Constituição Federal afirma a educação como direito social, a
responsabilidade do estado com a educação da criança de 0 a 6 anos e o regime
de colaboração entre os entes federados para proporcionar a oferta da Educação
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Infantil. O status da criança como sujeito de direitos reconhecidos na Constituição
traz relevância às questões da infância no bojo da sociedade e dos movimentos
sociais. Esse processo resulta no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 –
ECA, que reconhece os direitos da criança e cria medidas protetivas desses
direitos. No fluxo da garantia de direitos é lançada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996 – LDB – que atribui à Educação Infantil o
pertencimento à Educação Básica, como primeira etapa.
Toda essa legislação ainda precisava definir e dispor de recursos para a
implementação e manutenção da primeira etapa da Educação Básica, o que só
veio a ser definido com a criação do FUNDEB – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – a partir de 2007 (BRASIL, 2007).
Os avanços legais se traduzem nas ações políticas oficiais como Política
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Nacional de Educação Infantil: (i) direitos das crianças de zero a seis anos à
educação (BRASIL, 2006a); (ii) Parâmetros Nacionais de Qualidade para a
Educação Infantil (BRASIL, 2006b); (iii) Emenda Constitucional Nº 59/2009 –
que prevê a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos (BRASIL,
2009); (iv) Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil (BRASIL,
2010). Esses últimos documentos citados já acontecem sob a influência de
perspectivas teóricas, que se anunciam com os estudos de Vigotski
principalmente, e introduzem no debate das Ciências Humanas e Sociais, em
especial da Educação, o paradigma histórico-cultural (FREITAS, 1994).
Essa influência se expressa no artigo 4º das Diretrizes Curriculares:
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.

No que diz respeito à garantia de direitos da criança, as Diretrizes
Curriculares são um marco legal, garantindo a oferta gratuita pelo estado em
creches e pré-escolas próximas à residência da criança, com supervisão do sistema
de ensino e controle social. Em relação ao currículo, as diretrizes devem ser
“observadas na organização de propostas pedagógicas na Educação Infantil” (art.
1º) e “orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento,
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execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares (art. 2º). De acordo
com o que regem as diretrizes no artigo 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.

Quanto à função sociopolítica e pedagógica, as diretrizes devem garantir,
entre outros pontos, a construção de “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” (art 7º, inciso V).
Moreira (1998, p. 13), afirma que, de acordo com suas pesquisas na área
do currículo, “os avanços teóricos afetam pouco a prática docente, as discussões
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travadas dificilmente chegam à escola”. Dessa forma, é possível que no cotidiano
das práticas, no currículo real da Educação Infantil, falte densidade teórica que
oriente seus rumos.
Eisenberg e Lemos (2009), por exemplo, ao estudarem o conceito de
tempo com crianças na pré-escola, apontam que o tempo histórico não é levado
em conta na realidade educacional, “Ele só aparece nas comemorações de feriados
nacionais e dias simbólicos. Além dessas datas, as crianças na creche e pré-escola
frequentemente vivem uma realidade estéril: ‘asocial’ e ‘anistórica’” (p. 14).
1.3.1 – Educação Infantil, Ensino Religioso e Educação Moral e
Cívica
Ela (a educação) foi considerada o elemento de regeneração da nação, um
instrumento para a reforma social e a propulsora do progresso e da civilização
(SOUZA, 2000, p. 106-107).

Agora veremos a relação mais específica entre o Ensino Religioso, a
Educação Moral e Cívica e a Educação Infantil.
Os embates e disputas anunciadas ou veladas em torno da religião, da ética
e da moral se refletem na escola como um todo e também na Educação Infantil.
Embora a Educação Infantil não tenha tido o Ensino Religioso ou a Educação
Moral e Cívica oficialmente em sua legislação ou documentos oficiais, sempre os
teve presentes em suas práticas e nas intenções oficiais como passaremos a ver.
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Como visto, a história do atendimento à infância no Brasil revela um
processo de guarda e assistencialismo, compensação e falta de clareza sobre suas
finalidades, acrescido das ausências e indefinições. Esse quadro possibilitou que
o currículo da Educação Infantil se constituísse como reflexo e antecipação do
Ensino Fundamental. Logo, as concepções e práticas morais, civis e religiosas
encontram um campo aberto para se instalarem e se solidificarem.
A análise do Plano de Ação Anual de onze escolas de Ensino Fundamental
com classes anexas de Educação Infantil numa rede pública municipal (MAIA,
2011), mostrou que cinco apresentam uma lista de datas comemorativas a serem
trabalhadas e uma recomenda que as datas comemorativas sejam inseridas no
trabalho. A lista é extensa e variada composta por 63 datas comemorativas que
podem ser dividas em religiosas, cívicas e morais e de conhecimentos gerais.
As datas religiosas identificadas – Páscoa, Corpus Christi, Natal – são do
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tronco religioso judaico-cristão. Embora sejam em menor número em relação aos
outros tipos de datas, são as que aparecem em todos os planos e se remetem
também a feriados e recessos. A moral e a prática religiosa impregnam as práticas
escolares nessa etapa da Educação Básica. Fazem parte do currículo:
conhecimentos, práticas e valores a serem ensinados e desenvolvidos com as
crianças,

considerados

um

conhecimento

universal

necessário

ao

desenvolvimento equilibrado da criança. Durante a pesquisa várias situações
puderam ser identificadas, nas quais a imposição religiosa se dava como algo
natural e inerente ao currículo da Educação Infantil.
As datas cívicas e morais são as que aparecem em maior número, trinta e
quatro, e implicam conhecimentos e valores relacionados à pátria, à família e à
convivência social. Das trinta e quatro datas cívicas e morais, doze estão
relacionadas à pátria: Dia de Tiradentes, Dia do Descobrimento do Brasil, Dia do
Soldado, Dia do Hino Nacional, Dia do Folclore, Dia da Independência, Dia da
Fraternidade Brasileira, Aniversário da Cidade, Eleições, Dia da Bandeira, Dia da
Cultura, Dia da Proclamação da República. Quatro estão relacionadas à família:
Dia das Mães, Dia das Avós, Dia dos Pais, Dia da Família e dezoito à convivência
social: Dia do Idoso, Dia da Mentira, Dia do Livro Didático, Dia da Família na
Escola, Dia da Educação, Dia da Comunidade, Dia do Silêncio, Dia do Trabalho,
Dia da Mulher, Dia da Biblioteca, Dia da Paz, Dia do Abraço, Dia da Escola, Dia
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da Infância, Dia dos Namorados, Dia do Amigo, Dia das Crianças, Dia do
Professor.
As datas de conhecimentos gerais, aquelas que podem se justificar como
motivadoras de atividades e estudos para ampliar os conhecimentos da criança
sobre o mundo natural e cultural, são vinte e seis, em menor número que as cívicas
e morais. São elas: Carnaval, Outono, Dia do Índio, Dia de Monteiro Lobato, Dia
do Pintor, Dia do Circo, Inverno, Dia da Água, Dia do Teatro, Dia do Meio
Ambiente, Dia do Livro Infantil, Festa Junina, Dia do Pescador, Dia do Bombeiro,
Dia do Futebol, Dia do Trânsito, Primavera, Dia da Música, Dia do Zumbi, Verão,
Dia das Comunicações, Dia da Eliminação do Preconceito, Dia da Proteção das
Florestas, Dia da Conservação do Solo, Dia do Meio Ambiente, Dia da Saúde e
Nutrição.
Há datas que nos levam a pensar sobre as tradições inventadas, , criadas à
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medida que há necessidade de buscar estabilidade num mundo cada vez mais
instável. Datas também são criadas e passam a incorporar o calendário civil para
dar respostas a novas demandas sociais ou políticas. Essas datas vão sendo
incorporadas ao calendário escolar sem que isso passe por um debate ou reflexão
por dentro da escola. As datas são simplesmente instituídas e são incorporadas.
Por outro lado, quando datas são instituídas no sentido de provocar tensão
nas verdades conservadoras ou de resgatar dívidas históricas e sociais, a escola
incorpora ao calendário, mas muitas vezes a torna uma comemoração
estereotipada. Um exemplo comum e recente é o Dia Nacional de Zumbi e da
Consciência Negra11. É data de resistência e de transgressão, conquistada pelo
movimento negro. No entanto, geralmente, se torna dia de apresentar ritmos
comerciais e fazer tranças nas crianças.
Na literatura voltada para as práticas na Educação Infantil é possível
encontrar também a clara referência a um currículo pautado em datas. Ayres
(2012) apresenta no capítulo 4 intitulado “Técnicas a serem aplicadas nas
atividades com artes específicas para a Educação Infantil” do livro “Educação

11

Para homenagear Zumbi dos Palmares, herói da resistência negra para o fim da escravidão no
Brasil, morto em 20 de novembro de 1695, e ampliar os espaços de debates sobre questões raciais
no Brasil, a Lei 12.519/2011 instituiu a data como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência
Negra. Fruto de uma intensa articulação do Movimento Negro Brasileiro, a data é uma referência
à reflexão sobre o papel dos negros e negras para construção do país. Não é um feriado nacional.
Atualmente, mais de 1047 municípios decretaram feriado no Dia Nacional da Consciência Negra,
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Infantil – teorias e práticas para uma proposta pedagógica”, uma lista de 158 datas
como sugestão para trabalhar a arte em temas transversais. Apresenta ainda uma
série de sugestões de atividades relacionadas às datas. O mesmo livro apresenta
uma série de textos explicativos de datas comemorativos a serem trabalhados com
as famílias.
A escolarização, e consequentemente o currículo, tem grande contribuição
para a constituição da identidade e conformação ideológica dos sujeitos e grupos
sociais que atuam na escola. Toda opção de organização curricular tem relações
que vão além do que explicitam, o que também ocorre com o currículo centrado
ou permeado pelo calendário civil e/ou religioso oficial.
Daí a necessidade de dar visibilidade a essa questão, para conhecer o que
dizem os atores sociais (adultos e crianças) e para – como decorrência – contribuir
para que as escolas façam mais do que transmitir e manter tradições que se
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constituíram num viés ideológico sobre as quais, nem sempre, os envolvidos nas
práticas têm clareza.
Ouvir crianças e adultos sobre as atividades cotidianas realizadas nas
escolas, os conhecimentos trabalhados, os valores transmitidos e os afetos (seu
currículo), buscando identificar a existência de diferenças entre escolas exclusivas
de Educação Infantil e escolas de Ensino Fundamental que têm turmas de
Educação Infantil é o compromisso primeiro desta tese.

sendo que alguns desses por força também de lei estadual como é ocaso dos municípios de AL,
AP, MT, RJ e RS. Fonte: http://www.palmares.gov.br/?p=30885 acessado em 28/07/2014.

2 – Currículo da Educação Infantil – Conversas com
especialistas
A gente precisa trabalhar essa ligação dos teóricos com as práticas
(OLIVEIRA, 2014, p. 8).

A revisão de literatura evidenciou diferença significativa entre a produção
teórica sobre currículo de uma forma geral e a produção específica sobre currículo
da Educação Infantil, tanto no que diz respeito ao volume de publicações quanto ao
teor das mesmas, como demonstrado no Capítulo 3 desta tese.
A partir dos descritores Currículo, Currículo da Educação Infantil,
Infância, Educação Infantil, Datas Comemorativas, Festividades, Cultura Escolar,
Educação Moral e Cívica, Ensino Religioso, Religião e Religiosidade, foi realizada
pesquisa de teses e artigos de periódicos da área de educação na base Scielo e no

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

Portal de Periódicos e Banco de Teses da CAPES12.
A análise dos artigos, teses e dissertações, permite observar que há pouca
produção acadêmica sobre o currículo da Educação Infantil, que essa se dilui em
outros temas e que trabalhos sobre a relação entre educação e datas comemorativas
são encontradas mais frequentemente em análises relacionadas à história da
Educação Infantil e/ou da Infância no Brasil.
Buscando subsídios para compreender melhor essas questões que se
colocaram durante a pesquisa, como também aprofundar olhares e o foco do tema,
foram entrevistados quatro reconhecidos profissionais da área de Educação por sua
atuação como pesquisadores, autores na área do Currículo e/ou da Educação
Infantil. Foram eles os professores e pesquisadores: Antonio Flavio Barbosa
Moreira, Aristeo Gonçalves Leite Filho, Maria Fernanda Rezende Nunes e Zilma
de Moraes Ramos de Oliveira. Suas contribuições são respaldadas por suas
trajetórias na academia, na militância nos movimentos sociais e participação nos
processos de formulação de políticas públicas, em especial das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica, nas quais se incluem as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

12

No momento o Banco de Teses da Capes disponibiliza teses e dissertações defendidas no
período de 2011 e 2012.
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Este capítulo apresenta o conjunto de entrevistas realizadas com esses
quatro professores universitários que apresentam relevância em suas trajetórias
acadêmicas, de magistério e militância. Trajetórias relacionadas à área de forma
ampla ou específica, ou seja, sobre o currículo de forma geral ou sobre o currículo
da Educação Infantil.
As entrevistas, gravadas e posteriormente transcritas, foram realizadas
entre maio e julho de 2014. Os entrevistados assinaram Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido que se encontra no anexo (nº1).
Nas entrevistas, realizadas a partir de roteiros semiestruturados,
observamos pontos em comum, como também pontos que são tratados de forma
específica por cada entrevistado e alimentaram a pesquisa de novos dados e
considerações. Os roteiros que conduziram a consulta a esses professores tratam
primeiramente da produção histórica sobre o currículo da Educação Infantil no
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Brasil, seguido da relação entre a produção teórica, os documentos orientadores e
as práticas se encerrando no currículo da Educação Infantil em relação às datas
comemorativas. Os roteiros das entrevistas se encontram no anexo (nº 2 -3).
Os diferentes olhares revelados pelos entrevistados são apresentados neste
capítulo seguindo cada item do roteiro, acrescido do item sobre a formação que se
fez muito presente nas entrevistas e de considerações que faço na análise de todo o
material registrado. Logo, seguindo os itens tratados nas entrevistas, o texto
discorrerá prioritariamente sobre as colocações dos entrevistados, deixando que
comentários e análises sejam feitas, não só, mas preferencialmente, nas
considerações.
Faz-se necessário registrar minha gratidão aos quatro professores que
concederam as entrevistas, partilhando conhecimentos, pontos de vista e formas de
compreender questões tão importantes para esta pesquisa. Seus depoimentos
adensaram e enriqueceram informações, abriram divisas para novas buscas e
reafirmaram pontos já compreendidos como cruciais para afirmação da Educação
Infantil numa perspectiva responsável e comprometida com a criança. Agradeço sua
generosidade intelectual e acolhida pessoal.
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2.1 - Os entrevistados: trajetórias e produções
A primeira entrevista realizada foi com a Professora Zilma de Moraes
Ramos de Oliveira em sua residência na cidade de São Paulo. Após uma simpática
acolhida, a professora me concedeu cerca de quarenta e cinco minutos de entrevista
e uma agradável estada em sua residência até meu retorno ao Rio de Janeiro no fim
da tarde. A entrevista foi revisada pela professora após a transcrição.
Estudiosa da infância, a Professora Zilma de Oliveira é doutora em
Psicologia pela Universidade de São Paulo e Professora Associada (aposentada) da
mesma universidade, é Livre-docente pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Coordena o curso de
Especialização em Gestão Pedagógica e Formação na Educação Infantil do Instituto
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Superior de Educação Vera Cruz, ISE Vera Cruz.
Realiza pesquisas sobre crianças acerca de seu desenvolvimento, suas
interações e institucionalização, práticas e políticas de educação para a infância,
tendo participado ou coordenado os projetos: “Análise do Desenvolvimento
Humano enquanto uma construção através de uma Rede Dinâmica de
Significados”; “A mediação de concepções de infância, de jogo e de
desenvolvimento da criança no delineamento de currículos de Educação Infantil:
um estudo em diferentes países de uma perspectiva sócio-histórica”; “Interações
adulto-criança e criança-criança em creche: análise de alguns elementos mediadores
do desenvolvimento”. Publicou artigos em periódicos, publicou e organizou livros
nos quais divulga o conhecimento da área, entre eles: Educação Infantil: Muitos
Olhares (1994); Educação Infantil: fundamentos e métodos (2002) e Jogo de papéis:
um olhar para as brincadeiras infantis (2011).
Prestou assessoria e consultoria de Avaliação ao Programa “A Rede em
rede” da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (2012); à Revista Pátio Educação Infantil (2004); ao Projeto Formação do professor leigo de educação
infantil (2003); à Associação Universitária Interamericana (2002); ao Programa de
Capacitação para professores da Rede Municipal de Ensino de Itupeva (2002);
Associação Brasileira das Escolas Católicas (2002); ao Programa Especial de
Formação Inicial - Projeto Adi-Magistério (2002); à Secretaria Municipal de
Educação de Paraguaçu Paulista (1998), entre outros. Foi membro da comissão
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editorial de Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas) e do conselho editorial
da Revista Ciência em Movimento e parecerista Ad-Hoc FAPESP e CNPq. Foi
Diretora do Fórum Paulista de Educação Infantil, membro do Conselho Estadual de
Educação de São Paulo, Membro do Colegiado Diretor e Secretária Geral da
ANDE.
O Professor Antonio Flavio Barbosa Moreira também me recebeu
afetuosamente em sua residência na cidade do Rio de Janeiro. Em meio aos
embaraços de horários entre nós, em um fim de tarde do mês de junho, o professor
me concedeu em torno de quinze minutos de entrevista que foi posteriormente
revisada por ele.
Profundo conhecedor da história e do pensamento curricular, o Professor
Antônio Flávio Moreira, em sua trajetória acadêmica tem se dedicado a três grandes
linhas de pesquisa: História e sociologia do currículo; Educação, escola e seus
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sujeitos sociais; Práticas pedagógicas nas instituições educacionais. Nesses campos
realizou as pesquisas: “O currículo da Pós-Graduação em Educação da UFRJ: os
dez primeiros anos”; “Transferência Educacional e Currículo”; “A socialização
profissional dos professores - As instituições formadoras; Currículo de Ciências:
Um Estudo Sócio-Histórico”; “Multiculturalismo e o Campo do Currículo no
Brasil”; “Terrenos de produção de conhecimento e de políticas de formação de
educadores no ensino superior”; “Currículo, identidade e diferença: embates na
escola e na formação docente”; “Cultura escolar, currículo e construção de
identidades”; “A Internacionalização do Campo do Currículo: condições, desafios
e possibilidades de um novo paradigma”.
Exerce a docência e orientação de diversas produções acadêmicas.
Participou e organizou eventos visando a divulgação do conhecimento na área
curricular, em particular os Colóquios Luso-Brasileiros sobre Questões Curriculares
e Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em
Educação – ANPEd, da qual foi Vice-Presidente entre 2006 e 2009 e Secretário
Geral de 2010 a 2011. Participou da elaboração de materiais técnicos como
Currículo em Movimento (MEC); Indagações sobre currículo (MEC); Revisão do
Multieducação (SME/RJ) e Revisão da Proposta Escola Plural (BH). Foi consultor
do CNE na Atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
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Dialogando com sua prática, produziu e organizou artigos e livros que têm
se afirmado como fonte de pesquisa e referência para estudiosos da área,
destacando-se entre eles: Currículos e Programas No Brasil, Moreira (1994);
Ênfases e omissões no currículo. Moreira (Org.; 2001); Currículos, disciplinas
escolares e culturas. Moreira e Candau (Orgs.; 2014). Em todas as suas publicações
a relação entre currículo e cultura, escola e sociedade esteve presente sendo
conceitos norteadores, bem como o diálogo com interlocutores representantes das
mais expressivas contribuições na área.
A entrevista seguinte foi com o Professor Aristeo Gonçalves Leite Filho.
Em meio aos seus diversos compromissos em um início de tarde na UERJ, ele me
concedeu de forma muito envolvente sua entrevista. Esse primeiro material se
extraviou e o professor, de forma muito compreensiva e colaboradora, me concedeu
mais uma vez em sua sala de trabalho na UERJ, cerca de quarenta minutos de
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entrevista13.
A articulação entre as diferentes frentes de atuação na defesa da Educação
Infantil caracteriza a trajetória do Professor Aristeo Leite Filho. É doutor em
Ciências Humanas - Educação pela PUC/Rio (2008), onde leciona no curso de PósGraduação em Educação Infantil lato sensu “Perspectivas de trabalho em Creches
e Pré-Escolas”; é professor Adjunto da Faculdade de Educação da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, onde é coordenador da Coordenação de Prática
de

Ensino

e

Estágio

Supervisionado

e

coordenador

do

Subprojeto

Pedagogia/Educação Infantil do Pibid - Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (CAPES). É fundador e diretor da Escola Oga Mitá no Rio de
Janeiro. É conselheiro do Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
Sua atuação profissional é ainda composta por sua participação no MEC
como Coordenador do Programa Nacional de Educação Pré-escolar; na Fundação
Nacional do Bem Estar do Menor, FUNABEM; na Direção e administração da
Divisão de educação Pré-escolar do Mobral; como docente na Pós-Graduação em
Educação Infantil do Centro de Tecnologia e Gestão do Senac Rio, ministrando o
módulo Articulação e método para ação educativa; como consultor na
Reestruturação do Conselho municipal de Educação de Engenheiro Paulo de
Frontin, Rio de Janeiro, e na Formação dos seus Conselheiros; na elaboração do
13

O professor optou por não revisar a entrevista.
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projeto de reestruturação do Programa Pré-escolar do SESI Rio de Janeiro e na
Comissão para revisão do Plano Municipal de Educação da Cidade do Rio de
Janeiro como representante da Faculdade de Educação da UERJ em 2014. Tem
participação atuante no Fórum Permanente de Educação Infantil bem como nos
Encontros Nacionais do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil.MIEIB e de sua organização.
Pesquisa e atua nas áreas de História da Educação, Políticas Públicas para a
Infância, Formação de professores, Educação Infantil e Administração Educacional.
Participou dos projetos de pesquisa: “O INEP no contexto das Políticas do MEC
nos anos 1950/1960”; “O CBPE: A Construção de uma tradição intelectual: a
pesquisa no campo da educação - o caso do Rio de Janeiro”; “Do texto à história de
uma disciplina: a sociologia da educação que se pode ler no Educação e
Desenvolvimento no Brasil, de J.R. Moreira”. Participou de eventos de divulgação
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do conhecimento nas áreas que atua e pesquisa, bem como publicou inúmeros
artigos, organizou e publicou livros e capítulos em livros, tais como a História da
Educação Infantil. Heloísa Marinho uma tradição esquecida (2011).
A Professora Maria Fernanda Rezende Nunes concedeu a entrevista nas
instalações da PUC-Rio, ainda em fins do recesso de julho. Uma agradável conversa
sobre a Educação Infantil, que durou próximo de quarenta minutos, encerrou essa
etapa da pesquisa14.
Com marcada presença na história recente da Educação Infantil seja na
academia, nas instituições oficiais ou nos movimentos sociais, a Professora Maria
Fernanda Nunes é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro. É professora e vice coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Educação da UNIRIO e professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, na qual coordena o curso de Pós-Graduação em Educação Infantil
lato sensu “Perspectivas de trabalho em Creches e Pré-Escolas”, Campus Caxias.
Atualmente é representante no comitê científico da Anped do GT 07 (Educação da
Criança de 0 a 6 anos), coordena o grupo de pesquisa Educação Infantil e políticas
públicas (EIPP) e é membro do grupo de pesquisa Infância, Formação e Cultura
(INFOC). Sua trajetória profissional lhe oportunizou participar dos processos de
afirmação da Educação Infantil como direito e política pública, tendo atuado como
14

A professora optou por não revisar a entrevista.
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Técnica do MEC assessorando os municípios; como assessora do Programa de
Alfabetização e Leitura da UFF – PROALE; na coordenação da elaboração do
material didático de alfabetização e das séries iniciais do ensino fundamental da
Fundação Educar e em assessoria e pesquisa do Movimento Brasileiro de
Alfabetização – MOBRAL. Participa do Fórum Permanente de Educação Infantil
desde 1996, compondo sua base de articulação e seu grupo gestor, bem como dos
Encontros Nacionais do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil.MIEIB e de sua organização.
Vem realizando pesquisas que transitam entre a Educação Infantil e os
anos iniciais do Ensino Fundamental no que diz respeito às políticas de atendimento
e formação, aos processos de alfabetização e letramento, às interações. Participou
de projetos de cooperação em torno das temáticas que pesquisa: Avaliação de
Programas Educacionais do MEC nos municípios do estado do Rio de Janeiro;
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Avaliação do Material didático do MOBRAL; Cooperação Técnica nas
coordenações estaduais para o acompanhamento e avaliação dos programas de
educação básica do MOBRAL e Projeto de Avaliação do Programa Nacional de
Educação Pré-escolar. Compôs Comitês Científicos, vem prestando Consultoria Ad
hoc para a realização das Reuniões da ANPED. Colaborou com a elaboração do
documento Subsídios para Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica (2009), encomendado pelo MEC.
Sua intensa atividade e inserção profissional é representada em sua
participação em congressos e eventos e na produção de artigos e livros entre os
quais: O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que
almejam, Nunes, 2004 e Educação Infantil: formação e responsabilidade, Nunes,
Carvalho e Kramer (Org.), 2013.

2.2 – As entrevistas

As entrevistas serão apresentadas evidenciando os pontos de convergência,
como também dando visibilidade àquilo que foi específico e peculiar do ponto de
vista do entrevistado. A organização de apresentação dos assuntos segue a estrutura
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em que se deram as entrevistas, realizadas a partir de um roteiro, como apontado
anteriormente.
Produção Histórica do Currículo
Nós éramos os ‘outsiders’ e ainda somos
(NUNES, 2014, p. 4).

Tendo constatado, durante a revisão de literatura, que a existência de vasto
material sobre currículo no Brasil, tanto no que diz respeito à história do currículo
e teorias do currículo, não se reflete da mesma forma em relação ao currículo da
Educação Infantil, a primeira questão proposta aos entrevistadores tratou dessa
discrepância entre a área do currículo de forma geral e especificamente da Educação
Infantil.
Quanto à produção histórica do currículo, Nunes coloca que “os próprios
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teóricos do currículo, os clássicos, também não pensam na Educação Infantil, nessa
especificidade. É um caminho essa não articulação, não é só pela via da Educação
Infantil, mas é pela via também dos clássicos, dos teóricos clássicos” (NUNES,
2014, p. 3).
De acordo com Nunes, esse fato “não é nem bom nem ruim. Faz parte dessa
história” (NUNES, 2014, p. 4). Em seu ponto de vista “essa história tem a ver com
a construção da identidade da Educação Infantil, [foi necessário] para construir essa
identidade (NUNES, 2014, p. 4) ”. A entrevistada reitera que
se a gente estivesse no bojo das discussões dos teóricos do currículo a gente perdia
essa identidade, porque eram outras as questões. A gente seria engolido para um
ensino ou para a ideia de um currículo estabelecido, o currículo dos estabelecidos.
Nós éramos os ‘outsiders’ e ainda somos (NUNES, 2014, p. 4).

Ainda sobre a produção histórica, os entrevistados apontaram pelo menos
dois horizontes. Um trata da história das últimas décadas da Educação Infantil: “a
área da Educação Infantil é uma área que foi se constituindo nos últimos 30 anos
talvez um pouquinho mais” (LEITE FILHO, 2014, p. 1). Outro trata mais
especificamente da história que envolve a produção das Diretrizes Curriculares
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Nacionais de 200915: “Na verdade o que aconteceu foi o trabalho de não desrespeitar
uma história, da preocupação de pensar um currículo, que o MEC trouxe”
(OLIVEIRA, 2014, p. 1).
Cabe comentar que, de certa forma, um aspecto de análise engloba o outro.
As implicações da Educação Infantil ter, de forma reconhecida e propalada, uma
história muito recente em relação a outras áreas ou segmentos da Educação se
confirmam ao se analisar fatos contemporâneos como marcadores de sua história.
A Educação Infantil no Brasil tem como característica sua “juventude”. Como tudo
o que é jovem, recente, a Educação Infantil também se distingue pelas indefinições
e incertezas, assim como pela independência e ousadia que se afina à afirmação de
Nunes de ser “outsider”.
No entanto, essa independência, como aponta Oliveira (2014, p. 1) se
ressentiu de certa fragilidade quando da revisão das Diretrizes diante do imperativo
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que se colocava ao fazer parte da Educação Básica. Revisar as Diretrizes se
configurou, mais uma vez, como um processo de afirmação da área e de avanço nos
debates sobre currículo.
Currículo da Educação Infantil
A criança como sujeito, como cidadã, a criança como sujeito de direito
(LEITE FILHO, 2014, p. 2).

A análise da literatura relacionada à Educação Infantil, torna possível
observar que quando o tema do currículo é tratado, junto a ele vem a construção da
própria área da Educação Infantil, sua história de constituição como política e
direito. Essa característica da área da Educação Infantil no Brasil, as marcas de sua
recente história, após anos de ausências e indefinições por parte do poder público,
fazem com que seja necessário enfatizar que a história do atendimento caminha em
par com as políticas para a infância.
Pensar a criança como está definido na LDB, como está definido no Estatuto da
Criança e do Adolescente, como está nas Diretrizes, como está na Política
Nacional de Educação Infantil, na Política Nacional pela Primeira Infância.
Todos esses documentos foram produzindo esse ordenamento legal de 88, da
Constituição para cá. Eles têm uma concepção de criança, de infância e de
educação muito coerente, a criança como sujeito, como cidadã, a criança como
sujeito de direito (LEITE FILHO, 2014, p. 2).

15

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010.
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A história recente da Educação Infantil, de acordo com os entrevistados,
ajuda a compreender a fragilidade do debate sobre o currículo. Todos apontam que
a visão tradicional de currículo, claramente herdada do Ensino Fundamental,
dividiu a área entre aqueles que defendiam a especificidade da Educação Infantil e
aqueles que, fosse por convicção, fosse por desconhecimento, defendiam ou
acatavam um currículo preparatório, propedêutico.
Leite Filho aponta “quanto das professoras, quem está no cotidiano da
creche e escola, por muitas vezes apresenta certa aversão à ideia tradicional de
currículo, que é uma ideia de conteúdos, de programa, de uma lista de assuntos, de
temas” (2014, p. 1). A marca de distinção entre o instituído e o instituinte, o herdado
e o elaborado pelo campo, também é tratado como a demarcação entre uma
Educação Infantil “escolaresca” e uma Educação Infantil com identidade própria
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(2014, p. 1). Esse debate tem muito mais que terminologias, tem concepções que o
fundamentam e nem sempre estiveram ou estão devidamente evidenciados. Essas
polaridades são comentadas por Leite Filho:
Que a Educação Infantil não seria uma escolinha ou uma antessala da escola essa é
uma discussão que vem dos anos 50/ 60 no Brasil isso é muito antigo. Tinha um
Jardim de Infância muito pré-primário, muito preparatório para o primário, esse
sim tinha conteúdo. E você tinha um Jardim de Infância muito ligado à arte
educação, ao desenvolvimento integral da criança, mais ligado a uma ideia de
Educação Infantil com o objetivo em si mesma e não como preparação para o
seguimento ou para o nível seguinte. Então isso de certa forma configurou uma
resistência ao debate sobre o currículo (2014, p. 1).

Na busca de não cair na armadilha da escolarização tradicional, algumas
vezes a área se fechou de tal forma em si que o debate sobre o currículo ficou muito
prejudicado e, de acordo com Nunes, Oliveira e Leite Filho, nessas entrevistas, o
“termo” ficou banido e se tornou carregado de resistências.
Currículo era palavra maldita, currículo ainda é uma palavra maldita na Educação
Infantil. [ ] Grande parte da área não podia ouvir falar em alfabetização, ler escrever
e currículo. Era algo da escola do Ensino Fundamental que remetia a toda essa
discussão. Discussão muito proibida, ainda mais na época. Ainda tem muitas
tensões hoje, mas na época, mais ainda (NUNES, 2014, p. 1).

Um fechamento que repercute naquele momento, de certa forma, na
resistência da academia a publicações sobre o tema. O lançamento do livro “Com a
pré-escola nas mãos – uma alternativa curricular para a Educação Infantil”,
(KRAMER et alii, 1986), é uma publicação quase pioneira.
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Para Nunes (2014, p. 4) esse fechamento sobre si provocou um isolamento
que foi, de certa forma, protetor. Protegeu a área de debates sobre currículo que não
lhe eram afeitos; dessa forma pode manter o foco naquilo que lhe é peculiar, a
infância de 0 a 6 anos e o que lhe é de direito para crescer, se desenvolver e aprender.
Moreira,

por

outro

lado,

considera

haver

desconhecimento

e

desconsideração em relação à Educação Infantil, o que tem contribuído para que as
questões curriculares custem a se definir. Em sua opinião “a visão da Educação
Infantil ainda não se tornou clara para todo mundo” (MOREIRA, 2014, p. 1).
O que é de fato a Educação Infantil? Botar a criança num lugar para ela brincar e o
pai e a mãe irem trabalhar. Esta perspectiva está presente para muita gente. Então
não precisa de currículo, a criança não vai aprender nada, não se considera o que
lhe vai ser ensinado, [ ] se considera que aquilo é por demais brincadeira
(MOREIRA, 2014, p. 1).

Leite Filho e Nunes apontam processos que ocorreram dentro e fora do
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Brasil que, de certa forma, forçaram o debate sobre currículo14. Segundo Leite
Filho, “dos anos 90 para cá você tem uma vasta produção do mundo inteiro sobre
currículo e isso força a área, o campo da Educação Infantil, a discutir as questões
curriculares desse segmento da educação” (LEITE FILHO, 2014, p. 1). Ainda que
com o cuidado de garantir que o currículo da Educação Infantil não se tornasse uma
lista de conteúdos e procedimentos, os profissionais foram instados a promover o
debate sobre currículo da Educação Infantil.
Nunes observa, em particular, o papel do MEC nesse processo. Segundo ela,
existem três marcos definidores, todos com o protagonismo do MEC, por serem
marcos políticos e não puramente técnicos. O primeiro marco data de 1994 e é a
deflagração de um debate que culmina com a publicação do material orientador
conhecido entre os profissionais como “os livros das carinhas15”, mais
especificamente o último a ser publicado, sobre currículo, chamado “Propostas
pedagógicas ou curriculares da Educação Infantil” de 1996 (NUNES, 2014, p. 1).

14

1º Simpósio de Educação Infantil (1994), 4° Simpósio Latino Americano de Educação Infantil
(Brasília, 1994) Fórum de Educação Infantil (inicia em 1994) (NUNES, 2014, p. 1).
15
Conjunto de documentos lançados pelo MEC em 1994 visando à implementação de uma Política
Nacional de Educação Infantil (Proposta Pedagógica e Currículo em Educação Infantil: um
diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise. BRASIL. MEC/SEF/DPEF/COEDI,
1996. p. 8).

55

De acordo com Nunes, o MEC, tendo à frente da Coordenação de Educação
Infantil a Professora Ângela Barreto, promove um amplo debate que envolve
pesquisadores das universidades, professores da área e movimentos sociais. Nunes
afirma que “esse livro compõe um acervo de trabalho e um processo de discussão
enorme que aconteceu, pelos fóruns de educação, pelo ministério, pela Fundação
Carlos Chagas, pelos intelectuais que estavam produzindo no campo da Educação
Infantil” (NUNES, 2014, p. 1).
Ao se articularem sobre o tema, esses sujeitos produzem novas
considerações sobre o mesmo, assim como dão visibilidade ao campo. Logo, esse
processo é fruto e é promotor de novos debates.
O segundo marco, ainda na análise de Nunes, foi a elaboração e publicação
dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 1998, o que já
se configurava como um outro momento político, um outro governo. A entrevistada
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observa, lembrando que educação é sempre um campo tensionado, que esse também
foi um processo de afirmação do campo e de concepções não escolarizantes no
modo tradicional:
[Houve] uma discussão ampla do que era Referencial, do que era Parâmetro, e a
discussão não estava nisso, isso era a falsa discussão. A discussão estava no
currículo. Vai ter ou não vai ter currículo? Como será o currículo? Por quê? Porque
currículo, como você bem sabe, para todos os campos ele vira o quê? Ele vira uma
proposta fechada, amarrada, que o outro não é muito ouvido, planejado
semanalmente planejamento do mês, você pega o do ano passado. Currículo e grade
curricular ainda estão juntinhos (NUNES, 2014, p. 3).

Lembra ainda que, mesmo com todas as críticas ocorridas em relação ao
documento final, o processo de elaboração dos referenciais teve uma ampla
consultoria às universidades e que isso também ajudou a alavancar a proliferação
de ideias e conceitos sobre o currículo e as práticas.
O terceiro marco, de acordo com Nunes, foram as Diretrizes Curriculares
em 199916 e sua revisão em 200917. Ressalta, da mesma forma, que ambas foram
fruto de um processo de análise e debate que envolveu diferentes profissionais.
Leite Filho (2014, p. 2), ao citar as Diretrizes, traz como documentos importantes

Relatora Regina de Assis – CNE.
Elaborada a partir do documento base SUBSÍDIOS PARA AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS
ESPECÍFICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. TRABALHO ENCOMENDADO PELO MEC/SEB à professora
Sonia Kramer. Com organização final do texto realizada pela professora Zilma de Oliveira como
consultora do CNE.
16
17
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os pareceres do Conselho Nacional de Educação sobre as Diretrizes de 1999 e as de
2009. O parecer de 2009, o entrevistado classifica como “primoroso”.
Registra que
Ele é muito rico, ele tem uma concepção de currículo próxima disso que eu falei
anteriormente. Tem o entendimento de criança e de Educação Infantil com uma
identidade de uma concepção de criança cidadã, que tá assegurado em lei hoje.
Mas, sobretudo, uma criança entendida como sujeito que aprende. Quer dizer, ele
não descarta essa possibilidade. Às vezes fica essa dicotomia entre aprender e se
desenvolver. As crianças vão para a creche e aprendem na creche um monte de
coisa e isso faz parte do currículo (LEITE FILHO, 2014, p2).

Ainda segundo Leite Filho (2014, p. 2), as Diretrizes trazem “o foco do
currículo para a criança, não para o professor ou para os conteúdos [ ] isso que eu
chamo de apontamento, aponta para essa direção”. Com as Diretrizes, temos
a“possibilidade de fazer bons currículos... com uma multiplicidade de enfoques”
(LEITE FILHO, 2014, p. 3) porque elas abarcam a possibilidade de diferentes
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concepções de aprendizagem e desenvolvimento.
No entanto, continua Leite Filho, há coisas que não cabem mais após as
Diretrizes:
A ideia de que criança é cidadã desde o momento que nasce, a ideia de criança
como sujeito da sua aprendizagem, o entendimento de que uma criança é um sujeito
em desenvolvimento, que ela não vai para escola para ser treinada para a
alfabetização, isso é explicito hoje nas Diretrizes (2014, p. 3).

O foco dado pelas Diretrizes na criança vai na direção contrária às propostas
pedagógicas preparatórias para a alfabetização, no sentido restrito de leitura e
escrita ou para a socialização, no sentido de bons hábitos e atitudes.
Isso elimina uma série de práticas do cotidiano, tanto na creche quanto na préescola,
que tinha uma visão muito restrita de aprendizagem da leitura e da escrita da
preparação para a alfabetização, ou de boas maneiras também. É outro viés da
Educação Infantil, ligado a toda questão da independência da criança, com a
higiene pessoal com os cuidados com os objetos pessoais, que fazem parte do
currículo não tenho dúvida disso (LEITE FILHO, 2014, p. 3).

Este apontamento, que faz Leite Filho, trata de uma polarização que em nada
dialoga nem com as atuais Diretrizes, nem tampouco com outros documentos
orientadores oficiais ou textos acadêmicos da área. Trata-se de uma leitura rasa
sobre as práticas. Saindo de uma história de atendimento à infância que tinha uma
perspectiva preparatória, fosse para a escola, fosse para a vida adulta, com práticas
voltadas para alfabetização e para a socialização, ao se deparar com outras
disposições que não tinham e não têm o compromisso com uma escolarização
mecanicista ou com uma cidadania empobrecida, entendem que não há
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compromissos com a aprendizagem ou com o cuidar do outro, como se a única
forma de escolarização fosse a preparatória e a única forma de socialização fosse a
da obediência. E há ainda a interpretação de que ou se ensina ou se socializa, como
se uma coisa não tivesse a ver com a outra. Interpretação equivocada que colaborou
para a necessidade de tanto se discutir o cuidar/educar para superar a visão
dicotômica e reafirmar que não se educa sem cuidar e vice-versa.
Leite Filho complementa:
Quando se tem essa nova concepção do que é a criança, nova porque troca o eixo e
não penso a partir do que o adulto, que vai interagir com as crianças na creche e na
pré-escola, vai fazer. Penso a partir do que a gente vai criar de circunstância, de
situação, de atividade, de ludicidade para as crianças (LEITE FILHO, 2014, p. 3).

Oliveira (2014) trata das Diretrizes de 2009, de sua própria participação no
processo de escuta e elaboração do documento final. De acordo com seu
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depoimento, havia muita tensão, pelo receio de um currículo escolarizante,
normativo e mecanicista.
Quando o MEC propôs repensar as Diretrizes Curriculares, isso soou com muita
tensão entre os educadores, gente pensando exatamente que o currículo teria um
caráter muito normativo, muito mecânico, coisas assim, ‘não precisa de currículo,
isso vai escolarizar as crianças’ (OLIVEIRA, 2014, p.1).

No momento de repensar as Diretrizes era ainda necessário não desrespeitar
a própria história da área no amadurecimento de uma ideia de currículo. “Diante
dessa obrigatoriedade de fazer e da preocupação de não fazer de uma forma
retrógrada, ou conservadora, houve todo um trabalho de ouvir [ ] o que estava sendo
defendido na área” (OLIVEIRA, 2014, p. 1). A entrevistada lembra ainda que, com
todas as implicações desse debate, não se poderia ficar à margem dele, uma vez que
seriam elaboradas Diretrizes para toda a Educação Básica e a Educação Infantil a
compõe.
Oliveira discorre sobre o processo de escuta que antecede a publicação da
revisão das Diretrizes Curriculares da Educação infantil: “começando pelo Rio
Grande do Sul, onde se fez pesquisa sobre o que estava sendo ensinado, sobre o que
estava sendo defendido na área” 18 e o documento “Subsídios para Diretrizes

A entrevistada se refere ao “Projeto de cooperação técnica MEC e UFRGS para construção de
orientações curriculares para a Educação Infantil”, que resultou no “Relatório de Pesquisa:
contribuições dos pesquisadores à discussão sobre as ações cotidianas na educação das crianças de
0 a 3 anos. Brasília, 2009”.
18
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Curriculares Nacionais para a Educação Básica – Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil”19.
De acordo com Oliveira, esse documento chamava a atenção sobre alguns
pontos que estavam sendo levantados e foi a base para uma sequência de audiências
públicas que ocorreram em diferentes pontos do país. A escuta dessas audiências
trouxe mais alguns pontos a serem contemplados na revisão das Diretrizes, como a
questão da Educação Especial, das novas tecnologias, da Educação Indígena e do
Campo. Para Oliveira (2014, p. 2), “tinham ficado claras algumas coisas como não
mexer com disciplinas, nem com áreas do conhecimento, mas mexer com outra
questão e apareceu a ideia dos campos de experiências que ainda precisam ficar
bem claros para as pessoas do que isso se refere”.
As audiências também trataram das intenções de fomentar valores de
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cidadania e sociabilidade:
Também apareceu um pouquinho do clima da época, um clima muito ligado a uma
utopia. Quer dizer, se nós mexermos em todas as crianças em cima uma questão da
solidariedade, do respeito ao meio ambiente, da ética, nós vamos conseguir coisas
boas. Isso inspirou bastante a elaboração do texto, então ele defende uma visão
bonita da questão educacional, que eu acho sempre importante. Não podia ser um
texto seco assim simplesmente pondo tecnicamente, se é que existe isso, as
questões (OLIVEIRA, 2014, p. 2).

Sobre o processo de consulta, Oliveira registra que a questão da
alfabetização foi contemplada:
quase no finalzinho apareceu a grande polêmica que estava escondida o tempo todo
que é a alfabetização. Foi trazida pelo público, porque ela ia aparecer de todo o
jeito. Se o público não trouxesse a gente tinha de pôr, mas o público trouxe a
questão da alfabetização que também era um ponto de tensão muito grande
(OLIVEIRA, 2014, p. 2).

A entrevistada apresenta uma reflexão sobre a questão da alfabetização na
Educação Infantil:
Os que não têm essa preocupação, dentro de uma versão muito romântica de
Educação Infantil, de infância, no sentido de que não identifica para que sociedade,
para que cultura, para que tipo de população, nós estamos falando. Uma coisa é
19

Documento encomendado pelo Conselho Nacional de Educação no âmbito do Programa
Currículo em Movimento, coordenado pela Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para
Educação Básica, do Ministério da Educação (DCOCEB/SEB/MEC), visando subsidiar a
elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais Específicas para a Educação Infantil, que vinha a
integrar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Sua elaboração resulta da
história construída há mais de vinte anos, expressa nas políticas e documentos da área, da
participação dos movimentos sociais e de estudos e pesquisas acadêmicas, compondo o amplo
debate aberto pelo MEC em torno da questão do currículo da Educação Básica. (KRAMER, 2009).
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falar ‘nós não vamos discutir alfabetização’ para um pessoal que tem pai e mãe
bem letrado e discutir que ‘eu não vou fazer alfabetização’ em uma população cujos
pais e as mães não têm aquela familiaridade com a língua. Não é possível que a
gente não tenha entendido ainda o contorno do currículo no sentido de interagir
com a população mesmo, no sentido de oferecer coisas que essa não tem. O erro
pode ser: ‘eu estou oferecendo uma coisa para esse pessoal que não precisa porque
já têm’, e o outro o erro: ‘eu não estou oferecendo uma coisa que seria necessário’.
Como tem aparecido no cotidiano das crianças, mesmo aqueles que não têm nada
a ver com a alfabetização, estão numa sociedade impregnada pelos signos e escritas
(OLIVEIRA, 2014, p. 2).

A inserção da criança no mundo letrado é um dos eixos norteadores
propostos nas Diretrizes no sentido de que “possibilitem às crianças experiências
de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio
com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos” (BRASIL, 2010, art.9º,
III). Não se propõe a alfabetização na Educação Infantil porque não é esse o seu
compromisso primeiro, mas não se nega à criança a convivência e a apropriação do
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mundo letrado.
O limiar entre oferecer o que já se tem e negar o que não se tem é tênue e
não é simples de se identificar, porém só pode ser perseguido se houver escuta da
criança, o que também pressupõem as Diretrizes e é reiterado por Oliveira:
a gente se baseou no que já se sabe sobre criança pequena e se é para garantir a
aprendizagem, ela precisa de um ambiente mais vivo, precisa de uma ambiente com
mais escolhas, precisa de um ambiente que a escute. Então essas coisas foram
colocadas nas Diretrizes porque obedecem a uma ideia de criança (OLIVEIRA,
2014, p. 3).

Moreira, na sua entrevista, analisa a produção teórica também a partir de sua
participação no processo mais recente de produção das Diretrizes Nacionais para a
Educação Básica e do teor das mesmas. De acordo com sua análise, “se evidenciava
naquele momento um avanço em termos de Educação Infantil, de uma visão de um
currículo já sendo pensado, sendo refletido, sendo construído, princípios sendo
anunciados” (MOREIRA, 2014, p.1). Para o entrevistado, as Diretrizes apresentam
uma visão sólida de Educação Infantil com uma base teórica consistente. A base
teórica que vem se construindo ao longo do processo de afirmação da Educação
Infantil como direito da criança está bastante consolidada, como aponta Moreira
acima, a legislação e a oferta avançam, os documentos orientadores do MEC se
encontram acessíveis. Mas, como tudo isso reverbera nas práticas, o caminho da
teoria às práticas é analisado no próximo ponto da entrevista.

60

A relação com as práticas
Quando o documento se apresenta ele não é inócuo,
alguma coisa ele produz na prática (MOREIRA, 2014, p. 2).

Quanto ao impacto de todo esse processo de produção teórica e publicação
de documentos orientadores, os entrevistados apresentam posições distintas.
Moreira, embora diga que não pode fazer afirmações mais precisas sobre a prática,
faz uma interessante análise sobre como todo documento orientador de alguma
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forma impacta as práticas.
Quando um documento surge, e eu estou falando não especificando apenas da
Educação Infantil, ele tem efeitos, ele diz alguma coisa para as pessoas. Se nem
todos vão lê-lo e vão interpretá-lo, alguns irão e esses alguns certamente farão uma
determinada leitura que pode não ser nem a desejada por quem elaborou o
documento e muitas vezes não é mesmo. Mas, farão uma leitura e começarão
inclusive a difundir as palavras, as categorias presentes na documentação, que
acabam, de uma forma ou de outra, ou influenciando, ou afetando, ou apenas
fazendo parte de um discurso. Também podendo despertar curiosidade e, portanto,
a leitura de algumas outras pessoas. Então eu acho que quando o documento se
apresenta ele não é inócuo, mesmo que o que se faz dele é diferente do que os seus
elaboradores pensaram, alguma coisa ele produz na prática. Então eu acredito, com
base nos documentos que na época eu examinei, que de alguma forma a prática
pode estar sofrendo efeito disso e deve estar sofrendo efeitos, quais, eu não sei te
dizer (MOREIRA, 2014, p. 2).

Nunes, embora considere que o próprio movimento de elaboração dos
documentos e da legislação é provocador e tem contribuído para reconfigurar
questões do campo, afirma que não há um impacto sobre as práticas. Sua afirmativa,
a entrevistada esclarece, não diz respeito apenas à Educação Infantil: “é a
articulação dos conhecimentos teóricos com a prática dos educadores [ ] há uma
desarticulação daquilo que se pesquisa daquilo que vem sendo produzido com as
práticas de trabalho” (NUNES, 2014, p. 5).
Moreira e Nunes apontam duas faces de um mesmo processo. Ao mesmo
tempo em que a produção teórica e legal circula e promove diferentes formas de
propagação e apropriação, também é possível constatar a dificuldade em traduzir
teorias, ideias e discursos em práticas, assim como ressignificar antigas práticas no
interior da escola.
Essa constatação é trazida ainda por Nunes ao afirmar que é possível
observar em cursos de formação “alunos muito sabidos, com um discurso muito
interessante, com pesquisas interessantes e, no seu dia a dia de trabalho, isso cai por
terra. Há uma cisão entre aquilo que eu conheço, aquilo que eu produzo e aquilo
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que eu faço...” E complementa: “são poucos os professores que têm uma coerência
sobre aquilo que pensam e produzem, com aquilo que fazem em sala de aula, em
todas as esferas, inclusive na esfera da universidade” (NUNES, 2014, p. 5).
No intuito de compreender como esse quadro se estabelece, Nunes lembra
que “os professores de Educação Infantil são aqueles que são formados há menos
tempo, que têm menos experiência de trabalho, que estão entrando numa escola
muito forte, uma escola com uma tradição muito forte, uma escola com uma cultura
muito forte” (NUNES, 2014, p. 5).
Uma vez mais observamos a história recente da Educação Infantil como
decisiva para a realidade das práticas. Para Nunes, “quebrar essa cultura, quebrar
essa tradição não é tarefa fácil, isso deixa o professor muito vulnerável também para
empreender no seu cotidiano as coisas que ele vem produzindo, vem conhecendo
há pouco tempo. Está tudo tão fresco...” (NUNES, 2014, p. 6).
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De acordo com Nunes, a dificuldade não se encontra apenas em quem está
no calor das práticas na escola. A entrevistada registra que há um fosso criado entre
quem está produzindo teoria e a quem essa teoria se destina.
Segundo afirma, avançar no campo da Educação Infantil é avançar num
conjunto complexo que se desdobra em frentes na área da política. Porém,
contraditoriamente, “no âmbito da política esse conjunto não pode ser levado como
um todo. Tem que ocupar todas as frentes na política, mas não dá para ser tudo ao
mesmo tempo. Se não, você não pega nada, tudo é nada” (NUNES, 2014, p. 6).
Para exemplificar essas frentes da política, Nunes fala da inclusão da
Educação Infantil ao Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 20 . Com a
obrigatoriedade da oferta e frequência a partir dos quatro anos 21, a pré-escola se
vincula a programas de financiamento como o PNLD, que tem uma forma de
funcionamento que exige um posicionamento rápido da área, antes que seja
atropelada por práticas que não vão ao encontro as suas demandas e características.
20

Programa do MEC de distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação
básica. Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de
Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O guia é
encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor
atendem
ao
seu
projeto
político
pedagógico.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article
21

Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 2009. Prevê a obrigatoriedade do
ensino de quatro a dezessete anos. Disponível em:
www.planalto.gov.br/ccivilL03/...Emendas/Emc/emc59.htm
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Teve uma questão no PNLD, houve um chamamento na área. Livro didático na área
da Educação Infantil é literatura, é livro de informação? Está se abrindo todo um
edital e a área se posicionou nesse sentido porque o PNLD vai ter que estar na rua
agora, já com obrigatoriedade em 2016. Então a gente tem que ser rápido para essa
obrigatoriedade porque senão o que vai acontecer? As editoras vão fazer aquele
livro didático que elas já fazem para o primeiro ano vão fazer para a Educação
Infantil. Diminui um pouco as gravuras, aumenta um pouco as letras. E essa
discussão é currículo, é currículo no PNLD (NUNES, 2014, p. 6-7).

Segundo analisa Nunes, a área terá que se organizar para lidar com outras
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frentes da política em diferentes momentos.
Vai ser currículo também com os brinquedos, como vai ser essa escolha dos
brinquedos, é material... Você tem que ir trazendo essa discussão para os diferentes
lugares, e a educação obrigatória fez a área se movimentar mais um pouco. Essa
vai ser outra questão, que talvez seja outro marco para o currículo que está em
processo. É 2016, mas o Ministério tem que se ocupar antes e as Secretarias
Municipais de Educação também têm que se ocupar antes. Como é que vai ser? É
porque é educação obrigatória que vai deixar de ser Educação Infantil? Qual a
identidade que essa etapa vai ter com o Ensino Fundamental e com a Creche?
Muitos foram contra a obrigatoriedade temendo que essa obrigatoriedade vá trazer
essa faixa etária dos 4 e 5 para o Ensino Fundamental. No prédio eles já estão em
boa parte da rede. Então, algo que havia sido concebido para ter uma unidade, essa
unidade já ficou bastante comprometida (NUNES, 2014, p. 7).

Além de fazer parte da Educação Básica a partir da LDB e de ter a definição
de financiamento com o FUNDEB, a Educação Infantil torna-se obrigatória para a
criança a partir dos quatro anos em 2009 e isso, como lembra Nunes, também
acarreta ganhos e riscos. O segmento passa a contar com recursos e programas que
já vinham atendendo ao Ensino Fundamental, como o PNLD e a compra de outros
materiais pedagógicos. Nunes aponta a urgência de se ter posicionamentos da área
sobre como esses processos devam ser implementados para que a lógica que orienta
esses procedimentos no Ensino Fundamental não seja copiada.
Livros e brinquedos compõem e dialogam com as propostas de currículo,
não podem simplesmente ser adquiridos respeitando uma licitação sem considerar
o que já defendem os que lidam com a área.
De acordo com as Diretrizes: “O currículo da Educação Infantil é concebido
como um conjunto de práticas” (BRASIL, 2010, art.3º), logo não há uma lista de
fazeres ou assuntos a serem executados que sejam ilustrados ou apoiados por livros
didáticos. De acordo com Nunes (2014, p. 6) “Livro didático na Educação Infantil
é livro de literatura infantil”.
Na Educação Infantil, como reconhecem as Diretrizes, a efetivação de seus
objetivos se dá com um conjunto de fatores que incluem a organização de materiais,
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espaços e tempos. Dessa forma, nenhum material pedagógico se insere em seu
cotidiano de forma desconectada, tudo faz parte de um todo que é pensado para
garantir os direitos, as necessidades, os desejos, o desenvolvimento e a
aprendizagem da criança.
Sobre como se dá a relação entre o documento e as práticas, para Nunes, “o
impacto na qualidade acontece em um movimento muito diferente do impacto que
tem documentos na política”. Segundo ela, se dá com a universalização da préescola
e a ampliação do atendimento na creche, na visibilidade que as crianças passam a
ter, nos cursos de formação, de diferentes formas. “É um impacto lento” e “depende
da política de cada rede”. E tudo isso é currículo, segundo Nunes (2014, p. 7).
A forma de impactar as práticas, para Nunes (2014, p. 7), é “quase que no
sujeito professor e nos alunos”. Isso porque, segundo a entrevistada, “um
documento é lido por alguém e esse alguém tem que conversar”. Em sua análise
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traz dados sobre a necessidade de qualificar o tempo de planejamento e estudo na
escola como momento de um coletivo:
Na minha pesquisa22 eu tenho visto redes em que os professores ficam na escola
para planejar, mas eles nunca ficam simultaneamente. Pesquisei nove municípios;
em nenhum desses nove municípios o professor fica simultaneamente.
Simultaneamente que eu digo é todos os professores, pelo menos daquela faixa
etária, juntos para planejar. Então ele fica cumprindo hora. Ele fica estudando, fica
tomando conhecimento, mas uma coisa é você estudar e tomar conhecimento assim
sozinho, outra coisa é você fazer uma discussão. Fazendo discussão vem um autor,
vem outro documento, você se mexe, se mexe para argumentar, para manter o seu
ponto de vista ou então se for para mudar, ler mais um pouco, se aprofundar no
tema. Isso vai sendo feito com o outro, se você não tem o outro, perde um pouco
(NUNES, 2014, p. 7-8).

A conquista de tempo de planejamento e estudo remunerado dentro do
horário de trabalho é muito recente23 e ainda não se consolidou amplamente nas
redes. Cada sistema vem se organizando sem, contudo, garantir a estrutura
necessária para tal. Com isso, é comum encontrar nas redes de ensino o que Nunes
ressalta: quando há garantia de tempo de planejamento e estudo para os
“Repercussões das políticas de Educação infantil no Estado do Rio de Janeiro: o programa
PROINFÂNCIA e as estratégias municipais de atendimento a crianças de 0 a 6 anos.” (NUNES,
2011) Pesquisa em andamento coordenada por Nunes, que tem como objetivo identificar como os
novos marcos regulatórios incidem sobre a oferta e na qualidade do atendimento as crianças de 0 a
6 anos bem como nas estratégias de organização desenvolvidas pelos sistemas municipais de ensino
para atender à educação infantil.
23
Lei nº 11.738, de 16/7/2008 que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica e o direito a pelo menos 1/3 do horário de trabalho para
planejamento e estudo remunerado. Disponível em http://portal.mec.gov.br/ acessado em 14/01/15.
22
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profissionais, muitas vezes são horários partidos em metades ou quartos de hora e
isolados de outros profissionais. Garante-se o tempo, mas não a sua qualidade. Os
profissionais não se encontram, ou não se encontram com regularidade.
Dessa forma, o estudo é solitário, a reflexão sobre a prática não é
compartilhada, o conhecimento não circula entre os colegas. Em um espaço no qual
se propõe práticas coletivas e valorização das interações entre as crianças e destas
com os adultos, não se privilegia a interação entre os adultos. Quando não se
valoriza a cultura de pares ente adultos será que se valoriza a cultura de pares entre
as crianças? No entanto, Nunes reafirma sua percepção no aumento de visibilidade
para a área: “se a gente for ver das eleições passadas para as retrasadas, tudo mudou
em termos do discurso político, o executivo, o legislativo já pensa na Educação
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Infantil de forma que antes eles não pensavam” (2014, p. 8).

O currículo da Educação Infantil em relação às datas
comemorativas
Se não trabalhasse as datas, o que iria orientar o comportamento da professora?
(OLIVEIRA, 2014, p. 5).

Em relação às datas comemorativas e currículo, os entrevistados apresentam
pontos de vista que, de certa forma, convergem. Como base para essa prática
curricular, os entrevistados apontam fatores de consumo, de publicidade, de
comércio, religiosos, cívicos e morais, orientada por um calendário tradicional e
alimentada pela veiculação de apelos de consumo na televisão. Para classificar esse
tipo de organização curricular utilizam termos e expressões como “gincana” e
“armadilha ideológica” (OLIVEIRA, 2014, p. 5), “tratamento turístico”
(MOREIRA, 2014, p. 3) e “episódico” (LEITE FILHO, 2014, p. 6).
Oliveira (2014) aponta que essa não é uma questão apenas da Educação
Infantil, é do currículo como um todo e remete a uma tensão na área quanto a se
adotar um currículo colado ou descolado do cotidiano, um currículo universalista
ou um currículo mais centrado na realidade e no cotidiano em que está inserido,
contextualizado. Para a entrevistada, esse currículo organizado por datas estaria no
grupo do currículo colado no cotidiano, que se revestiria de um sentido mais cívico
e moralista.
Oliveira e Nunes apresentam pontos de vista semelhantes, de que esse tipo
de currículo orienta e dá segurança à professora. Para Oliveira, “a gente tem que
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pensar: será que essa questão das datas não vem da tradição escolar, que trabalha
com datas? Se não trabalhasse as datas, o que iria orientar o comportamento da
professora? ” (OLIVEIRA, 2014, p. 5).
Nunes pondera:
O quanto é forte você já ter algo pronto, um norte. Eu fico vendo o quanto é difícil
você relacionar ideias, parece que você entra na escola e para de relacionar ideias,
relacionar ideias de verdade que eu estou dizendo, não é relacionar a semana do
amarelo, olha aquilo é amarelo! Tomar como ponto de partida e chegada as
crianças, o conhecimento, tudo o que vem sendo produzido (NUNES, 2014, p. 8).

Para Oliveira, o currículo assim organizado parece com uma “gincana que
começa no Carnaval e vai até o Natal, cada período regido pela próxima data”. Essa
gincana costuma caracterizar dois tipos de prática, duas formas de se relacionar com
as datas. Uma, que a entrevistada considera mais dinâmica, na qual “a professora
gasta bastante tempo em atividades preparatórias [para as comemorações]”. Outra,
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na qual a professora “na véspera cria alguma coisa, comemora e depois fica uns
quinze dias com uma rotina muito, muito insignificante, até que a próxima data
cresça”. Logo, uma tem todo o trabalho voltado para as datas e festas, a outra tem
as datas como picos de comemoração. Tanto uma forma como outra parecem ser a
saída para um currículo pobre, estéril, como se a professora não tivesse “coisa
melhor para fazer ou porque essa é uma marca cultural, ou porque isso dá uma
dinâmica que os pais e todo mundo estão envolvidos” (OLIVEIRA, 2014, p. 5).
Ainda de acordo de Oliveira (2014, p. 6), se o cotidiano da escola fosse
temporalmente voltado para as crianças, essas datas teriam menor peso e haveria
maior seletividade sobre como comemorá-las.
Já segundo Moreira, essa organização curricular é “uma maneira de fazer de
conta que estamos tratando de questões importantes, estamos nos referindo ao outro,
estamos abrindo espaço para a diversidade”. Porém, continua, “não estamos
fazendo absolutamente nada disso” (MOREIRA, 2014, p. 3). Para o entrevistado,
essa forma de trabalho faz o que Santomé 24 chama de “tratamento turístico às
questões", apenas passamos pelos assuntos como turistas pouco atentos. Esse
tratamento turístico “não adianta absolutamente nada em termos de despertar a
criança para o outro, para a diversidade cultural, para o respeito, nada, nada, nada!
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Eu acho que os efeitos são muito precários, muito precários, muito superficiais”
(MOREIRA, 2014, p. 3).
Ao dar um “tratamento turístico” trabalhamos com qualquer assunto como
o exótico, o curioso, que nos ocupa pontualmente e passa, voltamos ao cotidiano.
Moreira ressalta que essa forma de trabalhar qualquer assunto não nos altera em
relação ao outro, não nos afeta. Moreira complementa:
A criança ouve um dia uma referência ao indígena, que ela não chama de indígena,
chama de índio. Daí em diante tem outros 364 dias do ano, ela não sabe que o
indígena existe e que é um ser humano, que tem sua a vida, seus valores, seus
costumes, seus problemas, seus modos de resolvê-los. Ela não sabe absolutamente
nada, não sabe onde eles podem estar! Claro que depois quando ela vai estudar no
fundamental História, tendo um bom curso e tudo, ela vai tomar ciência de algumas
outras coisas. Mas mesmo assim, em escolas de Ensino Fundamental, este
tratamento turístico ainda existe, às vezes, restrito à comemoração, à roupa ou à
comida típica (MOREIRA, 2014, p. 3).
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O entrevistado defende “um tratamento em que nós procurássemos entender
exatamente como é que estas diferenças se criaram, como é que há relações de poder
envolvidas, quem está sendo beneficiado com elas, isso tudo adequando à idade da
criança” (MOREIRA, 2014, p. 3).
A criança pode trabalhar com qualquer assunto que parta de sua
compreensão e considere as suas formas de elaboração. Ao se deparar de forma
desafiadora com outras formas de viver e organizar o ambiente, por exemplo, ela se
apropria desse conhecimento, o elabora e internaliza, isso passa a constituí-la. No
encontro com a diferença ela constrói sua alteridade e não apenas aprende nomes e
procedimentos.
Para Leite Filho, as datas comemorativas podem empobrecer um trabalho de
história que pode ser riquíssimo e poderia ser um eixo importante na área. Em sua
perspectiva de análise, as datas aprisionam os assuntos trabalhados e não lhes dão
a dimensão da história que compõe toda comemoração. Utiliza o exemplo da
comemoração de aniversário: “hoje é meu aniversário, tantos anos atrás eu nasci,
pronto já tenho uma história. Hoje a gente comemora a fundação da cidade do Rio
de Janeiro: a então essa cidade não existia, passou a existir, teve uma mudança na
história” (LEITE FILHO, 2014, p. 6).
Leite Filho comenta que o calendário se tornou um rol de conteúdos que tem
que ser trabalhado. Utiliza o neologismo “temque”, o verbo “temque”, “tem que
trabalhar isso”. Conclui: “Como você não vai trabalhar o dia da árvore? ”, porque
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na perspectiva do “temque”, se é dia da árvore você tem que trabalhar o dia da
árvore (LEITE FILHO, 2014, p. 4).
Ainda de acordo com Leite Filho, a influência religiosa é um dos fatores
preponderantes para a prática de um currículo marcado por datas. Ele lembra que
muitas das festas da nossa cultura estão relacionadas à religião. As datas
comemorativas presentes no currículo seriam originárias da religião e do civismo,
já absorvidas também pelo comércio. Isso faz com que, muitas vezes aspectos
significativos para a criança, para aquele grupo, não são comemoradas:
A gente não comemora coisas que talvez tenham mais essência do que essa que foi
aproveitada pela sociedade de consumo, pelo comércio, pelas lojas, pelos
shoppings, então perde a essência... Em geral hoje, infelizmente isso pauta o
cotidiano das creches e da pré-escola (LEITE FILHO, 2014, p. 5).

A respeito da influência do comércio e do consumo sobre o currículo, Leite
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Filho afirma:
se você quiser entender o que está acontecendo em grande parte dessas escolas que
trabalham tendo como eixo essas festas comemorativas, você pode entrar nas
‘Lojas A’25 que você vai encontrar o tema que eles estão trabalhando. Começa com
o carnaval... (LEITE FILHO, 2014, p. 4).

Leite Filho reitera a proposição das Diretrizes da “relação da criança na
cultura, da cultura, a criança produtora de cultura e produzida na cultura” (2014, p.
5). Aponta que, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, São Jorge é uma festa
muito grande e na escola não se fala. Por outro lado, São João, que é importante no
Brasil, se comemora com as festas juninas. O entrevistado ressalta ainda a presença
do carnaval na escola:
o carnaval, eu tenho visto muito. Na rede particular, por exemplo, se faz muito baile
de carnaval. Até porque agora, com os 200 dias, as aulas começam antes do
carnaval, então tem o baile de carnaval na escola. Isso é carioca, isso é brasileiro,
está na televisão, está na rua. O Rio de Janeiro está cheio de bloco, aí eu acho que
essa sintonia do que é comemorado na cidade, na cultura e o que é comemorado na
escola, é o que eu acho que a gente precisava discutir, porque a gente faz
comemorações que não são só escolares (LEITE FILHO, 2014, p. 5).

Leite Filho faz ponderações sobre a forma como a escola incorpora o que é
veiculado pela televisão: “Ela vem toda do mercado. E vem pela televisão. E uma
coisa é você não ignorar, outra coisa é você transformar isso em um evento na
escola. Entendeu? ” Lembrando que “eles também falam que teve tiroteio na casa
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deles ontem à noite e ninguém celebra e não fazem nada, às vezes joga para debaixo
do tapete. ‘Ah é? Aham!’ E vai em frente” (LEITE FILHO, 2014, p. 5).
o currículo é o percurso que eu estabeleço a partir da criança, então ele é deliberado,
ele não é espontâneo, não é só se a criança trouxe. A criança traz uma série de
coisas, eu acho que tem que ter mais diálogo da cultura, da sociedade, da cultura
com a cultura da creche e da pré-escola. Naquela perspectiva do Forquin26, de dizer
que tem uma cultura que é a cultura da escola e tem a cultura e a escola está dentro
dessa cultura, outra cultura, mas você tem práticas ali (LEITE FILHO, 2014, p. 5).

As considerações de Leite Filho trazem, mais uma vez, a questão das
polarizações nas práticas da Educação Infantil, dos extremos que denunciam um
não saber o quê ou como fazer. O apelo comercial e midiático com o qual as datas
comemorativas que invadem a escola é incorporado de forma irrefletida, repete-se
o que o circula fora da escola sem fazer uma análise mais detida sobre isso. É como
uma cartilha a ser seguida em nome de fazer o que é trazido pela criança. Por outro
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lado, quando a criança traz a realidade mais focada de sua vida, nem sempre essa
realidade se traduz em escuta, trabalho, pesquisa, estudo, aprendizagem,
brincadeira, fruição.
Leite Filho traz para o debate uma questão que poucas vezes é tratada: a
exposição da criança, seu falso protagonismo.
Outra coisa é a exposição de crianças. É como se a festa fosse a oportunidade das
crianças serem colocadas no palco para serem fotografadas, aplaudidas,
independente da idade. A gente tem que estar atento a isso. Por que pegar as
crianças no Natal e fazer um presépio, um álbum de Natal para as mães
fotografarem, por que comemorar? (LEITE FILHO, 2014, p. 6).
Ainda registra:
Para muitas crianças deve ser muito sofrido, muito sofrido. Tem que virar um rei
mago na festa de final de ano na escola, isso é um preço. Eu tenho visto meio que
forçado, porque a criança está num jogo dramático, a criança faz teatro até uma
determinada idade, ela dramatiza muito. Isso é uma coisa meio espontânea, muito
de livre expressão, aí você enquadra aquilo, ‘não, você pode falar isso, você tem
que falar assim’, tem direção, tem cenário, é pesado. Tem tempo de espera, tem
aplauso, tem fotografia, tem registro, é uma festa (LEITE FILHO, 2014, p. 7).

Essa exposição da criança para atender a uma demanda do adulto, no
entender de Leite Filho, revela que, ainda que sob um discurso teórico e legal da
criança como sujeito, ela é tratada como objeto.
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É um pseudo protagonismo infantil, porque ele não está sendo sujeito, está sendo
objeto. Quando eu digo que ele está sendo exposto, é nesse sentido. Talvez se fosse
um jogo que ele estivesse brincando melhor seria, eu filmo e mostro para mãe: ‘Oh,
eles fazem isso’, não precisa botar eles no palco. Tem o protagonismo do adulto
sempre e a criança vira objeto (LEITE FILHO, 2014, p. 7).
Tais práticas são indícios de que a criança, apesar de todas as contribuições

teóricas e avanços legais, continua sendo reduzida a um cidadão de segunda
categoria que serve para o entretenimento e prazer dos adultos.
Para Leite Filho isso é também fruto do não entendimento pela parte do
adulto do quanto as crianças são capazes. O discurso já a admite como sujeito e
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cidadã, mas, na prática ainda a vemos com a pequenina que não sabe nada.
A gente precisa saber mais sobre o que as crianças sabem e para saber o que as
crianças sabem eu preciso me colocar na posição de que eu não sei o que eles
sabem. Tanto é que a gente se surpreende: caramba ela sabe isso? Incrível como
ela demonstra saberes em vinte e quatro meses de existência, ela está em contato
com esse planeta, com esse mundo, com essa sociedade com esses adultos, com
esses valores há vinte e quatro meses e sabe uma enormidade de coisas e nós não
sabemos. Porque como a gente parte do pressuposto que ela não sabe nada, a
criança é novinha, coitadinha. Então eu tenho um monte de coisa para ensinar,
então eu não aprendo isso (LEITE FILHO, 2014, p. 7).

Em convergência com Leite Filho (2014), Oliveira (2014) afirma que a
mudança das práticas curriculares implica que estas tenham a criança em sua
centralidade. Porém, o fato da criança ter centralidade não isenta o adulto do seu
papel organizador do currículo, não é a criança que determina a condução do
cotidiano. É responsabilidade do adulto ampliar o repertório da criança. Ambos os
entrevistados, indo ao encontro do que preconizam as Diretrizes, afirmam que esse
é um problema nosso, dos adultos, sair da nossa ótica e penetrar a ótica da criança
para planejar pela ótica delas. Porém, a escola tem que saber o caminho que deseja
percorrer com a criança para organizá-lo com ela.
Esse exercício de olhar sob a ótica da criança exige um aprendizado. Leite
Filho, Oliveira e Nunes apontam perspectivas para desenvolver essa capacidade nos
profissionais, aproximá-los da perspectiva da criança.
A Formação
Criar essa postura de que a gente pode aprender, de que a gente pode descobrir
(LEITE FILHO, 2014, p. 9).
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A formação dos profissionais da Educação Infantil27 não constava do roteiro
inicial da entrevista, mas se mostrou um ponto determinante sobre o tema no
encontro com os entrevistados.
Para Leite Filho, nossa formação científica de caráter geral é fraca e nós não
sabemos responder a demandas trazidas pela criança em relação ao conhecimento
científico. Defende “uma formação que os levasse à disposição de aprender
enquanto ensinam: Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Vamos ver, vou descobrir
com você” (LEITE FILHO, 2014, p. 9).
Criar essa postura de que a gente pode aprender, de que a gente pode descobrir, que
eu não sei tudo, seria fundamental para as crianças desde o berço. Você está
formando uma pessoa não dogmática, indagadora, observadora, que corre atrás da
informação, que vai aprender a selecionar a informação, que vai confrontar
informações para ver uma com a outra. Toda uma construção de uma forma de
pensar o mundo, de viver, de se colocar no mundo que dá para trabalhar com as
crianças, a gente não faz isso (LEITE FILHO, 2014, p. 9).
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Ressalta que “isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui na
formação de professores, que um bom professor de Educação Infantil é aquele que
quer aprender quem são as crianças, o que elas sabem, como elas fazem, como elas
veem, como elas percebem” (LEITE FILHO, 2014, p.10). E conta:
você leva as crianças para o jardim zoológico, você quer mostrar a juba do leão, o
rabo do macaco, o pescoço da girafa, você não deixa as crianças verem, você não
quer que elas vejam. Tem um depoimento da criança que foi para a jaula da girafa,
aqui na Quinta da Boa Vista. A professora: Você não está olhando a girafa? Não,
estou vendo essa saúva aqui. Eu sou um professor que fiz um planejamento para
ver a girafa, ele está vendo o que ele está vendo. Ao invés de perguntar: o que você
está vendo? Ela já foi brigando com ele: Está na girafa, depois você não vai saber
que a girafa tem um pescoço comprido. Isso é conteúdo, entendeu. Deixa os garotos
verem o macaco, será que eles vão olhar para o rabo? Isso é conhecimento escolar,
as crianças têm que saber. Eles sabem tudo, sabem que o leão tem juba, a coisa tem
isso e o outro tem aquilo. Essa é uma perspectiva nova. Mas a gente não, é para
ensinar (LEITE FILHO, 2014, p. 10).

Leite Filho se refere então à forma como seus alunos no Curso de Pedagogia
reagem à questão do ensinar na Educação Infantil perguntando muitas vezes: “Não
é para ensinar? ”. E responde:
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é para ensinar um monte de coisa, mas primeiro vamos ver o que ele sabe, ver o
que ele vê, porque ele também aprende sozinho, não precisa só de você para
aprender. É preciso saber o que ele sabe, até para você poder ampliar os
conhecimentos dele. As pessoas interagem com outras coisas e aprendem (LEITE
FILHO, 2014, p. 10).

Nunes, embora não diminua a responsabilidade da universidade no
estabelecimento de uma formação que relacione teoria e prática, traz a questão da
formação para a escola, para a gestão do processo de formação em serviço, no qual
se possa elaborar trocas entre pares.
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É muito mais uma questão de gestão. Se a escola está comprometida e se tem os
professores ali para conversar, isso (o currículo norteado pelas datas
comemorativas) é posto abaixo, por mais que venha uma comemoração do dia dos
pais. É uma questão de gestão desse processo de formação em serviço. A formação
inicial eles já vêm sendo formados. Aqui na região sudeste tem ótimas
universidades. Claro que eu trago para as universidades o papel de pensar e ter
aulas mais afinadas com a prática, porque às vezes a aula é tão conceitual, tão
teórica que fica tão longe das relações, o que eu posso fazer com o meu cotidiano.
Mas, é a formação em serviço que tem a ver com essa gestão, com essa conversa
(NUNES, 2014, p. 8).

Oliveira também apresenta reflexões sobre a formação em serviço:
A gente fala formação em serviço no sentido de dar o que ela não teve antes... Mas
a gente tem que olhar de outra forma, tem que olhar no sentido do aperfeiçoamento
profissional. Eu sempre dou o exemplo dos médicos do Hospital Albert Einstein28,
eles têm formação em serviço, eles têm formação continuada, e não é porque não
sabem nada. Então é a gente poder de alguma forma imaginar que esse nosso
cotidiano deveria ser objeto de uma reflexão constante, mesmo no cafezinho na
sala dos professores. A professora se aproxima da coordenadora e fala alguma coisa
sobre a mãe, o que a coordenadora responder deve ser provocativo de uma reflexão,
não pode ser uma brincadeira, uma coisa superficial (OLIVEIRA, 2014, p. 7).

Nessa perspectiva, o ambiente escolar se torna formativo, afirma Oliveira,
Eu acho que nós ainda não transformamos o ambiente escolar num ambiente
reflexivo e o caminho seria desfocar um pouquinho; não é a formação continuada
no sentido da formação em serviço, mas o ambiente reflexivo alimentado que dá a
garantia de uma formação continuada (OLIVEIRA, 2014, p. 7).

Oliveira toca numa questão que Nunes, de certa forma, aborda: não basta
garantir o tempo de formação em serviço, não basta garantir tempo de estudo e
planejamento sem qualificar esses tempos e espaços.
Então hoje no Brasil se luta por horas atividades ainda longe de ser real para muitos
professores. Mas, o que se faz nessas horas todas? Se essas horas forem usadas para
a gente fazer papel crepom... Não era por isso que nós brigamos, por fazer papel
28
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crepom ou qualquer coisa nessa linha assim, e inclusive gente bem intencionada
vai ficar fazendo tudo, o cortezinho do papel crepom isso e aquilo, ou então vai
ficar lendo Piaget. Eu acho ótimo ler Piaget, mas não tem muito a ver com Dona
Maria, ou com o menino Joãozinho (OLIVEIRA, 2014, p. 7).

Oliveira defende que os espaços de estudo e formação se constituam como
espaços de criar “um saber da comunidade que inclusive problematizasse não só os
seus problemas, mas também os seus sucessos” (2014, p. 7). Daí que estudar autores
importantes da área sem fazer relações e conexões com a realidade micro não
levariam a uma qualificação das práticas: “se a gente não trabalhar por uma cultura
de reflexão, vamos andar muito pouco” (2014, p.7).
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Você pode ler qualquer autor, você pode ler Foucault... Maravilha se você ler um
Foucault, mas vê-lo no cotidiano, inclusive de uma forma produtiva e não de uma
forma paralisante, onde fica todo mundo achando que não tem saída. Não é isso
que Foucault falou. Se nós tivéssemos um outro método pedagógico, ainda assim a
teoria dele valeria, mesmo que a minha prática fosse renovada. Então eu acho que
a gente precisa trabalhar essa ligação dos teóricos com as práticas (OLIVEIRA,
2014, p. 8).

Para Oliveira, outra dificuldade que se estabelece especificamente na escola
pública “é a confusão que se faz da ideia de autonomia”. De acordo com a
entrevistada “a autonomia esconde um grande conservadorismo” e complementa
que “se na autonomia nós estivéssemos vendo um conjunto enorme de inovações, e
pesquisas, experimentações, seria uma coisa”. Em sua opinião, hoje na escola
pública “ autonomia é a gente não fazer o que estão falando que é para fazer”
(OLIVEIRA, 2014, p. 7-8).
Por outro lado, enfatiza que “existe também na escola pública uma ou outra
unidade que conseguiu usar a ideia de autonomia no sentido de ‘eu vou fazer aquilo,
mas de uma forma um pouco mais exploratória’. ” Em sua avaliação, “redes de
ensino menores conseguem e organizam uma série de encontros e visitas, a cidade
é pequena, consegue às vezes ter uma prática coletiva, embora conservadora, mas é
conservadora num nível mais atualizado” (OLIVEIRA, 2014, p. 8).
Considerando redes maiores e, em especial a rede de São Paulo, Oliveira
pondera que: “são vinte mil professoras que trabalham com crianças de 0 a 5 anos.
Para as vinte mil se acertarem num movimento, é muita coisa. Você tem de contar
com o tempo, tem que contar com a experiência, ter boas parcerias com as
universidades” (OLIVEIRA, 2014, p. 8).
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A gestão da formação se expressa como ainda mais complexa em uma
grande rede como a da cidade de São Paulo. Por outro lado, uma rede grande
possivelmente tenha mais recursos para viabilizar políticas de formação, embora a
garantia de uma uniformidade das mesmas seja mais complexa.
2.3 – Alinhavos

A partir do que apontam e evidenciam as entrevistas é possível realizar
algumas análises e ponderações.
Os entrevistados reafirmam a distância entre a produção sobre currículo em
geral e a produção sobre currículo da Educação Infantil que se justifica por um certo
isolamento da área em relação aos outros segmentos. Esse isolamento tem um
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percentual de intenção por proteção que, de certa forma, ajudou a área a construir e
reafirmar sua identidade e especificidade. Por outro lado, o isolamento que gerou
uma blindagem a influências outras, também colaborou para o desconhecimento
sobre a área por parte de outros segmentos. Esse desconhecimento tem se revelado
como uma dificuldade na divulgação do próprio conhecimento acumulado em anos
de pesquisa e luta. A justificada preocupação em refrear influências da escola
tradicional instituída proporcionou a possibilidade de elaboração de um
conhecimento bastante específico que qualifica o trabalho com as crianças, ao
mesmo tempo em que, de tão específico, permite que se transite pela educação das
crianças sem conhecê-lo.
Outro ponto bastante realçado é o peso da história recente da Educação
Infantil no Brasil, que é um modo de lembrar que o atendimento à infância sofreu
de escassez de ações oficiais e de continuidade das mesmas. Isso também se reflete
na necessidade de se afirmar uma identidade, assim como necessidade de se investir
em uma formação inicial e continuada para fortalecer práticas de qualidade.
Conforme já apontado no primeiro capítulo desta tese, toda uma produção
de crítica à escola que se inicia nos anos 70 tem repercussões nas pesquisas e
análises sobre o currículo que toma fôlego nos anos 80. Esse processo vai resultar
no que observa Leite Filho (2014) sobre a vasta produção acerca do currículo na
década seguinte, provocando reflexões inclusive na produção na área de Educação
Infantil.
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De acordo com os destaques trazidos pelos entrevistados, como também se
confirma com sua produção bibliográfica, o ano de 1994 é um marco no debate
sobre o currículo. Em 1994 Moreira lança o livro “Currículos e Programas no
Brasil”, com 18 edições até o ano de 2011 e Oliveira lança Educação Infantil:
Muitos Olhares, em sua 9ª edição; acontecem o 1º Simpósio de Educação Infantil e
o 4° Simpósio Latino Americano de Educação Infantil realizado em Brasília e tem
início o Fórum de Educação Infantil. É também em 1994 que tem início as
publicações do MEC conhecidas como “os livros das carinhas”, que resultam de
debates promovidos pela COEDI/MEC.
O papel do MEC como articulador de debates e políticas também foi motivo
de destaque, assim como o peso da recente legislação de proteção e garantia de
direitos à infância. Ser considerada a primeira etapa da Educação Básica também
aparece com sua contradição: ao mesmo tempo que reafirma direitos e garante o
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espaço, a aproximação com o Ensino Fundamental fragiliza um campo com práticas
ainda díspares. Essas práticas, concordam os entrevistados, são influenciadas pelos
documentos orientadores e legislação, embora de formas diferenciadas. Tanto há
uma influência direta nos fazeres da escola, como há uma influência nos discursos
e políticas que dizem respeito à Educação Infantil.
A presença de datas comemorativas no currículo da Educação Infantil é
questionada pelos entrevistados, observada como empobrecedora do trânsito do
conhecimento na escola. A religião, o civismo e o consumo aparecem como fatores
que deram origem e mantém essa prática. Esse formato de currículo é apresentado
tanto como um currículo colado na realidade cotidiana da criança quanto como um
currículo que não tem escuta para essa mesma criança. Esse cotidiano na verdade é
o que é demandado pela mídia e é norteado por questões morais, religiosas e de
consumo. A escuta daquilo que realmente parte das demandas da criança não
dialoga com esse currículo. Estar atento ao que é trazido pelas crianças caracteriza
um currículo sobre o qual não há previsão segura, embora haja planejamento e
responsabilidade do adulto.
O currículo assim norteado, embora pareça atento à cultura e à história que
compõe a sociedade, não se constitui no encontro e reconhecimento de diferentes
culturas que constituem o tecido social. Pelo contrário, ele presta um desserviço ao
reconhecimento da diferença e à constituição da alteridade.
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Numa sociedade em que a imagem vale cada vez mais, que mais vale parecer
do que ser, as crianças são expostas cada vez mais cedo a esse fluxo. Desde muito
cedo são condicionadas a se exporem, a serem “graciosas” e a valorizarem a
aparência. Facilmente argumenta-se que elas gostam, como se gostar fosse
congênito e não cultural. A conformação dos gostos, que é uma marca de distinção29
(BOURDIEU, 2008), é também uma marca do adultocentrismo que se impõe nas
práticas escolares. O adulto elege aquilo como bom, importante, interessante,
necessário, recreativo, educativo e ensina a criança que é assim, sem possibilidades
de retrucar, negar, resistir. Aos que resistem não faltam rótulos atestando sua
inadequação às práticas escolares.
Dessa forma, as datas comemorativas viram festas na escola, a escola se
organiza por momentos comemorativos oficiais e os profissionais se revelam como
autômatos (BENJAMIN, 2002) que reproduzem atos cotidianos sem refletir sobre
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sua origem, necessidade, função, consequência, apenas executam.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil não abordam
a questão das datas comemorativas, que também não é tratada em outros
documentos orientadores oficiais. Não se fala nem a favor, nem contra, o que pode
vir a significar uma brecha de interpretação, omissão, desconhecimento, descaso ou
concordância.
Porém, o estudo dedicado ao que dizem as Diretrizes, sua compreensão
como resultante de um processo histórico e teórico, como parte de um pensamento
mais amplo sobre sociedade, culturas, crianças, direitos, sujeitos, não deixa margem
para a execução de um currículo que se caracterize por comemorações pontuais
impostas por um calendário civil e religioso.
Os entrevistados trouxeram a formação para o centro da questão e, a partir
de suas observações é possível afirmar que a formação do professor ainda é frágil e
isso contribui para muitas das dificuldades encontradas no cotidiano da Educação
Infantil. Na percepção trazida nas entrevistas, a formação inicial não vem
garantindo o que propõe a lei e os sistemas de ensino também não oferecem a
formação continuada e a formação em serviço (que na lei é nomeada por
capacitação), com a intensidade e profundidade necessárias. Dessa forma, temos o
Em A Distinção – Crítica social do julgamento. (2008, p. 9), Bourdieu apresenta como a formação
do gosto é resultado do que chama de uma economia dos bens culturais, produto da educação escolar
e familiar (origem social) e funciona como marcador de classe.
29
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encontro da formação inicial ainda frágil e práticas já consagradas na escola.
Práticas essas que se forjaram em outros momentos teóricos, legais e políticos e são
orientadas, muitas vezes, por fins preparatórios e moralistas. Essas práticas se
apresentam como roteiros conhecidos e seguros, se adicionam a essa formação
ainda pouco consistente dos novos professores e aparecem como um dos principais
motivos do currículo ser preenchido por datas que se sobrepõem às demandas dos
sujeitos que compõem o cotidiano da escola. Aponta-se que se não tiver um
calendário de datas para cumprir, o profissional não sabe o que fazer. Talvez essa
seja a grande questão, as pessoas não sabem o que fazer na Educação Infantil.
Já não nos falta uma história, não nos falta teoria, não nos falta uma
legislação. Traduzir isso em uma prática efetiva e responsável com a criança parece
ser o desafio que as entrevistas apontam.
Enfim, a análise do material produzido a partir das entrevistas revela pontos
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

que não estavam postos na bibliografia disponível sobre o currículo da Educação
Infantil e sua relação com datas comemorativas. Além de oportunizarem reflexões
que em muito contribuem para as análises necessárias à condução desta pesquisa.
Atenta a esses pontos e reflexões, no capítulo 3 exponho as opções teóricometodológicas da pesquisa e os autores nos quais me apoio, os desdobramentos das
ações da pesquisa, a rede pesquisada e as escolas.

3 – Sobrevoo e trilhas da pesquisa: caminhos para olhar as
práticas da educação infantil
Todo desempenho infantil orienta-se não pela ‘eternidade’ dos gestos,
mas sim pelo ‘instante’ do gesto (BENJAMIN, 2002, p. 87).

Com o objetivo de conhecer e compreender o que falam sobre os currículos
da Educação Infantil crianças e adultos que atuam em escolas exclusivas de
Educação Infantil e escolas de Ensino Fundamental que têm turmas de Educação
Infantil, foi escolhido como campo empírico da pesquisa o mesmo município
estudado na pesquisa de mestrado “Educação Infantil – Com quantas datas se faz
um currículo?” (MAIA, 2011).
Pertencendo à Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, a escolha
do município deve-se à sua localização geográfica e ao fato de ser um dos cinco
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municípios mais populosos dessa região na faixa etária de zero a seis anos.
As informações e reflexões apresentadas na dissertação são referência para
esta pesquisa de doutorado, especialmente no que diz respeito aos dados referentes
ao sistema no qual se insere a rede pesquisada. Esta pesquisa de doutorado toma a
dissertação de mestrado como estudo exploratório.
Este capítulo apresenta o processo de pesquisa, o diálogo com os autores
que fundamentam teórico-metodologicamente a pesquisa e as estratégias
metodológicas. Também apresenta a rede de ensino, as escolas e os sujeitos
envolvidos na pesquisa e a inserção em seu cotidiano. A rede de ensino pesquisada
e as escolas não são identificadas na tese e os sujeitos envolvidos na pesquisa são
identificados por nomes fictícios. A pesquisa é um exercício de compreensão do
particular como forma de apreensão do real, olhando a especificidade como parte
de um todo no qual se insere e representa. Logo, a organização, as contradições, as
práticas, as lógicas, as ausências, as presenças encontradas no campo específico da
pesquisa, dizem respeito a ele, mas não só. Dizem respeito à totalidade que o
produz, aos sistemas, às escolas, aos sujeitos implicados com a Educação Infantil e
seu currículo.
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3.1 – Processo de Pesquisa

Este item explicita a perspectiva de pesquisa em Ciências Humanas
assumida por esta pesquisa, os principais autores que a norteiam e a concepção de
criança que a orienta.
3.1.1 – Ciências Humanas e a pesquisa sobre Currículo
Cabe ao pesquisador assumir a responsabilidade de sua posição
singular, ou seja, assumir a exotopia constitutiva da pesquisa
(KRAMER, 2013, p. 43).

A pesquisa em Ciências Humanas é movida tanto pelo conhecimento na
área quanto pelas mudanças contínuas na sociedade. No que diz respeito à
Educação, ambos os fatores se intensificam. A Educação se constitui teoricamente

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

no diálogo e interseção entre diferentes áreas das Ciências Humanas. Logo, está
relacionada à produção e acúmulo de conhecimentos dessas áreas como também à
realidade social que a impacta continuamente. O diálogo e os saberes que se
produzem cotidianamente na escola tendem a constituir novos ou renovados,
diversos e distintos, amplos ou específicos, conhecimentos sobre a escola, seus
sujeitos e a sociedade na qual ela está inserida.
Todo esse processo produz formas de olhar, compreender e explicar o
campo, que se traduzem em orientações e procedimentos teórico-metodológicos.
São diferentes abordagens metodológicas para pesquisar um campo que se
modifica, que tanto permite quanto exige outras abordagens metodológicas.
Em “Segredos e Truques da Pesquisa”, Becker (2007), apresenta, a partir
de sua própria experiência como pesquisador e professor, uma coletânea de
orientações, como ele mesmo classifica, pragmáticas. Becker parte da
desmistificação do processo de pesquisa e afirma que quanto menos sabemos
objetivamente sobre o tema da nossa pesquisa, mais tendemos a enxergá-lo com
nossas próprias convicções e visões. De acordo com o autor, o pesquisador, ao
contar a história de como chegou e checou suas conclusões, produz teoria.
Para contar essa história, este estudo busca conhecer o currículo da
Educação Infantil de uma determinada rede de ensino e das suas escolas, procura
compreendê-lo em todas as vertentes possíveis, focaliza a sua relação com o
calendário civil e religioso, através da observação e escuta de profissionais e
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crianças. Para subsidiar esse processo, de um lado estabelece o diálogo com as
referências teórico-metodológicas da perspectiva histórico-cultural. Os principais
autores que orientam o processo de pesquisa e análise são Mikhail Bakhtin e Walter
Benjamin.
Leva também em conta a produção teórica mais recente através do
levantamento de teses e artigos de periódicos da área de Educação. A pesquisa foi
realizada na base Scielo e no Portal de Periódicos e Banco de Teses da CAPES30,
a partir dos seguintes descritores: Currículo, Currículo da Educação Infantil,
Infância, Educação Infantil, Datas Comemorativas, Festividades, Cultura Escolar,
Educação Moral e Cívica, Ensino Religioso, Religião e Religiosidade.
Nessas bases foram encontrados artigos publicados nos seguintes
periódicos: Cadernos de Pesquisa, Cadernos CEDES, Educação, Educação e
Pesquisa, Educação e Sociedade, Educação em Revista, Educar em Revista, Ensaio,
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Espaço do Currículo, ETD – Educação Temática Digital, História Caribe, História
da Educação, RBE, Reflexão e Ação, e Roteiro.
Os artigos encontrados foram categorizados em: Cuidar/Educar (1), Cultura
Escolar (24), História da Educação Infantil (19), Indivíduo/Personalidade (8),
Currículo (53), Currículo da Educação Infantil (8), Profissionais (7), Qualidade (9),
Relações Étnico-Raciais (1), Religião (4) e Sociologia da Infância (20).
Observando as categorias e o número de artigos de cada uma é possível inferir que
a produção sobre a Educação Infantil, inclusive quando trata do currículo, se dilui
em outros temas afins. Outra questão observada foi a ausência de produção sobre o
currículo da Educação Infantil, em particular sobre sua imbricação com as datas
comemorativas. Artigos que tratam sobre a relação entre datas comemorativas e
educação são mais frequentemente encontradas em análises relacionadas à história
da Educação Infantil e/ou da Infância no Brasil.
As teses e dissertações foram acessadas seguindo o percurso de descritor,
área de conhecimento e programa. Dessa forma foram encontrados:

30

No momento da pesquisa o Banco de Teses da Capes disponibilizava teses e dissertações
defendidas no período de 2011 e 2012.
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Quadro 1: Teses e Dissertações localizados no portal da CAPES

Área de
conhecimento

Descritor

Programa
Educação

Currículo
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Currículo da
Educação
Infantil

2030

139

Educação

Educação

1340

110

Educação/
Currículo
Educação

116
136
104

Educação/
Currículo

8

Educação

369

Infância

1640

Educação

405

Educação/
Currículo

1

Educação Infantil

1090

Educação

566

Educação

508

Educação/
Currículo

8

Datas
Comemorativas
Festividades

Educação
7

32

Educação

Educação

3

Educação
Escolar

4

2

Educação

1
4

Educação

749

Cultura Escolar

1350

Educação

894

Educação Moral e
Cívica
Ensino Religioso

6

Educação

5

Educação/
Currículo
Educação

6

Educação

5

Educação

4

Educação

53

Religião

1190

Educação

61

Religiosidade

495

Educação

24

Fonte: organizado
pela
autora
em http://bancodeteses.capes.gov.br/.

a

partir

de

Educação/
Currículo
Educação
informações

10
4

1
24
retiradas

O levantamento de teses e dissertações permite algumas considerações.
Pode-se notar o pequeno número de trabalhos sobre Currículo da Educação Infantil
(139) em relação aos trabalhos sobre Currículo (2030). Da mesma forma foram
registrados 1090 trabalhos sobre Educação Infantil e apenas 8 em programas de
Educação/Currículo. Esses 8 trabalhos tratam de temas como Profissionalidade,
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Formação Continuada, Gestão, Tecnologias, Educação Quilombola e Ensino
Fundamental de 9 anos.
No descritor Currículo da Educação Infantil, com 139 trabalhos, o
refinamento da pesquisa por palavras-chave e resumo aponta que 41 trabalhos
tratam de assuntos diversos e apenas 98 tratam do tema apontado como descritor.
Nestes 98 trabalhos foram localizadas 163 diferentes palavras ou expressões na
análise de palavras chave. Destas, 116 foram citadas apenas uma vez e 47 mais de
uma vez. Essas palavras foram reunidas em 22 grupos para fins de organização e
análise: Currículo, Infância, Docente, Professor, Corpo, Políticas, Cotidiano,
Subjetividade, Docência, Escola, Cultura, Datas Comemorativas, Educação,
Brincadeira, Ensino, Tecnologias, Linguagem, Diversidade, Formação, Inclusão,
Ecologia, Documentos, além de haver palavras chave relacionadas a outras áreas
de conhecimento, à indicação de local de pesquisa, a teorias e a termos imprecisos.
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A palavra chave Currículo aparece 18 vezes, mas outras 14 expressões relacionadas
a currículo são utilizadas. A expressão Educação Infantil aparece 42 vezes.
Sobre Datas Comemorativas foram localizados três trabalhos. Um desses
trabalhos é de Maia (2011) que é utilizado como estudo exploratório nesta tese. Os
outros dois demarcam como o lazer de crianças com NEE – Necessidades Especiais
(NOGUEIRA, 2011) e o trabalho de Educação Ambiental (SULEIMAN, 2011) se
desenvolvem a partir de datas comemorativas, apontando o reducionismo dessa
prática em ambos os casos.
Os dados levantados sobre publicações acadêmicas vão ao encontro do que
também identificam os entrevistados no Capítulo 2, Oliveira, Leite Filho, Moreira
e Nunes31. Há pouca produção sobre currículo da Educação Infantil por razões que
vão desde a sua recente história e afirmação nas políticas à dificuldade que a área
tem de lidar com a palavra currículo. Currículo é comumente associado a conteúdo,
programa e controle da aprendizagem, formas geralmente identificadas com o
Ensino Fundamental. A preocupação em não ser absorvida por essa lógica levou a
Educação Infantil a se manter à margem de assumir uma perspectiva curricular.

31

Em entrevista concedida em 2014 para essa pesquisa, apresentada e comentada no capítulo II
desta tese.
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3.1.2 A postura ética frente aos sujeitos pesquisados:
Contribuições de Bakhtin
Minha vida é a existência que abarca no tempo as existências dos outros
(BAKHTIN, 2010, p. 96).

A teoria de Bakhtin (1999, 2010) opera com um leque de conceitos e formas
de estar no mundo. A assunção de que nos constituímos com e através do outro
tende a produzir uma atitude mais responsável sobre a relação com esse outro que
nos constitui e que se constitui em seu encontro comigo, seu outro.
Fazer pesquisa em Ciências Humanas sob esse prisma humaniza a forma de
produzir conhecimentos. Tende-se a fazer uma ciência humana, que percebe e
respeita os sujeitos da pesquisa como constituídos e constituintes nas relações com
outros sujeitos, inclusive o pesquisador.
Bakhtin contribui com esse outro modo de fazer ciência e de produzir
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conhecimento ao desenvolver também os conceitos de alteridade, empatia e
exotopia, os quais contribuem com uma postura ética frente aos sujeitos
pesquisados que não compromete a própria percepção do pesquisador sobre os
mesmos.
De acordo com Bakhtin “O objeto das ciências humanas é o ser expressivo
e falante. Esse ser nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu
sentido e significado” (2010, p.395). Este ser é um sujeito sempre único, ainda que
seja um homem entre outros homens, inserido em um contexto que possui
afinidades com outros contextos, mas é também único.
A pesquisa em Ciências Humanas, em particular numa perspectiva
bakhtiniana, é um encontro entre outros, ou seja, é um encontro entre o pesquisador
e o outro, seu outro, aquele que: “Quando nos olhamos dois diferentes mundos se
refletem nas pupilas de nossos olhos” (BAKHTIN, 2010, p.21).
De acordo com Freitas, analisar a pesquisa em Ciências Humanas a partir
dos pressupostos de Bakhtin, é “um encontro entre dois sujeitos, dois autores”,
“numa dimensão alteritária” (FREITAS, 2007, p. 32). Amorim afirma que “sem
reconhecimento da alteridade não há objeto de pesquisa” (AMORIM, 2004, p.29)
e que é “em torno da questão da alteridade que se tece uma grande parte do trabalho
do pesquisador” sendo “um dos eixos em torno dos quais se produz o saber” (idem,
p.28). Logo, é no reconhecimento e relação com o outro, que me constitui e se
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constitui na relação comigo, no reconhecimento e valorização das nossas diferenças
que a pesquisa se dá. Segundo a autora, essas diferenças que, no limite,
impossibilitam o diálogo, permitem que se construa o objeto da pesquisa e o
conhecimento sobre o humano (ibidem, p.29).
Esse outro, sujeito único, singular, constituído nas relações e interações
verbais, ocupa um lugar único com todo um conhecimento que, embora construído
socialmente, é também singular. Para conhecê-lo e dele me aproximar com o intuito
de penetrar em seu universo de conhecimentos e práticas é necessário que haja
empatia, que eu me aproxime verdadeiramente dele. A empatia possibilita que eu
me identifique com ele, o veja a partir de seu horizonte, olhar de onde ele olha. A
empatia permite a fusão de consciências distintas. No entanto, a empatia, a confusa
relação de extrema identificação e proximidade, ao mesmo tempo em que permite
penetrar e conhecer o outro e seu ponto de vista, seu horizonte, não permite lidar
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com esse conhecimento de forma separada do próprio sujeito. De acordo com
Bakhtin (p.13, 2010), “às vezes é difícil até colocar-se fora do companheiro de
acontecimento da vida” o que, segundo o autor, “deforma a visão”. Para ter uma
visão do outro:
eu devo entrar em empatia com esse indivíduo... colocar-me no lugar dele e,
depois de ter retornado ao meu lugar, comtemplar o horizonte dele como
excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar
para ele um ambiente concludente a partir desse meu excedente de visão, o meu
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, p.23, 2010).

Sob essa perspectiva, “a atividade estética começa propriamente quando
retornamos a nós mesmos e ao nosso lugar... quando damos acabamento ao material
da compenetração” (BAKHTIN, p.25, 2010), ou seja, da minha identificação com
o outro.
Para Bakhtin (2010), a aproximação e o distanciamento do outro
produzem exotopia; a percepção do excedente de conhecimento sobre o outro que
só a alternância de penetração e distância possibilita. Excedente de conhecimento
singular e insubstituível, assim como os sujeitos; pesquisador e sujeito pesquisado
são singulares em seu lugar no mundo. Exotopia ocorre no olhar que se aproxima,
penetra, se funde e retorna ao lugar do qual pode dar acabamento ao que viu e vê,
permeado pela sua própria singularidade, sua própria forma de estar no mundo.
Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos
horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em
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qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em
relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, de sua posição fora e diante
de mim, não pode ver (BAKHTIN, 2010, p.21).

Logo, a posição em que me encontro em relação ao outro é única e ele
jamais poderá ocupá-la em relação a si mesmo. Eu o vejo e o conheço de uma forma
que ele só poderá acessar através de mim, do acabamento que dou a ele nesse
momento, fruto desse processo de aproximação e distanciamento.
Amorim (2007) aponta que, nesse propósito estético de acabamento, num
movimento exotópico, ao assumir a autoria do que escrevo, ao assinar aquilo que
concluo, se impõe a dimensão ética e responsável sobre aquilo que faço, do lugar
que me encontro e ocupo, lugar singular que só pode por mim ser ocupado, num
dado momento, sob dadas circunstâncias.
Dessa forma, também o pesquisador, ao olhar de onde e para onde o sujeito
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

da pesquisa olha, também olha de onde esse sujeito jamais poderá fazê-lo e por isso
poderá enxergar o que ele não pode enxergar. Poderá ver, compreender, constatar
e escrever de forma diferente do próprio sujeito. Seu compromisso ético, não é a
fidelidade ao sujeito, mas com o que a totalidade de seu excedente de visão
possibilita.
Os pontos de vista desses sujeitos envolvidos no processo de pesquisa,
pesquisador e pesquisado, configurados no excedente de visão, constituem um
acontecimento estético que, de acordo com Bakhtin (p. 20, 2010), pode realizar-se
apenas na presença de dois participantes, porque pressupõe duas consciências que
não coincidem. O entendimento de que nos constituímos na relação com o outro
através da linguagem, de forma singular, ainda que inseridos em um dado contexto,
nos conduz à perspectiva de que a pesquisa em Ciências Humanas se dá entre
sujeitos em contínuo processo de constituição.
A alteridade é pano de fundo dessa discussão segundo a teoria de Bakhtin,
uma teoria que transita dialeticamente no social e no singular, com a concepção de
que todo sujeito é um sujeito histórico, social e cultural. Para conhecer esse sujeito
é preciso estar em empatia com ele, ir ao seu encontro, penetrar na sua forma e
lugar de perceber o mundo. Em seguida, é preciso afastar-se, tomar a distância
necessária para enxergá-lo em sua totalidade, com o excedente de visão que só eu
posso ter por vê-lo do lugar que ocupo. Tendo feito esse trajeto e esse processo
exotópico, posso então dar-lhe acabamento responsavelmente, assinando e
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assumindo aquilo que vejo e concluo, aquilo que será um conhecimento
ético/estético à respeito daquilo e daquele sobre o que ou o qual me debrucei e me
propus conhecer. Esse conhecimento é único e singular porque construído sobre,
com e por sujeitos singulares, em um dado momento histórico-social.
Com esta perspectiva, esta pesquisa visa conhecer, na interação com o
outro – crianças e adultos das escolas – o conhecimento possível sobre a relação
entre currículo e datas comemorativas na perspectiva dos sujeitos pesquisados em
um dado contexto.
Além dessas contribuições para a relação ética entre pesquisador e
pesquisado, trago para as reflexões sobre currículo as considerações bakhtinianas
sobre carnavalização (BAKHTIN, 1999). O conceito de carnavalização tem a ver
com inversão e permutação hierárquica, de valores e sentidos, junto à ambivalência
e ambiguidade reveladas nas diferentes formas e sentidos do que simboliza a
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organização social, com o próprio inacabamento da existência.
Analisar o currículo tão frequentemente encontrado na Educação Infantil,
organizado em/por datas comemorativas, sob a perspectiva da carnavalização
introduz outra possibilidade de compreensão. Esse currículo se mantém inalterado
através do tempo pelas mesmas razões pelas quais se estabeleceu? É a inculcação
ideológica que ainda o mantém, essa manutenção se dá como um resquício de
poder, ou se trata de automatismo?
De acordo com Discini (2006), a carnavalização afasta da fixidez e do
acabamento e seu elemento constituinte é a noção de limiar, um tênue limite entre
um significado e outro. Dessa forma, esse currículo assim tradicionalmente
constituído é uma coisa ou outra (inculcação ou inversão), mas também pode
ser uma coisa e outra, transitando na ambiguidade e imprecisão.
Essa é a forma delineada para a análise do currículo organizado em torno
das datas comemorativas e das considerações sobre os que o realizam na escola.
Mais que saber se é um ou outro, se é um e outro, é preciso refletir com seus agentes,
atores, sujeitos sobre essas possibilidades e conhecer as ambiguidades e
contradições.
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3.1.3. Ousar ver além do que se mostra: Contribuições de
Benjamin
Assim, por uma pequena brecha no muro, cai um raio de luz no
gabinete do alquimista e faz relampejar cristais, esferas e triângulos
(BENJAMIN, 1995, p. 30).

Para Benjamin (1995), quem apenas sobrevoa a estrada e a vê situada na
paisagem a conhece de forma diferente de quem anda em suas voltas e ruas. O
sobrevoo é o início do conhecer, mas trilhar seu percurso possibilita conhecê-la em
suas voltas e clareiras. O sobrevoo permite uma primeira impressão, um
conhecimento de fora. Trilhar as curvas é penetrar, conhecer por dentro e conduzirse através dela.
Benjamin, em sua forma de olhar criticamente a modernidade, fornece ao
pesquisador princípios e modos de olhar aquilo que lhe aparece como realidade. O
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autor propõe que se observe o reticulado do avesso (BENJAMIN, 1995, p.129);
olhar não apenas a aparente ordem estabelecida, mas virar ao avesso essa aparente
ordem para enxergar o reticulado que lhe dá forma. Diante da forma organizada na
beleza do bordado, buscar nos fios emaranhados, que não aparecem em face, os
caminhos percorridos, o embaraçado, os nós, os cortes e arremates. Aquilo que de
fato possibilitou e possibilita que se admire o belo bordado, as coisas postas,
organizadas. O bordado se oferece ao observador em sua harmonia de cores e
traços. Buscar seu avesso é ousar ver além do que se mostra, no sentido contrário
da aparente harmonia, a desarmonia que sustenta o aparente.
A desconfiança da harmonia aparente no bordado remete a uma passagem
de sua obra na qual, ao criticar o momento de instabilidade na Alemanha comenta
que “relações estáveis não precisam nunca e em tempo algum ser relações
agradáveis e já antes da guerra havia camadas para as quais as relações estabilizadas
eram a miséria estabilizada” (BENJAMIN, 1995, p.20). Uma aparente calma não
significa que não haja situações a serem desveladas e trazidas à tona.
A impressão superficial de que é “natural” a preponderância de datas
comemorativas nos currículos da Educação Infantil incorre em dois equívocos.
Primeiro, nada em educação é natural. A escola e todo o seu aparato e instrumentos
organizacionais são culturais, são criação humana, sujeita às condições históricoculturais. Segundo, para além do aparente consenso sobre essa forma de
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organização curricular, há uma infância sujeita aos seus constrangimentos e
formatação ideológica.
Apoiada em Benjamin, busco o avesso ouvindo vozes das crianças e dos
adultos que me deem indícios de como esses sujeitos apreendem e compreendem a
estabilidade curricular que pousa sobre datas, o que aprendem sobre si, o outro e a
cultura através desse currículo.

3.1.4 A escuta como pressuposto metodológico na pesquisa
com crianças
A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o
produto da interação viva das forças sociais (BAKHTIN, 2012, p. 67).

Situar a pesquisa com crianças implica situar a pesquisa em relação a uma
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concepção de criança e infância. Coerente com o dialogismo bakhtiniano e a
centralidade da linguagem em Benjamin, esta pesquisa compreende a criança como
ser expressivo e falante, alguém que tem o que dizer e se constitui com e na
linguagem. Sujeito singular, imerso em um contexto que o constitui e se constitui
com ele. Acrescendo a concepção sobre uma criança que é sujeito e tem o que
dizer/fazer, buscamos ainda na Sociologia da Infância aporte teórico para dar o tom
dessa relação na pesquisa.
A infância é “uma categoria social estrutural permanente pela qual todas as
crianças passam” (QVORTRUP, 2010, p.638). O mesmo autor complementa:
A infância existe enquanto um espaço social para receber qualquer criança nascida
e para incluí-la – para o que der e vier – por todo o período da sua infância. Quando
essa criança crescer e se tornar um adulto, a sua infância terá chegado ao fim, mas
enquanto categoria a infância não desaparece, ao contrário, continua a existir para
receber novas gerações de crianças (QVORTRUP, 2010, p.638).

Ao mesmo tempo em que é uma categoria geracional formada por pessoas
nascidas no mesmo período de tempo e que, de acordo com Sarmento (2005,
p.364), “viveu os mesmos acontecimentos sociais durante a sua formação e
crescimento e que partilha a mesma experiência histórica”, essa experiência
histórica as acompanha e tem significado para elas. É uma experiência comum que
gera uma “consciência comum” (idem) no curso da vida.
Logo, unidade e diversidade, totalidade e singularidade e, coletivo e
individualidade, dialogam e não podem ser ignorados quando se fala de
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infância/infâncias ou criança/crianças. Infância/as e criança/as não cabem em
conceitos naturalizados e uniformes de uma criança abstrata que pairasse sobre as
implicações sociais.
A Filosofia, em diálogo com essa perspectiva, reitera que “existem também
outras infâncias, que habitam outras temporalidades, outras linhas, infâncias
minoritárias” (KOHAN, 2004, p. 5). Para o autor, essas infâncias são experiência,
acontecimento, ruptura; não continuidade e conformação; podem ser revolução,
resistência e criação. Resistem a padrões “totalizadores, totalizantes e totalitários”
(idem), ousando interromper a história e atravessá-la, se constituindo nos detalhes,
na possibilidade e não no que lhes é designado, no que é fixado e antecipado para
o outro. Para Kohan (2004, p.5), “espaços propícios para essas infâncias são
aqueles em que não há lugar para os estigmas, os rótulos, os pontos fixos”.
No encontro da concepção histórico-cultural de infância com as reflexões
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da Sociologia da Infância e da Filosofia, compreendemos que os sujeitos da
pesquisa, adultos e crianças, encontram-se em franco processo de constituição de
suas identidades. No entanto, as crianças se encontram em uma relação de forças
hierarquizada de forma vertical e adultocêntrica. A escuta se coloca, pois, como um
pressuposto teórico-metodológico. Ouvir as crianças e vê-las em sua totalidade e
singularidade, respeitar seu protagonismo, essa é a proposta metodológica para ir
ao seu encontro.
Corsaro (2005), ao relatar as suas primeiras incursões em pesquisas com
crianças, observa os adultos e seu padrão de comportamento com elas. O autor
destaca seu estranhamento com a forma diretiva de se relacionar dos adultos da
escola com as crianças. Ele então utiliza o que denomina entrada reativa, que
consiste em abrir mão da tradicional conduta diretiva do adulto frente à criança e
deixar-se estar com elas, tornar-se presente como mais um até que elas reajam a
sua presença. Dessa forma, a pesquisa com crianças exige por parte do pesquisador
um exercício de imersão e entrega ao cotidiano e lógica da criança; a empatia que
possibilita a aproximação e o difícil, porém necessário, movimento exotópico que
permitirá o acabamento que só esse pesquisador nesse movimento único e
irrepetível poderá dar.
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3.1.5. Tecendo estratégias metodológicas
Todo ato responde; a todo ato, outros atos responderão.
(GERALDI, W, p.14, 2013).

De acordo com Benjamin (1995, p.27) “o trabalho em uma boa prosa tem
três graus: um musical, em que ela é composta, um arquitetônico, em que ela é
construída, e, enfim, um têxtil, em que ela é tecida”. Sobre esse prisma, o percurso
desta pesquisa que já se inicia se encontra entre o primeiro e segundo graus. Ela já
foi composta, pensada, idealizada, já se sabe sobre o que, por quê e para que. Agora
realiza-se o segundo grau, no qual ela está sendo construída ao mesmo tempo em
que está sendo tecida em um texto.
Ainda como parte do grau arquitetônico, como já abordado no capítulo 2,
entrevistei quatro estudiosos dos dois campos da pesquisa: Educação Infantil e
Currículo. Seus nomes foram escolhidos devido a suas histórias e inserção em suas
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respectivas áreas de estudo. São eles Antônio Flávio Barbosa Moreira, Doutor
em Educação pela UFRJ, autor de diversos livros e artigos sobre Currículo; Aristeo
Gonçalves Leite Filho, Doutor em Educação pela PUC-Rio e professor e
pesquisador sobre Educação Infantil; Maria Fernanda Rezende Nunes, Doutora
em Educação pela UFRJ, professora e pesquisadora sobre Educação Infantil e
Políticas de Educação; Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, doutora em
Psicologia pela USP, professora e pesquisadora sobre Educação Infantil e Infância.
Essas entrevistas compõem o arcabouço teórico da pesquisa em sua interseção entre
Currículo, Educação Infantil e Datas Comemorativas.
Devido à riqueza de informações que se poderia extrair, tanto no que diz
respeito ao resgate do vivido e documentado, quanto ao recorte do momento atual
da rede e das escolas em relação ao currículo, busquei realizar a análise de
documentos da rede e das 66 escolas relacionados ao currículo, incluindo os
Projetos Político- Pedagógicos das mesmas. O registro sobre essa análise consta do
próximo tópico deste capítulo.
O trabalho no campo consistiu na observação em duas escolas da rede, uma
exclusiva de Educação Infantil, Escola A, e outra de Ensino Fundamental com
classes de Educação Infantil, Escola B. A escolha das escolas observadas se daria
a partir da análise de como os Projetos Político-Pedagógicos – PPPs, tratam ou não
as comemorações de datas do calendário civil e religioso no currículo. Mas, como
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será retomado mais a frente, isso não foi possível e a escolha se deu por indicação
da Coordenadora de Educação Infantil da rede pesquisada.
Foram observadas as práticas curriculares em atividades livres e/ou
dirigidas, em especial quando relacionadas ao trabalho com datas comemorativas,
bem como a participação das crianças nas mesmas. Além da observação, a proposta
metodológica da tese incluiu rodas de conversa, utilizando imagens, objetos,
músicas e histórias que contribuíssem para a conversa com e entre as crianças,
buscando ouvir delas o que aprendem e compreendem sobre e a partir do trabalho
com datas comemorativas. Os temas das rodas de conversa foram o carnaval, a
páscoa, o índio, a mãe e a criança, acontecendo sempre em dias seguintes a essas
comemorações na escola.
Também conversei com as crianças durante a realização de atividades
relacionadas a datas e outros tipos de atividades, buscando ouvir delas relatos sobre
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o sentido, a importância e o prazer em realizá-las. Em ambas situações - rodas de
conversa e conversas individuais - procurei escutar e compreender as vivências,
desejos e necessidades das crianças, identificando temas do seu interesse. As
crianças foram convidadas também a registrar em desenhos as conversas e suas
atividades. Os registros da observação, das atividades e conversas com as crianças
se encontram no capítulo 4 desta tese.
Foi realizada uma entrevista coletiva com sete profissionais das turmas
observadas. Entrevistas com profissionais são de grande relevância para esta
pesquisa. Marcondes e Tura destacam esse ponto quando comentam a relação entre
conhecimentos escolares e identidades docentes:
Os conhecimentos escolares se inserem no campo de produção de identidades
docentes, desde que sejam concebidos para além de sua apresentação mais
formal, analisados como organizadores de sentidos no espaço escolar e se afirme
sua expansão e atualização fora dos documentos legais ou de um conhecimento
oficial e legitimado. Nesse sentido, se vinculam à dinâmica das relações
socioculturais de um tempo e lugar (MARCONDES e TURA, 2005, p.3).

A entrevista coletiva foi realizada nas dependências da Escola A, em um
sábado letivo de agosto de 2015. Todas as professoras se dispuseram a participar,
sendo que a professora da turma A3 não pode comparecer no dia combinado devido
a compromisso de estudo no mesmo horário. Para a realização da entrevista, houve
expressivo apoio das direções das duas unidades que se dispuseram a ceder espaço
para a realização da mesma, bem como em ceder tempo de participação das

91

professoras em atividades de estudo e planejamento. A entrevista foi gravada e
transcrita posteriormente. As entrevistadas assinaram Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido que se encontram no anexo (nº 1).
A entrevista, realizada a partir de roteiro semiestruturado, se confirmou,
como já apontava Kramer (2007), em um tempo/espaço no qual os sujeitos
implicados revestem suas narrativas de maior intensidade, as convergências e
divergências se evidenciam e a relação hierárquica entre pesquisador e pesquisados
é redimensionada. Essa experiência possibilita que a narrativa seja ao mesmo
tempo fluida e potencializada, enriquecendo a dialogicidade. O roteiro da
entrevista, anexo (nº 4), e a análise de seus registros serão apresentados no Capítulo
4.
Realizadas a observação, as atividades com as crianças e as entrevistas,
passamos à análise do material de registro e à escrita da história da pesquisa, como
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diz Becker (2007). Análise essa que pressupõe um novo diálogo com os dados
construídos e os sujeitos da pesquisa, e que permite a escrita de um conhecimento
possível, em um dado contexto, em um dado momento singular.

3.2 – Rede de Ensino e Currículo: uma visão a partir
dos Projetos Político-Pedagógicos
Um conhecimento que transforme alunos e professores em autores de suas palavras,
criadores de novas possibilidades ( FREITAS, 2013, p.105).

O município no qual está inserida a rede pesquisada situa-se na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro e, de acordo com informações do site da prefeitura,
encontra-se a 20 km de distância da capital e sua área total é de 249 km², que
correspondem a 5% da área.
Segundo o site do IBGE32, em 2001 residiam no município 104.087 crianças
entre zero a seis anos, dentro de um universo de 991.382 habitantes, ou seja, cerca
de 9.5% da população. O mesmo site aponta que em 2010 residiam no município
58.788 crianças na idade entre 0 e 4 anos, em um universo de 999.728 habitantes.
Em 2010 as crianças entre 0 e 4 anos representavam próximo de 6% da população
da cidade.

32

Dados disponíveis no site do IBGE: http://www.cidades.ibge.gov.br/
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Importante observar que o critério de agrupamento das idades nas pesquisas
do IBGE foi modificado. Em 2001 as pesquisas agrupavam de 0 a 6 anos e em 2010
agrupavam de 0 a 4 anos. Essa mudança inviabiliza uma comparação entre os dados
nesse período.
O IDH de 2010, segundo o IBGE é de 0,739, ocupando a 14ª posição em
relação aos demais municípios do estado. Possui Sistema Municipal de Ensino
próprio e Conselho Municipal de Educação.
Atualmente a rede tem um total de 68 escolas que oferecem Educação
Infantil. Sendo que destas, apenas 16 são exclusivas de Educação Infantil e 52 são
escolas de Ensino Fundamental com turmas de Educação Infantil.
O quadro abaixo apresenta a organização da oferta33:
Quadro 2: Organização da oferta de Educação Infantil na rede pesquisada

Exclusivas de
EI

EF com EI

Totais

0-5 integral

08

03

11

0-5 parcial

05

01

06

3-5 integral

---

---

---

3-5 parcial

---

42

42

0-5 integral

03

01

04

0-5 parcial

---

01

01

3-5 integral

---

---

---

3-5 parcial

---

04

04

16

52

68
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Escolas

Urbana

Rural

Totais

Fonte: organizado
pela
autora a
emwww.dataescola.inep.gov.br

partir

de

informações

retiradas

Como é possível observar, mais de dois terços das unidades que oferecem
Educação Infantil são escolas de Ensino Fundamental e há diferentes formas de
oferta, independente da escola ser exclusiva ou não para essa etapa da Educação
Básica. Embora a maioria das escolas com horário integral seja exclusiva, também
há oferta desse regime nas escolas de Ensino Fundamental. Um terço da oferta de
zero a três se encontra também em unidades de Ensino Fundamental.

33

Dados coletados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP. www.dataescola.inep.gov.br acessado em 03/12/2014.
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Essa diversidade de formas de atendimento também é observada na
nomenclatura utilizada para designar as unidades escolares. A nomenclatura não
corresponde necessariamente à etapa atendida e reflete diferentes processos de
expansão da rede em diferentes momentos. Há Creches, Jardins de Infância,
Unidades Municipalizadas de Educação Infantil, Escolas Municipais, Escolas
Estaduais Municipalizadas e CIEPs34.
A rede pesquisada tem como gestora a Secretaria Municipal de Educação –
SEMED; a Educação Infantil possui uma coordenação específica. A aproximação
com o campo da pesquisa se inicia através da coordenadora35 que acolhe bem a
pesquisa.
Em 2014 houve uma greve de quase três meses da educação do município,
com adesão da quase totalidade da rede. Em 2015 a rede passou por paralisações
de meio horário, paralisações de 24 e 48 horas e uma greve de 24 dias, também
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com grande adesão.
Segundo Geraldi (2013), a educação vive um movimento pendular,
transitando entre o irrepetível e o repetível, entre os conhecimentos reconhecidos e
os conhecimentos vividos na experiência, entre o que não pode se perder de vista e
o que precisa ser visto. Esse movimento se registra nos documentos escolares que
orientam as práticas e anunciam os currículos. A análise desses documentos nos
aproxima desse movimento pendular e sobre como esses diferentes conhecimentos
são valorizados nas escolas.
Há um documento norteador do currículo da rede intitulado Proposta
Curricular da Rede Municipal, anexo (nº 5), de outubro de 2008. A Educação
Infantil é contemplada em onze páginas da proposta, divididas em três páginas de
texto introdutório e as páginas seguintes, com listas de objetivos divididos por
idades e áreas. A introdução, Educação Infantil de ontem e de hoje: perspectivas
de ação com a criança pequena, apresenta um pequeno histórico da Educação
Infantil, com teóricos que mais influenciaram seu desenvolvimento, o atendimento
de assistência e guarda, as conquistas legais e as concepções que as fundamentam.

Centro Integrado de Educação Pública – escolas de horário integral implementadas nos
governos de Leonel Brizola no RJ com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. 35 Que esteve
no cargo de 2009 à 2014.
34
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Assume como questão básica da proposta “educar e cuidar da infância a
partir da articulação do ambiente que a constitui de forma lúdica, prazerosa,
significativa...” (SME, 2008, p.25), por ser a criança sujeito cognitivo, afetivo,
social, político, cultural e histórico, que é parte dos conhecimentos que ajuda a
construir. Propõe que a prática pedagógica seja de respeito às crianças nas suas
singularidades, estabelecendo “na dialética entre prática e teoria a constituição da
práxis, do fazer pedagógico dialogado junto à criança, dialogando e refletindo com
elas e não por elas” (SME, 2008, p.25).
A segunda parte é organizada em faixas etárias de três a cinco anos e nos
eixos: Linguagem Oral, Linguagem Escrita, Vida em Sociedade, Conhecimentos
Matemáticos, Natureza e Tecnologia, Linguagens Artísticas. A proposta se dirige
à criança a partir dos três anos, não fazendo referência ao trabalho com crianças
menores.
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Para as faixas etárias contempladas, há um objetivo comum no eixo Vida
em Sociedade: “Desenvolver no aluno a importância das datas cívicas brasileiras”
(SME, 2008, p.25), o que já anuncia uma orientação para as práticas em relação ao
tema desta pesquisa.
Solicitei os PPPs das unidades, mas apenas três encontravam-se em posse
da coordenação. A equipe da coordenação propôs solicitar às escolas que
enviassem por e-mail os PPPs da forma que se encontravam: concluídos, revisados,
em elaboração, em revisão, necessitando revisão, material que me seria enviado em
seguida.
Das 66 escolas35 de/com Educação Infantil apenas 38 deram informações
sobre seus PPPs e 28 não deram qualquer informação. Das escolas que informaram,
33 têm ou estavam elaborando e 5 não têm PPP. Entre as que têm ou estão
elaborando,6 informaram que está concluído; 3 concluíram e revisaram em 2014;
4 concluíram e não revisaram; 3 se encontram em processo de revisão e 17
informaram estar em processo de construção do PPP.
O quadro seguinte ajuda a visualizar esses dados.

35

Após esse levantamento foram criadas mais duas escolas, um exclusiva de Educação Infantil e
uma de Ensino Fundamental com Educação Infantil. Essas duas escolas não estão incluídas na
análise de PPPs.
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Quadro 3: Demonstrativo da situação dos PPPs das escolas

Situação em relação ao Projeto Político-Pedagógico

Total

Não
Informado

28

Em
Pronto
Pronto
Não
Pronto e
processo
em
Pronto
não
tem
revisado
de
revisado revisão
Informado
construção
5

6

3

4

3

17

38

Total de escolas de/com Educação Infantil

66

Fonte: organizado pela autora a partir das informações obtidas com a coordenação.

Quanto a serem escolas exclusivas de Educação Infantil ou escolas de
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Ensino Fundamental com Educação Infantil, vejamos:

Quadro 4: Número de Escolas que informaram sobre os PPPs

Escolas

Informado

Não Informado

Total

Exclusivas de
Educação Infantil

10

5

15

Ensino
Fundamental com
Educação Infantil

28

23

51

Total

38

28

66

Fonte: organizado pela autora a partir das informações obtidas com a coordenação.

Situação dos PPPs informados por conjunto de escolas:
Quadro 5: Situação dos PPPs informados das Escolas de/com Educação Infantil

Situação do PPP

Escolas
Exclusivas de
Educação Infantil

Escolas Ensino
Fundamental
com
Educação Infantil

Total

Pronto

2

4

6

Pronto e revisado

1

2

3

Pronto não
revisado

0

4

4

96
Em revisão

1

2

3

Em construção

3

14

17

Não tem

3

2

5

Total

10

28

38

Fonte: organizado pela autora a partir das informações obtidas com a coordenação.

Ainda que 33 escolas tenham informado que têm PPP, esteja ele dado como
pronto, em revisão ou elaboração, apenas 8 escolas entregaram de forma impressa
ou digital. Desses, 2 eram de escolas exclusivas de Educação Infantil e 6 de escolas
de Ensino Fundamental com turmas de Educação Infantil. Apenas dois são de 2014
e ambos são do Ensino Fundamental. Os dois de escolas exclusivas de Educação
Infantil são de 2009 e 2012. Esses PPPs entregues serão aqui assim identificados:

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

de I a VI os das escolas de Ensino Fundamental, VII e VIII das escolas de Educação
Infantil. Em relação à estrutura dos projetos lidos é possível observar que os de
escolas de Ensino Fundamental são mais organizados, contendo índice, tópicos
bem definidos e bibliografia, embora esta nem sempre corresponda ao uso das
citações no texto. Quanto ao texto, os de escolas de Ensino Fundamental descrevem
de forma mais precisa a própria escola, as concepções que a embasam, seus
projetos.
Dentre os PPPs das escolas de Ensino Fundamental, dois não fazem
referência à Educação Infantil e um fala apenas da falta de espaço externo para o
segmento e aponta que:
Não há nenhum trabalho específico para os alunos da pré-escola, visto que a escola
conta apenas com duas turmas de Educação Infantil inseridas no contexto escolar
com as demais turmas de 1º e 2º ciclos. Desta forma, todo trabalho, projeto ou
atividade proposta aos professores e alunos, são automaticamente adequadas à
realidade e à proposta da pré-escola, visando um trabalho concomitante às demais
turmas, além de valorizar o aprendizado e desenvolvimento dos pequeninos,
proporcionando assim, a participação de todos, considerando os limites,
conhecimentos e capacidades de cada um (PPP I, 2013).

Os PPPs das três escolas de Ensino Fundamental que fazem referência à
Educação Infantil apresentam textos que variam dos direitos da criança à rotina de
trabalho.
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O PPP IV aponta como objetivo da Educação Infantil “priorizar o
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, através do desenvolvimento de atividades e projetos”.
O PPP V afirma que sua proposta é de “uma escola de qualidade,
democrática, participativa e comunitária, como espaço cultural de socialização e
desenvolvimento do(a) educando(a), visando também prepará-lo(a) para ao
exercício da cidadania, através da prática e cumprimento de direitos e deveres”.
O VI aponta ter “uma concepção sócio interacionista” e, dessa forma, “os
fundamentos didáticos pedagógicos devem direcionar o trabalho pedagógico em
todas as suas facetas”.
Os PPPs das escolas de Educação Infantil apresentam concepção de criança,
infância e Educação infantil. Para o PPP VII é papel da escola a “preparação do
aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental
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por meio da aquisição de conteúdo e socialização”[...] “tem como finalidade o
desenvolvimento do educando como um todo, através do desabrochar de vários
aspectos da criança”.
O VIII aponta a visão sobre a criança como “um ser criativo, capaz de estabelecer
múltiplas relações, um ser sócio histórico, produtor de cultura”.
Todos os PPPs que tratam da Educação Infantil citam autores consagrados na área
como Piaget; Vigotski; Ferreiro; Hernandez; Winnicott; Freire; Hoffman; Kramer;
Kohl; Freinet; Garcia; Khulmann Jr; Rosemberg; Oliveira.
Os PPPs que apresentam uma proposta curricular para a Educação Infantil
a organizam de acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil – RCNEI, dividido por áreas como Linguagem e escrita,
Matemática, Artes, Natureza e Sociedade, Corpo e Movimento.
Seis desses PPPs fazem referência a datas comemorativas. O PPP II destaca
apenas ao dia das mães. O IV fala em Temas Geradores, organiza o currículo da
Educação Infantil em Unidades Pedagógicas e apresenta um calendário com 45
datas comemorativas. O V anuncia que o calendário escolar fixará, entre outras
coisas, a “Comemoração das efemérides e Culminância de Projetos”, como também
que nas atividades extraclasse se encontram a Festa do Folclore, a exposição de
trabalhos referentes às datas comemorativas e a Festa Junina. O VI apresenta como
um dos temas de formação continuada “Datas Comemorativas” e seu calendário
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apresenta dias de comemoração de oito datas, incluindo os dias de planejamento
dedicados às mesmas.
O PPP VII propõe um projeto sobre ambiente durante todo o ano, mas
enfatiza que temas serão inseridos “utilizando as efemérides”. Apresenta um
cronograma que inclui 19 datas comemorativas e anexa doze “projetos”
relacionados às datas.
O VIII se propõe a trabalhar com dois projetos semestrais, mas anexa o
calendário anual com oito comemorações marcadas relacionadas às datas.
As datas mais presentes nesses PPPs foram Festa Junina (Julhina, da Roça,
São João, Caipira) – 6 vezes, Mãe – 5, Criança – 4, Páscoa, Folclore, Meio
Ambiente e Soldado – 3, Carnaval, Índio, Pai, Corpus Christi, Trabalho, Trânsito,
Árvore e Natal – 2.
Das escolas que não fazem referência às datas comemorativas em seus
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PPPs, não é possível considerar que não trabalhem com essa orientação, uma vez
que o PPP não necessariamente representa a realidade do dia a dia da escola.
A presença de datas comemorativas nesses PPPs remete ao que os
entrevistados apontam no Capítulo 2. A essa lista, que chega a quarenta e cinco
datas em uma das escolas, pode-se associar a expressão “gincana” utilizada por
Oliveira (2014, p. 5), um currículo que vai de data em data até atingir a chegada. É
também um currículo que dá um “tratamento turístico” aos temas como coloca
Moreira (2014, p. 3). Transita entre datas e assuntos de forma turística sem
aprofundamento e ampliação de conhecimentos. Os entrevistados também apontam
esse currículo como uma forma segura e estável de trabalho para o professor. Ele
ocuparia o lugar de um saber específico da Educação Infantil.
Dos oito PPPs disponibilizados ainda é possível observar que apenas um se
orientou por relatar sua realidade mais próxima e não buscou ampliar o texto em
análises mais teóricas. Todos os outros apresentaram textos relacionados a alguma
orientação teórica além da análise do cotidiano da escola. Algumas vezes esses
textos não dialogavam com o que era proposto para o trabalho da escola. Além
disso, se observou que foram aproveitados textos resultantes de estudos realizados
em formação continuada e a prática de dividir entre os docentes e equipe
pedagógica a tessitura do texto.
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A análise dos PPPs tinha como finalidade conhecer um pouco mais sobre o
currículo da Educação Infantil da rede, observando possíveis diferenças expressas
nesses projetos entre escolas exclusivas e escolas que têm classes de Educação
Infantil, assim como identificar, além de outros possíveis marcadores dos
currículos, se as datas comemorativas constavam nos mesmos.
Essa pequena amostra de PPPs não viabilizou uma análise mais consistente
que permitisse uma visão ampliada sobre o currículo expresso documentalmente na
rede. Essa amostra precária revela que pouco se documenta esse currículo, como
também pouco controle dessa documentação.
Em Maia (2011), as duas escolas pesquisadas também não tinham PPP.
Uma ainda não tinha e a outra tinha um antigo, de cuja elaboração praticamente
nenhum profissional lotado na escola naquele momento havia participado.
A ausência de PPPs nas escolas da rede também reflete a forma burocratizada com
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a qual o documento costuma ser percebido nas escolas. Este vem se tornando
apenas mais um papel que transita na escola e, muitas vezes, seu processo de
elaboração é compreendido como um tempo gasto que não contribui para alterar a
realidade. Dessa forma, ele perde sua identidade de documento, como registro que
representa algo em um dado momento.
A elaboração do PPP deveria se caracterizar como um processo de
conhecimento e reconhecimento da escola sobre si, sua comunidade, seus sujeitos,
suas ideias, entraves, sonhos e possibilidades. O PPP deveria consagrar um pacto
de trabalho, compromisso, de proposições para oferecer a melhor escola possível
para todos, crianças, profissionais e famílias dentro das condições dadas. Poderia
conter as propostas para a superação das dificuldades e, acima de tudo, construir
uma unidade pedagógica na escola, não um consenso, mas uma aposta comum.
Por outro lado, talvez seja significativo que os PPPs façam menção a datas
comemorativas independentemente de ser exclusiva ou não de Educação Infantil.
Esse dado pode representar a concepção de Educação Infantil que transita na rede
pesquisada. Isso será melhor analisado em outro ponto desta tese.
Diante da dificuldade em definir as escolas a serem observadas a partir dos
PPPs, foi solicitado pela pesquisadora a indicação das escolas pela Coordenadora.
Como indicado, essas escolas estão identificadas como Escola A e Escola B. A
Escola A não possui PPP e o da Escola B é o PPP VI já citado acima.
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3.3 – Escolas e Professoras pesquisadas
Um conhecimento marcado pela beleza da imagem, do som, das letras
que fazem rir, chorar e encantar (FREITAS, 2013, p.105).

3.3.1 – Escola A: Exclusiva de Educação Infantil

A Escola A é uma creche municipal de horário integral, situada em um
bairro populoso e movimentado. O entorno é composto de residências, farto
comércio, banco, igrejas. As crianças que frequentam a escola vêm das
comunidades populares do bairro, caracterizadas como locais de risco e violência.
Está instalada em um prédio construído para abrigá-la, mas que, ainda assim,
foge em muitos aspectos ao que seria um prédio adequado à Educação Infantil,
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assemelhando-se a uma caixa fechada. É um prédio de três andares acessados por
rampas internas. No térreo se encontram os dois berçários, a secretaria, um
depósito, o refeitório, a cozinha, o pátio coberto, as salas de Recursos, Estimulação
Precoce, Movimento, as salas da Direção, Orientação Educacional e Orientação
Pedagógica. O refeitório tem frutas e legumes de EVA nas paredes, acima do
campo visual das crianças, um painel com uma mesa comprida posta com frango
assado, prato com macarrão, frutas, pão, leite, duas crianças comendo e dois
cartazes com a música “A Sopa”, do “Palavra Cantada”36. As mesas são de fórmica
clara, em tamanho e quantidade adequadas. No pátio têm brinquedos de polietileno:
roda (3), casa de bolas, escorrega (2), balanço, casinha, cavalinhos de um, dois e
três lugares (um de cada), velotrol (4), um banco de polietileno com três lugares e
dois banheiros.
No segundo andar estão as salas de referência, os banheiros e a sala de
Professores. No andar seguinte, em 2014, se encontravam a Brinquedoteca, a Sala
de Vídeo e Histórias e a Sala de Artes. Esse andar foi preparado para sediar um
centro de formação continuada que funcionava em outro endereço, mas por não
possuir entrada e circulação independentes a escola passou a ocupar o espaço. Em
2015 o centro de formação ocupou o andar e a creche realocou as salas
ambientadas.

36

Dupla de compositores e cantores de músicas para crianças.
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As salas de referência têm mobiliário adequado: armários, jogos de mesas e
cadeiras, colchonetes individuais, estante baixa com materiais de consumo
expostos e roupa de cama e travesseiros, estante com caixas divisórias com
brinquedos. Todas têm ar-condicionado, mas com problemas de manutenção.
Na primeira visita à creche, a diretora forneceu informações iniciais e fez a
apresentação à equipe do 1º turno. Nessa conversa foi possível reconhecer tensões
e contradições da gestão municipal sobrepostas às questões e demandas da
educação, da mesma forma que na pesquisa anterior (MAIA, 2011).
A creche foi inaugurada em abril de 2012, ainda inconclusa. Após a
inauguração foram realizadas cento e sessenta matrículas para a unidade, sem que
houvesse estrutura interna de funcionamento. Apenas em fevereiro (2013) a
diretora foi designada e começou a organizar a creche. A prefeitura providenciou o
mobiliário, aparelhos de ar condicionado e o parquinho; tudo o mais que foi
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necessário para iniciar o trabalho na unidade foi conseguido com doações ou
custeado pelos próprios profissionais.
Em 2014 contava com sessenta profissionais. A limpeza é realizada por uma
empresa terceirizada, assim como a merenda e a manutenção dos aparelhos de
arcondicionado. Os inspetores são contratados, há uma merendeira concursada e
um inspetor concursado. Ao iniciar a observação, a unidade ainda não tinha CNPJ,
o que a impedia de ter verba própria e até telefone. O telefone utilizado era o celular
da diretora. A verba vinha agregada à de outra unidade.
Segundo a diretora, a creche é considerada “escola modelo”, “referência”.
Quando a prefeitura quer que se faça alguma filmagem, precisa promover a
educação no município, indica essa unidade para tal. No entanto, ela não oferece
boas condições de funcionamento. Metade dos aparelhos de ar-condicionado não
funciona e a empresa de manutenção só realiza o serviço quando a prefeitura
atualiza os pagamentos. A creche não pode arcar com essa despesa e tampouco
pode comprar ventiladores. Não possui diretora adjunta e secretária. As inspetoras
de alunos estão em sala como auxiliares. Funciona em horário integral, mas os
profissionais são de horário parcial. Existe uma lista de espera de vagas de mais de
cem crianças. É respeitada a modulação municipal de alunos, e se realiza matrículas
novas durante todo o ano sempre que abre uma vaga. Atende a onze turmas
organizadas da seguinte forma:
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Quadro 6: Organização das turmas da Escola A em 2014

Idade

Turmas

Nº de alunos

Berçário II

1 ano

01 e 02

10 +10

Maternal I

2 anos

01 e 02

12 + 12

Maternal II

3 anos

01, 02, 03

12 + 12 + 12

Pré-escolar I

4 anos

01 e 02

20 + 20

Pré-escolar II

5 anos

01 e 02

20 + 20

Total

------------------

11

160

Grupo

Fonte: organizado pela autora a partir das informações obtidas com a direção.
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Quadro 7: Organização das turmas da Escola A em 2015

Grupo

Idade

Turmas

Nº de alunos

Berçário II

1 ano

01 e 02

10 +10

Maternal I

2 anos

01, 02 e 03

12 + 12 + 12

Maternal II

3 anos

01 e 02

14 + 14

Pré-escolar I

4 anos

01 e 02

20 + 20

Pré-escolar II

5 anos

01 e 02

20 + 20

Total

------------------

11

164

Fonte: organizado pela autora a partir das informações obtidas com a direção.

O horário de funcionamento da creche em 2014 era de 8 às 17 horas. Havia
reunião semanal de planejamento em cada turno: pela manhã, a reunião às
terçasfeiras de 8 às 10 horas e as crianças entravam às 10 horas; à tarde, a reunião
de 15 às 17 horas e as crianças saíam às 15 horas.
Em 2015, para atender à exigência legal de garantir 1/3 da carga horária dos
professores para planejamento e estudo, foram realizadas alterações na organização
e funcionamento da creche. Algumas professoras passaram a trabalhar com oficinas
para que as outras professoras pudessem ter o horário de planejamento. As oficinas
são Corpo e Movimento e Teatro, além das aulas de Educação Física e Artes, essas
últimas oferecidas por professoras dessas áreas. O horário de planejamento coletivo
foi extinto e as crianças passaram a sair às 16 horas todos os dias.
Segundo a Orientadora Pedagógica, em 2014 havia um projeto proposto
pela coordenação da rede “Cultura e arte: a brincadeira na arte, a arte como
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brincadeira nos espaços de EI”. Em 2013 havia um projeto coletivo da unidade
sobre Romero Brito e algumas turmas tiveram dificuldade em realizá-lo. Por isso,
em 2014, paralelo aos projetos da unidade, o projeto da coordenação foi realizado
dividindo os artistas e obras por grupos escolhidos pelas professoras. O Berçário
trabalhou com Bia Bedran 37 , o maternal I com o grupo Palavra Cantada 38 , o
Maternal II com Ivan Cruz39, PE I com Volpi40 e PE II com Quim Alcantara41.
A Orientadora Pedagógica cedeu o documento “Síntese da Proposta
Curricular para 2014” para leitura. Essa proposta tem como parágrafo inicial:
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A proposta será voltada para um trabalho contextualizado e significativo,
onde as crianças são vistas em sua totalidade, como sujeito integral e de
direitos. A infância deve ser entendida numa perspectiva social e
historicamente construída, sendo assim, propomos uma educação
igualitária e de qualidade. O foco será promover a formação da
consciência crítica, o resgate de valores, o respeito e o reconhecimento do
educando como cidadão.

Em seguida, a proposta afirma que se realiza através de projetos e que tem
para o ano letivo em curso o tema: Brasil, um país show de bola. O projeto se divide
por bimestres: 1º) Histórias que contam e encantam, 2º) A importância do esporte,
3º) O Brasil e suas diversidades, 4º) Natal. O texto ressalta que os projetos serão
permeados pelas “competências pertinentes para cada etapa da Educação Infantil”
e pelas propostas da SEMED.
O último item é nomeado Culminâncias e apresenta uma lista de datas, a
ação correspondente, o objetivo e a forma da abordagem interdisciplinar.
Quadro 8: Datas e ações relacionadas

Data
28/02
10/05
07/06
06/09
08/11
15/12

Ação
Baile da alegria,
Festa da família,
Arraiá da copa,
Festa na Roça
O Brasil e suas diversidades,
Chegada do Papai Noel e Formatura do
Pré II.

Fonte: Síntese da Proposta Curricular para 2014

37

Cantora, compositora, contadora de histórias para crianças.
Dupla de compositores e cantores de músicas para crianças.
39
Artista plástico que tem como temas preferidos as brincadeiras de rua de sua infância.
40
Artista plástico que tem como principais temas as bandeirinhas e o casario.
41
Artista plástico de estilo abstrato geométrico.
38
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Em 2015 ocorreram mudanças na SEMED e na equipe apoio pedagógico
da creche. Mudou a coordenação de Educação Infantil, a antiga coordenadora e um
membro de sua equipe vieram para a creche como Orientadoras Pedagógicas e a
Orientadora Pedagógica anterior foi para outra rede de ensino. Essas mudanças,
acrescidas das ocorridas em função do horário de planejamento não possibilitaram
uma organização inicial do planejamento pedagógico para 2015.
Foram observadas as práticas em duas turmas de Pré II no turno da manhã,
no segundo semestre de 2014, e também no primeiro semestre de 2015. As turmas
de 2014 serão designadas como turma A1 e turma A2. As turmas de 2015 serão
designadas como A3 e A4.
A turma A1 tem uma professora de regime estatutário pela manhã e outra à
tarde. Contou durante um período com uma inspetora de alunos contratada que faz
a função de auxiliar. Essa inspetora, no último mês do ano de 2014, foi transferida
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de escola a pedido da diretora. A professora da manhã teve problemas de saúde e
precisou se licenciar nas últimas semanas letivas do ano de 2014. Assumiu a turma
uma professora da escola remanejada de outra turma.
A turma A2 tem uma professora de duas matrículas que fica os dois turnos
com a turma. Não há auxiliar e tem duas professoras de apoio porque existem duas
crianças com Necessidades Educacionais Especiais

42

– NEE, que exigem

abordagens pedagógicas diferenciadas.
As turmas A3 e A4 têm, respectivamente, uma professora de regime
estatutário com dupla regência, na mesma turma. Suas lotações de matrícula são no
horário da tarde e suas duplas regências são exercidas pela manhã. Ambas têm
Professora de Apoio à criança com NEE e não têm auxiliares.
Na turma A1 foram realizados dez dias de observação, totalizando 30 horas;
na turma A2 foram realizados quatro dias de observação, totalizando 12 horas; na
turma A3 foram realizados três dias de observação, totalizando 09 horas e na turma
A4 foram realizados oito dias de observação, totalizando 24 horas.

Necessidades Educacionais Especiais – Nomenclatura utilizada pelo MEC para designar alunos
com algum tipo de deficiência física, mental ou sensorial, transtornos do desenvolvimento,
dificuldades de aprendizagem ou altas-habilidades.
42
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A frequência nos dias de observação variou entre cinco e dez crianças na
turma A1; entre nove e treze crianças na turma A2; entre quatro e onze crianças na
turma A3 e entre seis e nove crianças na turma A4.
3.3.2 – Escola B: Ensino Fundamental com turmas de Educação
Infantil

A Escola B foi inaugurada na primeira metade dos anos 80 e foi
reinaugurada em 2000 quando mudou para o atual endereço. Seu entorno é
composto de residências, comércio e indústrias. A região se situa entre duas
comunidades que se caracterizam pela alta densidade demográfica e frequentes
episódios de violência e ação policial. De acordo com o registrado no PPP, a
comunidade tem baixo nível sócio-econômico-cultural. Oferece os anos iniciais do
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Ensino Fundamental e turmas de Educação Infantil em horário parcial. No Ensino
Fundamental, são 431 alunos divididos nos 5 anos de escolaridade em dois turnos.
Na Educação Infantil em 2014 eram 100 alunos divididos em 2 turmas de Maternal
parcial (3 anos), 2 turmas de Pré1 (4 anos), e duas turmas de Pré2 (5 anos), sempre
uma pela manhã e uma a tarde.

Quadro 9: Organização das turmas de Educação Infantil da Escola B em 2014

Grupo

Nº
de
turmas

N°
de
alunos

Turno

Maternal (3 nos)
a
Pré I (4
anos)

2

10 + 10

M/T

2

20 + 20

M/T

Pré II (5
anos)
Total

2

20 + 20

M/T

6

100

___________

Fonte: organizado pela autora a partir das informações obtidas com a Orientadora Pedagógica.

Em 2015 não há Maternal. Há uma turma de Pré1 à tarde e duas turmas de
Pré2, manhã e tarde.
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Quadro 10: Organização das turmas de Educação Infantil da Escola B em 2015

Grupo

Nº
de
turmas

N°
de
alunos

Turno

Pré I (4
anos)
Pré II (5
anos)

1

20

T

Total

6

2

20 + 20
60

M/T
___________

Fonte: organizado pela autora a partir das informações obtidas com a Orientadora Pedagógica.

Possui três Orientadoras Educacionais e uma Orientadora Pedagógica. A
Orientadora Pedagógica que se encontrava em 2014 foi para a Secretaria Municipal
de Educação – SEMED, compor a equipe da coordenação de Educação Infantil.
Assumiu a função uma antiga Orientadora Pedagógica da escola.
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O prédio de três andares é feito de placas pré-moldadas e estruturas de ferro,
semelhante à arquitetura dos CIEPs. É cercada por telas. O acesso entre os andares
se dá através de rampas. Foi construída para abrigar uma unidade de Ensino
Fundamental que funciona na quase totalidade da unidade. Uma parte do andar
térreo foi adaptada para a Educação Infantil: são três salas de referência, banheiros,
o pátio e o parquinho da Educação Infantil composto por balanço, trepa-trepa e
gangorra, todos os brinquedos em mau estado de conservação. No térreo se
encontram ainda a secretaria, a cozinha, o refeitório, uma quadra descoberta e 4
banheiros (um para NEE). No segundo andar se encontram 5 salas de aula (3 de
EI), quatro banheiros, a Brinquedoteca, a Sala de Vídeo e Histórias, as salas de
Professores, Direção, Orientação Educacional e Orientação Pedagógica. No andar
seguinte se encontram 13 salas de aula do Ensino Fundamental, dois banheiros e
um depósito.
Sobre as condições do prédio, o PPP descreve:
possui basculantes pelas laterais externas que apresentam defeito na abertura e
fechamento, a ventilação e a acústica são inadequadas. Ressaltamos que hoje a
estrutura do prédio apresenta graves problemas como: a iluminação é insuficiente
com várias lâmpadas que não acendem, com um único disjuntor para acender todas
as lâmpadas, sendo necessário que cada sala tenha seu interruptor e tomada
independentes. Algumas paredes estão com rachadura e a cobertura está com
infiltração, a rede hidráulica e elétrica, apesar de alguns reparos terem sido
realizados em 2013, ainda apresentam muitos problemas (PPP VI, 2014).
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Esse registro do PPP é confirmado durante a observação, quando se verifica
o quanto as salas são quentes e as condições de manutenção inadequadas: “A sala
tem dois ventiladores, apenas um funciona. Menos da metade das lâmpadas da sala
funcionam. Calor horrível! ” (Caderno de Campo, Escola B, Turma 1, 29/10/14) ou
ainda “A sala é quente e barulhenta” (Caderno de Campo, Escola B, Turma 3,
18/03/15).
Segundo a Orientadora Pedagógica, o fluxo de alunos do projeto Mais
Educação43 trazia agitação por toda a escola. Optou-se por passar o projeto para o
térreo, a Educação Infantil para o 2º andar e o Ensino Fundamental para o 3º.
A escola funciona em dois turnos: 7:30 às 12 horas e 13 às 17:30 horas.
Conta regularmente com uma escala de duas horas de planejamento por segmento
ou etapa do ciclo (EI/ anos de escolaridade). Em 2014 e em 2015, por causa das
greves que paralisaram toda a escola, os horários de reunião foram transferidos em
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escala para os sábados. Nos horários regularmente dedicados ao planejamento
houve reposição de aula.
A Orientadora Pedagógica permitiu acesso à pasta da coordenação que tinha
uma ficha de registro avaliativo, orientações para o projeto anual da Educação
Infantil da rede, calendário de atividades da coordenação e da Educação Infantil e
o projeto anual da rede intitulado “Cultura e Arte: a brincadeira na arte, a arte como
brincadeira nos espaços de EI”, dividido em três eixos: identidade, brincadeira e
arte.
A pasta da escola em 2014 tinha registro da reunião pedagógica de fevereiro
e o Plano de Ação Anual da Educação Infantil da escola. Este continha uma lista
de conteúdos e objetivos de Matemática e Linguagem escrita e oral. O material não
fala em datas comemorativas, mas em músicas e manifestações folclóricas.
Tive acesso, através da Orientadora Pedagógica, a uma versão do PPP de
2006 e, através da Coordenação, a versão revista de 2014. O PPP tem na capa a
citação: “Somos sujeitos inacabados e por isso estamos em permanente e constante
transformação” (Paulo Freire)44.

43

Programa instituído como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da
jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16690&Itemid=1115, acessado em
01/02/2015.
44
Citação sem referência.

108

O Projeto Político-Pedagógico da Escola B apresenta como objetivos:
Discutir o processo ensino e aprendizado, objetivando assumi-lo como um
processo contínuo, permanente e progressivo de construção coletiva; Propiciar
oportunidade para que o educando e educadores exerçam sua cidadania, através de
uma postura crítica diante dos aspectos sociais, educacionais, políticos e
econômicos da realidade; Administrar democraticamente o estabelecimento
escolar, com a contribuição dos funcionários, professores, equipe pedagógica e
comunidade com efetiva participação coletiva; Viabilizar, capacitação continuada
para equipe pedagógica, funcionários e corpo docente, buscando o
aperfeiçoamento necessário compatível com a prática que o presente P.P.P. exigir
(PPP VI, 2014).

Como fundamentos ético-políticos: “um conjunto de valores que orienta o
discurso e a prática de todos que compõem sua comunidade escolar [] tem como
finalidade, resgatar a identidade e autoestima do indivíduo, contribuindo para o seu
engajamento sociocultural” (PPP VI, 2014).
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No PPP, a escola afirma o compromisso com:
a formação de pessoas que participem construtivamente de uma sociedade onde a
justiça, a dignidade, a convivência harmônica e o respeito mútuo sejam
valorizados, colaborando para a formação de cidadãos capazes de atuarem
constantemente no desenvolvimento e transformação socioeconômico da sua
sociedade (PPP VI, 2014).

E estabelece que para formar esses cidadãos serão sistematicamente
trabalhados os valores de “Identidade, Respeito Mútuo, Sensibilidade,
Solidariedade, Cooperação e Coerência” (PPP VI, 2014).
O documento ainda assume para a escola uma prática sócio-interacionista
baseada em Piaget, Vygotsky e Emília Ferreiro para “direcionar o trabalho
pedagógico em todas as suas facetas [] no processo de apropriação do
conhecimento; na organização dos espaços e trabalhos de sala de aula; no
relacionamento entre professor, aluno e conhecimento” (PPP VI, 2014).
Discorre sobre a opção pela “metodologia freiriana”, caracterizada por uma
prática problematizadora e dialógica na qual “o aluno é o condutor de sua
aprendizagem e não um simples receptor-repetidor ou depósito de informações
acumulados” em um processo de “ação compartilha da entre professores e alunos”
(PPP VI, 2014).
Ao tratar especificamente da Educação Infantil o documento assume a
imprecisão curricular da área, sobre o que a escola também estaria em processo de
busca. No entanto, alguns pontos são possíveis de ressaltar como a equivalência
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entre educar e cuidar, a prevalência da socialização e aprendizagem das crianças,
bem como a autonomia e cooperação.
É apresentada uma estrutura de atividades divididas em permanentes ou
rotina, semanais e periódicas. As atividades permanentes incluem rodinha,
contação de histórias, músicas de gêneros diversos, parquinho, trabalho com nomes
e identificação de letra inicial e final.
As atividades semanais começam pelas atividades de casa que “devem ser
sempre de pesquisa, arte e leitura; que envolvam a família gerando cooperação e
participação entre os membros”. Definindo ainda que para o Pré I acontecerão a
partir do segundo semestre, uma vez por semana e para o Pré II a partir do primeiro
semestre, duas vezes por semana. As atividades semanais ainda incluem uma
extensa lista: massinha, desenho livre, encenação (como atividade de integração
entre as turmas), circuito de atividades de movimentos, vídeo, brinquedoteca,
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exploração da biblioteca, jogos, sequência lógica, atividades plásticas (utilizando
tintas e materiais diversos), trabalho com símbolos (códigos), apresentação e
exploração de diversos gêneros textuais, desenho livre, representação de histórias
através de desenhos, produção de texto coletivo, informática; vídeo (com registro
e contextualização). As atividades periódicas se resumem a texto coletivo,
exploração e experimentação, evolução do grafismo.
É possível observar que, ainda que se assuma não haver um currículo prédefinido ou concluído para a Educação Infantil, há uma expressa intenção de não
deixar um vazio no que diz respeito ao que se trabalhar e como trabalhar.

Há

ainda um tópico nomeado “Atividades coletivas da escola”, não restrito à Educação
Infantil, que também se divide em diárias, semanais e periódicas. As diárias são:
formação em fila para entrada, retorno do recreio e na saída, sempre direcionada
pelo inspetor de turno e acompanhada pelo professor; recreio sem a presença do
professor e dirigido pelo inspetor; oração no início de cada turno; cardápio da
refeição do dia exposto na entrada do refeitório; assinatura do ponto de funcionário
na entrada e saída de cada turno.
Dentre as atividades coletivas da escola, se encontram as atividades
semanais: execução do Hino Nacional, execução do Hino do Município e Hino da
Escola (segunda-feira); informática educativa; tempo de planejamento (dirigido e
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ou livre); educação física; arte; brinquedoteca; biblioteca; reorientação; sala de
recursos.
Como também as atividades periódicas: mural, reunião de pais,
projetos/culminâncias, passeios, palestras, avaliação diagnóstica, filme com
atividades pedagógicas, relato de experiências, oficinas pedagógicas, conselho de
classe, preenchimento de fichas dos estudantes.
O tempo de planejamento também vem organizado em: dirigido – pelo
menos uma vez por mês; coletivo – pelo menos uma vez por mês; por ano de
escolaridade da qual lecionam (com os professores que lecionam para o mesmo
ano) – pelo menos uma vez por mês; individual – uma vez por mês; formação
continuada – uma vez por mês. Temas pré-definidos para serem tratados no tempo
de planejamento: letra cursiva/letra bastão; datas comemorativas; descritores da
Prova Brasil; cultura afro.
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Apresenta ainda os projetos coletivos a serem desenvolvidos no ano de
2014, sendo no primeiro semestre: “A copa e o mundo invadem a escola”, com
realização de março a junho, com a justificativa da realização da Copa do Mundo
de futebol a se realizar no Brasil nesse ano. Os anos de escolaridade, inclusive a
Educação Infantil, trabalharam países pré-definidos. À Educação Infantil coube o
Brasil. Para o segundo semestre o projeto se chamava “África lá, África aqui”, com
realização de setembro a novembro, tendo como justificativa a necessidade de
combater, através do conhecimento, o racismo ainda presente na escola.
O PPP também apresenta o calendário do ano anterior:
25/03 – Celebração da Páscoa com saída de alunos antecipada e celebração em sala.
26/04 – Aniversário da Escola– apresentações, cartazes, paródias...
(28/04) aniversário da Escola– trabalhar com os alunos a história do patrono e história de
sua construção.
10/05 – Comemoração do dia das mães – apresentações das turmas nos dois turnos.
30/05 – Tapete Corpus Christi
03/06 até 07/09 – semana do meio ambiente (expor trabalhos)
06/07 – Festa caipira
06/09 – Festa do folclore na escola

As mudanças ocorridas na SEMED e na equipe apoio pedagógico da escola
não possibilitaram uma organização inicial do planejamento pedagógico para 2015.
Foram observadas as práticas em uma turma de Pré I e em uma turma de
Pré II, no turno da tarde, no segundo semestre de 2014 e também no primeiro
semestre de 2015. As turmas de 2014 serão designadas como turma B1 e turma B2.
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As turmas de 2015 serão designadas como B3 e B4. As quatro turmas observadas
têm uma professora estatutária cada uma.
Na turma B1 foram realizados dez dias de observação, totalizando 30 horas;
na turma B2 foram realizados quatro dias de observação, totalizando 12 horas; na
turma B3 foram realizados cinco dias de observação, totalizando 15 horas e na
turma B4 foram realizados cinco dias de observação, totalizando 15 horas.
A frequência nos dias de observação variou entre oito e treze crianças na
turma B1; entre dez e onze crianças na turma B2; entre sete e dez crianças na turma
B3 e entre sete e nove crianças na turma B4.
3.3.3 – Professoras pesquisadas: um quadro diverso

As professoras participantes da pesquisa preencheram uma Ficha de
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Identificação, em nexo nº 6) e serão aqui nomeadas como Adriana, Dalva, Flávia,
Joana, Letícia, Liliane e Virgínia. Todas são professoras de referência das turmas
observadas e são estatutárias. Suas idades variam entre 34 e 53 anos, sendo que
cinco se encontram na faixa entre 34 e 40 anos, uma com 50 anos e uma com 53
anos. O tempo de magistério, de magistério da Educação Infantil e o tempo de rede
não são diretamente relacionados às idades. As duas professoras com menos tempo
de magistério e de rede (2 anos) são as que se encontram na faixa dos 50 anos.
Sendo que uma delas tem apenas 1 ano de Educação Infantil. As outras professoras
têm entre 14 e 20 anos de magistério. Duas delas têm apenas 3 e 5 anos na Educação
Infantil enquanto as outras três tem entre 16 e 20 anos. O tempo de rede varia entre
2 e 15 anos. Três dessas professoras entraram no último concurso realizado em
2011, sendo duas para cargo específico de Educação Infantil.
Em relação à formação, quatro professoras têm a formação em Nível Médio,
na modalidade Normal, duas delas com Nível Superior concluído e uma em
andamento. Três professoras não têm a escolaridade em Nível Médio, na
modalidade Normal e têm Nível Superior. Dos cursos em Nível Superior, uma
professora é formada em Letras, uma em Ciências Biológicas, uma em Psicologia
e três professoras em Pedagogia. Três professoras têm especialização e uma dessas
cursa o Mestrado em Educação.
O quadro abaixo expõe esses dados:
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Quadro 11: Perfis das Professoras envolvidas com a pesquisa

Professora

Adriana

Dalva

Flávia

Joana

Letícia

Liliane

Virgínia

Turma

A1

A3

B2/B3

A4

B1

B4

A2

Idade

40

34

36

38

50

53

36

Escola
A
Formaçã Letras
o

A
Pedago
gia

B
Normal/
Psicolog
ia

A
Normal/
adiciona
l EI/
Pedago
gia em
andame
nto

B
Normal

B
Pedago
gia

A
Normal/
Ciências
Biológic
as

Especial
iza ção

Psicope
dag
ogia/

Psicope
dag ogia

Letras

Supervis
ão e
Orientaç
ão em
andame
nto
Tempo
20
de
magistér
io

15

14

19

2

2

16

Tempo
na rede

4

3

14

15

2

2

15

Tempo
na
atual
escola

3

3

6

1

2

2

2

Tempo
na
EI
Outro
vínculo

20

5

3

19

1

1

16

Nesta
rede DR em
outra
função

Nesta
rede
DR/EI

Nesta
rede
DR/EF

Nesta
rede
/Apoio
especiali
za do

Nesta
rede
estatutár
ia /EI

Outra
Nesta
rede
rede
estatutár DR/EI
ia/ EI

Fonte: Organizado pela autora a partir de dados da Ficha de Identificação das Professoras.

Considerando o perfil das professoras e a sua escola de lotação, é possível
fazer outras observações. As professoras da Escola A, Adriana, Dalva, Joana e
Virgínia têm entre 34 e 40 anos. Todas têm formação em nível superior, mesmo
que em andamento, sendo que duas têm especialização e uma cursa mestrado. O
tempo de exercício no magistério supera os dez anos, sendo que as profissionais
com mais tempo de magistério também são as que têm mais tempo na Educação
Infantil. As duas professoras com mais tempo na rede também se encontram entre
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estas. Todas possuem outro vínculo no qual exercem o magistério, sendo que
apenas uma em outra rede. As que possuem um segundo vínculo nessa rede,
acumulam seus vínculos nessa escola, prioritariamente com a mesma turma. Duas
tem um segundo vínculo estatutário e duas em regime de dupla regência.
Realizando a mesma análise com a Escola B, é possível observar que as
professoras Flávia, Letícia e Liliane têm entre 36 e 53 anos. Duas têm formação em
nível superior, sendo que uma tem especialização. O tempo de exercício no
magistério vária de dois a quatorze anos, sendo que com atuação na Educação
Infantil o tempo de magistério é de um a três anos. As profissionais com menor
tempo de magistério também são as que têm menos tempo na Educação Infantil.
As duas professoras com menos tempo na rede também se encontram entre estas.
Todas são estatutárias e possuem outro vínculo na mesma rede, sendo que duas o
exercem em magistério e na mesma Escola – uma no Ensino Fundamental e outra
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em Apoio Especializado. A que exerce a função de Apoio Especializado é
estatutária nos dois vínculos e é a única do grupo entrevistado que tem matrícula
específica para Educação Infantil. As outras duas possuem regime de dupla
regência.
Quadro 12: Perfis das Professoras envolvidas com a pesquisa por escola

Escola

A

B

Idade

30/40

36/53

Formação

Nível Superior

Especialização

2

Nível Médio/
Superior
1

Tempo de magistério

10/20

2/14

Tempo na rede

3/15

2/14

Tempo na atual escola

1/3

2/6

Tempo na EI

10/20

1/3

Outro vínculo

3 – mesma escola
1 – outra rede, mesmo
nível

2 – mesma escola, outro
nível
1 – outra unidade, outra
função

Fonte: Organizada pela autora a partir de dados da Ficha de Identificação das Professoras.

Esse quadro diverso que constitui o grupo de professoras que tiveram suas
práticas observadas é possivelmente propulsor de novas aprendizagens. Segundo
Kramer (2013, p. 38), ao ponderar sobre uma educação pensada a partir de Bakhtin,
“a mudança se dá pela coexistência de posições que se encontram, chocam,
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dialogam”. O encontro entre os contextos, as formações, as práticas e concepções
diversas será analisado e, de certa forma, confrontado com o que pode ser
observado no processo de pesquisa.
O quarto capítulo traz a palavra das crianças e adultos. Constam desse
capítulo a observação, as atividades realizadas com as crianças, as entrevistas
coletivas com os profissionais, assim como as análises e ponderações possíveis
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frente ao que o campo expressa.

4 – No cotidiano da escola: o currículo na palavra de
crianças e adultos
Isso é o que eu não sei responder
(Criança, Turma 3A, 18/0315).

Esta tese assume uma concepção de currículo que se constrói no encontro
entre o que a humanidade historicamente produziu como conhecimentos, práticas,
valores e o que emerge na vivência escolar, nas trocas, elaborações, descobertas e
interpretações suscitadas nas relações entre os sujeitos e entre esses e os
conhecimentos. Esse currículo, que tem parte de sua origem em leis, documentos
oficiais, produção acadêmica e movimentos sociais, revela sua face tangível quando
exercido sobre e com as crianças, entre sujeitos falantes, que através da palavra se
constituem e constituem práticas e conhecimentos.
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Para conhecer o currículo que acontece nos encontros entre esses sujeitos,
crianças e adultos, infâncias e profissionais, fomos até eles e sua palavra compõe
este quarto capítulo. Nele consta a observação, as atividades com as crianças e a
entrevista coletiva com os profissionais, assim como as análises e ponderações
possíveis frente ao que o campo expressa.

4.1 – Observação das práticas: Entre a vida e as tarefas
Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se refletem na pupila dos nossos olhos
(BAKHTIN, 2010, p.21).

Como já especificado no Capítulo III, a observação ocorreu em duas
escolas de uma mesma rede pública, uma exclusiva de Educação Infantil,
identificada como Escola A, e outra de Ensino Fundamental com classes de
Educação Infantil, identificada como Escola B. Foram observadas duas turmas da
pré-escola de cada escola durante o segundo semestre de 2014 e outras duas turmas
de cada escola durante o primeiro semestre de 2015, totalizando oito turmas
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observadas. Na Escola A foram setenta e cinco horas de observação e na Escola B
foram cinquenta e duas horas45, totalizando cento e vinte e sete horas de observação.
Todas as turmas observadas na Escola A, assim como as turmas B1 e B3,
são de Pré II, com crianças de cinco a seis anos, as turmas B2 e B4 são de Pré I,
com crianças de quatro a cinco anos.
No primeiro período de observação, segundo semestre de 2014, foi preciso
o olhar atento a tudo o que se passava nas escolas, buscando indícios das culturas
que orientam as práticas. No segundo período de observação, primeiro semestre de
2015, aconteceram mudanças na organização da rede e das escolas de modo geral,
tais como mudança de coordenação da rede, das orientadoras pedagógicas das
escolas, porém isso não se refletiu prontamente nas práticas de forma perceptível.
O dia a dia da escola oferece material para reflexão sobre uma diversidade
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de questões, mas essas reflexões não caberiam no curto espaço/tempo de uma tese
e ficarão para serem tratadas em trabalhos futuros. Algumas dessas questões que se
anunciaram na observação, serão brevemente comentadas.
De modo geral, ambas as escolas tiveram receptividade com a pesquisa e
a pesquisadora. As crianças acolheram facilmente. Os espaços das escolas são muito
diferentes devido a uma ser exclusiva de Educação Infantil e a outra não. A Escola
A ocupa um prédio projetado para a Educação Infantil, mas que oferece pouco
contato com a natureza. Na Escola B, embora haja espaço adaptado para a Educação
Infantil, esta ocupa salas projetadas para o Ensino Fundamental sem qualquer outra
organização voltada para as crianças. Ambas têm mobiliário adequado, mas a forma
de disposição dos mesmos e disponibilização dos materiais difere. Na Escola A
tudo se organiza para o envolvimento e acessibilidade à criança, sua presença é
valorizada em cada detalhe e sua produção tem visibilidade através dos murais,
varais e paredes. Na Escola B a organização dos espaços é marcada pela tutela e
dependência da criança ao adulto. Os murais e outros espaços são utilizados
prioritariamente para expor materiais produzidos por adultos para decorar o
ambiente, relacionados às datas comemorativas e ao processo de alfabetização.

45

O período de observação, principalmente em 2015, foi atravessado por paralisações, greve, e
horário reduzido de aula, também chamado de meia-paralisação, o que reduziu o tempo possível de
observação, em especial na escola B.
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Ambas as escolas têm uma rotina organizadora no que diz respeito aos
espaços comuns e alimentação. Na Escola A há rotinas menos engessadas, mais
voltadas para as demandas das crianças e que priorizam a participação e
compreensão dos procedimentos tomados. Embora também haja rotinas
cristalizadas, que se repetem de forma repetitiva. Na Escola B, além de rotinas
repetitivas e esvaziadas de sentido, há a prática de orações diárias (na entrada e na
hora do lanche) que são declamadas pelas professoras e, obrigatoriamente, repetidas
pelas crianças, assim como longos tempos de espera para realizar qualquer
atividade. Há a prática de aplicar a atividade individualmente enquanto todos os
outros esperam. As interações na Escola A são mais tendentes à horizontalidade
que à verticalidade. As crianças têm tempo e espaço para interagirem entre si. Entre
estas e os adultos, prevalece o diálogo e a escuta. Na Escola B as interações são
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prioritariamente verticais entre adultos e crianças, por vezes desrespeitosas. As
crianças interagem entre si apesar do ambiente controlado pelos adultos. Em ambas
as escolas os adultos se tratam por tia e tio e da mesma forma orientam as crianças
a tratá-los. Na Escola A as crianças são tratadas de forma respeitosa, individual ou
coletivamente e até mesmo carinhosa, sem que isso signifique ausência de limites
na relação entre crianças e adultos. Na Escola B o tratamento dispensado às crianças
é muitas vezes impessoal, interjeições substituem nomes. Em uma das turmas, as
atitudes das crianças são tomadas como agressão pessoal à professora e revidadas
com palavras duras em tom agressivo.
Todas essas questões dialogam com a perspectiva de Educação Infantil
dominante em cada escola. Nas duas escolas, em todas as turmas observadas, o
brincar aparece como aquilo que se faz quando acaba a atividade, ou se espera a
hora do pátio, saída, etc., reafirmando o brincar como uma categoria não escolar. A
diferença é que em algumas turmas ele vai para além do “o que se faz quando não
se tem o que fazer”. Na Escola A, a valorização do brincar é mais observável,
estando presente em todos os grupos: na turma A2 houve momentos específicos de
uso da brinquedoteca. Já na Escola B, nas turmas B2 e B3 (mesma professora), há
garantia diária de tempo para brincar, independente do que haveria para fazer além
disso. No entanto, não foi observado nenhum momento de uso do pátio nessa escola
ou de qualquer espaço alternativo para brincar.
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Na Escola A as atividades, embora haja diferenças entre o que se
desenvolve em cada turma, tendem a ser mais voltadas para o interesse das crianças,
sua aprendizagem, curiosidade e ampliação cultural. Na Escola B as atividades são
voltadas para a preparação para o Ensino Fundamental, expressa em exercícios de
cobrir, colorir, colar e copiar letras e números sem maior relação com algum
contexto entorno. Em ambas as escolas as crianças foram ouvidas sobre o que
realizavam e, com muita frequência, expressavam estar cumprindo uma orientação,
ordem ou solicitação da professora. Quando a atividade era resultante de um
envolvimento maior das crianças com o assunto elas sabiam explicar e opinar sobre
o que faziam. Contudo, a observação permite dizer que, ambas as escolas realizam
a inserção das crianças na categoria aluno, no mundo de códigos da cultura escolar
que farão parte de suas vidas, como apontam Motta, Santos e Corsino (2009).
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Da observação, este tópico traz mais detidamente o que diz respeito ao
trabalho com as datas comemorativas.
A Escola A, conforme já citado no capítulo III, apresenta no documento
“Síntese da Proposta Curricular para 2014” algumas datas comemorativas e as ações
a elas relacionadas, previstas para serem realizadas naquele ano. Baile da Alegria
em 28/02, Festa da Família em 10/05, Arraiá da Copa em 07/06, Festa na Roça em
06/09, O Brasil e suas Diversidades em 08/11 e a Chegada do Papai Noel e
Formatura do Pré II em 15/12 são as ações previstas. Também aconteceram
atividades da Semana da Inclusão e da Semana da Criança. Para decorar a Festa na
Roça foram utilizados trabalhos “inspirados” em Volpi, por causa das
bandeirinhas. Bandeirinhas cortadas pelos adultos, algumas coloridas e coladas
pelas crianças. Na Semana da Criança houve a seguinte programação: 2ª feira:
cinema com pipoca, 3ª feira: pula-pula, 4ª feira: teatrinho, 6ª feira: festa com
cachorro-quente.
Em 2015, a escola não apresentou nenhum material organizador nesse
sentido. Pelo contrário, a equipe de orientação pedagógica solicitou que as
professoras não trabalhassem as datas convencionais. A professora da turma A3 diz:
“A gente não pode enfatizar o motivo da Páscoa, a pedido das Orientadoras
Pedagógicas. Aí a gente fica muito limitada” (Caderno de Campo, Escola A, Turma
3, 01/04/15). Pelo que pude observar essa solicitação não foi exatamente atendida
pelas professoras e até mesmo pela equipe de orientadoras. Na Páscoa, “a
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Orientadora Educacional vem à sala e deixa uma barrinha de chocolate para cada
criança” (Caderno de Campo, Escola A, Turma 4, 01/04/15).
As turmas A1 e A2 participaram das atividades coletivas planejadas para
essas datas, sem nenhum desdobramento no trabalho com as crianças em sala. Na
A1 houve uma data trabalhada, criada a partir da dinâmica da turma, o aniversário
de Tuane:
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Luan: - Aniversário de Tuane. Se prepara para comer bolo. Estão falantes,
barulhentos. A professora vai colando os trabalhos no entorno do quadro onde
está escrito “Tuane – 6 anos”. Algumas crianças arrumam Tuane com arco de
cabelo com laço. A mesa da professora está arrumada com docinhos, biscoitos e
refrigerantes trazidos por eles. As crianças comem, bebem, conversam. A
Professora enche saquinhos de balas para as crianças. - Pessoal, cada um arruma
um amigo para dançar um pouco nessa festa. Essa solicitação gera algum
rebuliço. Graziele e Clara dançam de mãos dadas, Washington e João também.
Paulo Vitor dança quando toca forró. Daniel dança com Luiza, rodam e caem no
chão, assim como João e Washington. Vira confusão. Professora: - Vamos sentar,
descansando da festa (Caderno de Campo, Escola A, Turma 1, 30/10/14).

A comemoração do aniversário de Tuane difere das comemorações
relacionadas às datas do calendário civil e religioso oficial. Tuane, como comentado
anteriormente, é uma boneca confeccionada pela turma, com a qual eles têm uma
dinâmica relação. Comemorar seu aniversário faz parte da proposta de trabalho do
próprio projeto, uma vez que o “nascimento” foi motivo de atividade e
aprendizagens:
As crianças estão olhando suas pastas de matrículas com a professora, olham as
certidões para ver as datas e horários de nascimento. A professora associa os
horários de nascimento à hora de refeições. Calcula idades iguais a datas iguais.
Utiliza as expressões: documento, informação, xerox. Lê as certidões e associa
os dados similares. Como estão falando de nascimento, a professora explica o que
é sala de parto, fala-se em abrir barriga, sair da perereca. Explica que a sala tem
que ser bem limpa. Registra em seu caderno o que as crianças relatam sobre o
assunto. Fala sobre nascer vivo e do registro no cartório com o escrivão. Associa
à ausência de certidão de Tainá, coloca o problema para o grupo. Uma criança
propõe que a sala seja o cartório e a professora escrivã. Cada criança é alguém da
família de Tainá. Professora/escrivã faz as perguntas oficiais sobre a Tainá. As
crianças propõem o nome completo, o dia e a hora de nascimento de Tainá.
Professora: - 9 horas e 10 minutos porque foi aqui na escola, entre nove e dez
horas. Falatório. A professora organiza a conversa e faz perguntas
complementares sobre Tainá e as crianças propõem o lugar de nascimento (bairro,
escola). A professora propõe que a Escola vire o hospital, a criança/mãe de Tainá
aceita. A professora registra tudo em seu caderno – paternidade, avós (Caderno
de Campo, Escola A, Turma 1, 03/09/14).
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Essa comemoração cumpre seu papel de ajudar as crianças a se localizarem
no tempo organizado e marcado do calendário a partir de uma data significativa
para elas. Uma forma de ser do currículo que abre espaço para a produção de sentido
(Canário, 2006).
Na turma A3, na semana após o Dia Internacional da Mulher, encontro um
trabalho intitulado “Mulheres Especiais”, composto por fotos de mulheres
recortadas de revistas. Todas as fotos de mulheres brancas, cantoras, figuras
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políticas. Também acompanho a atividade relacionada à Páscoa:
Há duas caixas de bombons sobre a mesa da professora. Professora: - O que é Páscoa
mesmo? Criança: - Páscoa é uma coisa de chocolate que a gente vai para a igreja
orar. Professora: - É época de que mesmo? Criança: - É uma época... que a gente
vai para a igreja e come chocolate. Professora: - Tem gente que aproveita a época
da Páscoa para ir à igreja. Tem gente que aproveita para mudar, pensar, refletir e
mudar... Raul: - Mudar, para de bater. Professora: - Nessa época as pessoas ficam
com muito amor no coração. As crianças retornam ao chocolate. A professora retoma
amor no coração, dar presentes, ajudar, dar chocolates. Combina com as crianças de
embalar os bombons que ela trouxe e fazer um amigo secreto. Eles querem só ensacar
os bombons. A professora tenta levá-los a concluir pela confecção de uma
mensagem. Ruan propõe dar dinheiro, creme de amendoim. A professora propõe
fazer um cartão para dar ao amigo. Votam. Combinam de fazer um desenho e a
professora ajuda a escrever uma frase para o amigo. Há saquinhos de papelaria para
embalar os bombons. Professora: - Alguém quer falar mais alguma coisa? - Eu!
Professora: - Levanta o dedo que eu vou deixar falar. Acontecem falas sobre
bombons e ovos que comerão em casa. A professora aproveita para falar em partilhar
e dividir. Alice: - Minha mãe não vai comprar ovo de Páscoa porque está muito
caro. Eu vou esperar o coelho. Meu pai vai ver se tem dinheiro para comprar ovo.
Jonas conta que vai ganhar ovos: - Vou dividir com meu pai, minha mãe, minha irmã
e minha avó. Kaike: - Quem não tem bombom e vai no portão, eu vou dar bombom.
Professora: - Que legal. Mas, não é só chocolate, a gente tem que ajudar. Tem gente
que não tem roupa, calçado, brinquedo... (Caderno de Campo, Escola A, Turma 3,
01/04/15).

Na turma A4 a professora utiliza as datas como tema de trabalho buscando
aproveitar a data para aprender sobre o mundo. Chama todos para ajudar a marcar o
calendário. Mostra no calendário o Dia da Páscoa:
- Aí a gente vai fazer uma coisa legal aqui na escola para comemorar a Páscoa.
Pergunta: - Por que existe a Páscoa? Crianças: - Porque existe o coelho. Tem o ovo
e o coelho. - Tem carrinho dentro do ovo. - O ovo tem dentro brinquedo. Professora:
- Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o ovo é de galinha ou chocolate?
Coelhinho bota ovo? É a fábrica que faz. Criança: - Coelhinho não bota ovo. A
professora fala sobre animais que botam ovo. - Coelhinho nasce do ovo? Coelho
nasce da barriga da mãe do coelho. Nasce da barriga da mãe como nós, mamíferos
e mamam na mãe. Bichinhos que nascem do ovo não mamam. Como na Páscoa a
gente ganha ovinhos de chocolate para comemorar a Páscoa que significa... As
crianças contam histórias de filhotes. - Vou combinar o que a gente vai fazer de
chocolate para comemorar a Páscoa. Eu vou trazer chocolate, uma receita e
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forminha para a gente fazer uma coisa gostosa de chocolate. Tia Damiana também
vai fazer. Explica que vão fazer uma pesquisa em revistas de figuras de bichinhos
que nascem de ovo e bichinhos que nascem da barriga da mãe. - Vamos colocar no
papel pardo e vamos colocar aqui (parede) a nossa pesquisa. Menina: - O que é
pesquisa? Professora: - É que a gente vai procurar coisas (Caderno de Campo,
Escola A, Turma 4, 30/03/15).
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Na mesma turma o Dia das Mães também teve sua comemoração:
Marcam dias passados ainda não marcados desde 29 de abril. Lucas marca o dia 1º.
Professora: - Foi feriado, Dia do trabalho, Dia do trabalhador. Todo mundo é
trabalhador. O trabalho da criança é estudar. O meu aniversário é 17/05, sem ser
o domingo que é Dia das Mães, o outro. Esse aqui é o Dia das Mães. Quem mora
com a mãe junto? Todos respondem ao mesmo tempo. - Alguém a mãe mora em
outra casa e vai ver a mãe? Falam juntos sobre quem mora com eles. A professora
retoma a marcação dos dias passados: - Já passou o dia quatro que foi o dia que a
gente começou a fazer a tarefinha no caderno. Em maio, domingo, vai ser o Dia das
Mães e amanhã, que é quinta-feira, nós vamos fazer um trabalhinho para dar as
mães. Vamos fazer um livro para a mamãe? Eu pensei, vejam se vocês concordam,
a gente faz um coração, eu faço para vocês, e dentro a gente coloca as folhas para
vocês desenharem o que vocês querem fazer para elas. As crianças falam diversas
coisas que querem fazer para as mães (Caderno de Campo, Escola A, Turma 4,
06/05/15).

Considerando as observações, é possível afirmar que a Escola A, que tem
exclusiva oferta de Educação Infantil, reúne as seguintes características
predominantes: ambiente que reconhece as crianças e suas infâncias como
sujeitos com autonomia, conhecimentos e interesses. As turmas A1 e A2
realizaram pesquisas sobre Quim Alcântara, um artista plástico, atividades
relacionadas ao mesmo e suas obras, releituras de algumas de suas obras.
A professora mostra no tablete a tela “Rinomania” e propõe pintarem também um
animal como fez o artista. Ficam entre leão e abelha, votam e ganha o leão. Vão para
a mesa e a professora mostra fotos de leões no tablet. Imitam caras e poses de leão.
A professora mostra vídeo de leão rugindo. Planejam a pintura de leão. Luna: - Você
tira uma foto de leão do seu celular, você desenha ele no quadro e a gente desenha
ele aqui. Eu faço um! Professora: – Eu vou fazer o meu e Luna o dela, vocês vão
escolher qual o que vocês vão copiar. Ambas desenham e a professora apaga o dela:
- Luna humilhou o meu leão, vou fazer outro. Luna também apaga o dela. Ela faz de
corpo inteiro e a professora a cara. Agora ela faz a cara e a professora desiste do dela,
pede que aplaudam o de Luna. Votam para decidir se o trabalho do leão será coletivo
ou individual. Ganha o coletivo. Luan queria fazer, mas a professora pede a Luna
que faça o desenho do leão a ser trabalhado por todos. A professora fotografa a
atividade para mandar para Quim Alcântara. Mostra as fotos para as crianças
(Caderno de Campo, Escola A, Turma 1, 10/09/14).

Os profissionais da Escola A têm na criança e na interação com e entre elas o
seu foco alinhado à responsabilidade do adulto como mediador entre a criança e seu
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o mundo ao redor. Espaço e organização do mesmo, ainda que com problemas,
planejado para possibilitar o trabalho propositivo, criativo e interativo. Sua
organização e material exposto expressam o trabalho realizado com as crianças.
Embora a organização da rede e suas dificuldades de gestão e administração das
unidades e de pessoal se reflitam na organização interna da escola, de forma geral,
as crianças são poupadas das consequências dessas dificuldades. Por outro lado, em
relação à unidade pesquisada que não oferece exclusivamente Educação Infantil
(Escola B), essa unidade tem maior oferta das chamadas “atividades especializadas”
e pessoal.
O planejamento coletivo garante certa unidade nas práticas, respeitando as
características de cada grupo de crianças e das profissionais, que tende a ter um viés
de ampliação cultural.
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A recente criação da escola e o fato de ser exclusiva de Educação Infantil
possibilitou que profissionais com concepções de Educação Infantil e Infâncias
afins a tenham buscado com o propósito de realizar o trabalho que desejavam,
conforme será relatado no tópico de Entrevista Coletiva. Contudo, essas
características não alteram a forma usual de tratamento por “tia/o” das crianças para
os adultos e entre estes.
A Escola B, como apresentado no capítulo III, expõe no seu PPP o calendário
do ano anterior, no qual constam as datas a serem comemoradas. Essas datas são:
Celebração da Páscoa com saída de alunos antecipada e celebração em sala (25/03),
Aniversário da Escola com apresentações, cartazes, paródias, trabalhar com os
alunos a história do patrono e história de sua construção (26/04), comemoração do
Dia das Mães com apresentações das turmas nos dois turnos (10/05), tapete Corpus
Christi (30/05), Semana do Meio Ambiente com exposição de trabalhos (03 a
07/06), Festa Caipira (06/07), Festa do Folclore na escola (06/09). Essa
programação não se restringiu à Educação Infantil, ela foi destinada à toda a escola.
Essas e outras datas são lembradas pelo menos nos murais dos corredores da escola
que são periodicamente preparados pelos educadores de acordo com a data em
questão. Alguns exemplos observados foram a Páscoa, o Dia do Circo, Dia do
Livro, Dia das Mães, Folclore e Desfile Cívico. O Dia da Criança implica em
atividades coletivas como “Cinema com Pipoca” e o “Dia da Alegria” no qual há
brincadeiras e pula-pula.
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Logo no primeiro dia de observação na turma B1, a professora trabalha
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Folclore Brasileiro:
A professora pergunta às crianças sobre o que falavam e respondem: - Índios. A
professora explica: - Acabei falando dos índios porque os índios têm muitos costumes
e lá na roça, no interior, onde não tem muito carro, a gente chama de interior.
Alguém sabe o que é Boitatá? Quem já ouviu falar do Boto Rosa? Quem já ouviu
falar do Saci? Quem já ouviu falar da Iara? Quem já ouviu falar do Curupira? A
professora indaga tudo isso olhando um texto retirado da internet e continua: Caipora? Cuca? Quem assistiu O Sítio do Pica-Pau-Amarelo? A Cuca é o que? É
uma jacaroa – jacaré fêmea. Lê as definições e características dos “personagens do
folclore”. Associa ao interior, a quem mora lá que: - Tem animal que até acha
sagrado e protege. Faz associações entre essa proteção e os animais que estão hoje
em extinção. Falando em mitos chega-se ao Padre José de Anchieta... A professora
lê a definição do mito no texto e em seguida pergunta a mesma coisa que acabou de
falar. As crianças ouvem: - Amazônia, pulmão do Brasil porque tem muito oxigênio.
A professora mostra figuras dos “mitos do folclore” no seu celular e enquanto isso
as crianças iniciam um falatório sobre namorados e amigos. A professora explica o
que é um Lobisomem e que ele (o mito) aparece em várias partes do mundo: - E o
homem acredita nisso. Iara – fala enquanto mostra uma figura no celular. Enquanto
a professora fala, algumas crianças começam diálogos a partir das suas palavras. Ela
pede a atenção de todos e é atendida. Vinícius: - Iara não tem cauda. Mentira. Ela é
meio lobo. A professora mostra a foto. Associa ao filme O caçador. Fala que os
homens ficam: - Ba-ban-do - enquanto faz um gesto imitando a cantora Anita46, eles
riem. Ela não conta a história, não conta uma história, diz: “A história conta...” e lê
o texto informativo, em tom informativo. Fala curiosidades sobre o saci. Explica que
não precisa ter medo porque é lenda, é mentira. Fala sobre a lenda da Vitória-Régia.
A professora comenta que o Bumba-meu-boi veio lá do Pará, que ficam dois homens
lá dançando (Caderno de Campo, Escola B, Turma 1, 21/08/14).

De forma “escolaresca47”, uma forma que se pretende escolar, a professora
realiza uma explanação sobre “Mitos do Folclore”. Intentando “trabalhar” o tema,
lê um texto retirado da internet entremeado a perguntas retóricas que não dão
nenhuma margem para as crianças efetivamente pensarem sobre o assunto,
dialogarem, criarem. Com o intuito de tratar o assunto como um “conteúdo escolar”
a professora apresenta informações de forma racional, ainda que seja um tema
mítico, relacionado ao extraordinário. Busca estratégias e associações discursivas
para tornar compreensível um assunto que se encontra na alçada do imaginável.
- Olha, gente, como a casa de tijolos está bonita. Vocês lembram que nós vimos lá
fora que está cheio de flor? É a?- Primavera, diz uma criança. A professora repete
e escreve no qsuadro PRIMAVERA. Pega duas caixas de potinhos de guache.
Combina com as crianças o mural que vão fazer: - O nosso mural vai ter borboleta.
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pesquisa, apresentada e comentada no capítulo II desta tese, p.41.
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Vai ter florzinha também. A professora explica que vão fazer flor e borboleta com as
mãos (carimbo): - Com uma mãozinha a gente faz a borboleta. Eu vou chamar um
de cada vez, os outros aguardam. A professora passa a tinta na mão das crianças
para carimbar. As meninas se aglomeram em torno da mesa na qual fazem a
atividade. Algumas crianças trouxeram sua própria tinta e pincel do kit distribuído
pela prefeitura (Caderno de Campo, Escola B, Turma 2, 24/09/14).

A prática não é dialógica. A professora fala, mas não ouve as crianças.
Apresentar conteúdo é algo que acontece num “monólogo disfarçado de diálogo”,
quando as pessoas falam, cada um consigo mesmo, com a impressão de que falam
umas com as outras. (BUBER, 2009, p. 54) 48
A professora da turma B2, se esforça por fazer dos marcos de tempo do
calendário um mote para o que compreende como aprendizagem, como a
exploração da chegada da primavera para a execução de tarefas.
Na turma B3 é realizada a confecção de mural do Dia da Água:
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Encontro a turma sentada à mesa com a professora escrevendo as frases para o mural
sobre não poluir a água. A professora me explica: - Esse trabalho começou no Dia
da Água, que eu comecei a falar com eles sobre a importância da água. Em seguida
saem para colocá-las no mural do corredor. O mural consiste em uma cartolina
colorida de azul com embalagens coladas ao lado de uma cartolina colorida de azul
com peixes coloridos de dobradura colados. A professora guarda o mural anterior
que acabou de retirar para “apresentar no final do ano” (Caderno de Campo, Escola
B, Turma 3, 30/03/15).

Também há atividade sobre a Páscoa:
Estão colorindo um coelho mimeografado. Professora: - Eu falei para vocês para
ninguém faltar porque eu tinha uma surpresa. A gente sabe o sentido da Páscoa, a
gente sabe que o coelho não bota ovo, a gente sabe que o ovo não é de galinha. Mas,
mesmo assim, eu trouxe uma coisinha. A professora entrega um saquinho com
chocolates individualmente com votos de Feliz Páscoa e beijo (Caderno de Campo,
Escola B, Turma 3, 01/04/15).

No Dia das Mães a turma recebeu uma folha para colorir na qual está escrito:
Cartão para a mamãe. Nela há um girassol desenhado e o contorno dele em simetria
(Caderno de Campo, Escola B, Turma 3, 06/05/15).
Na turma B4 o Dia das Mães é usado como motivo para aprender a escrever
o nome: “A professora pega a atividade de cobrir o nome que alguns não acabaram
e diz: Olha, vocês têm que aprender a fazer o nome porque quando chegar o Dia
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das Mães e a gente for dar a lembrancinha, são vocês que vão escrever o nome
(Caderno de Campo, Escola B, Turma 4, 18/03/15). Na Páscoa, colorem coelhos.
Os registros das práticas observadas sobre datas comemorativas retratam o
que Moreira (2014)49 designa como “tratamento turístico” aos temas. Passa-se pelos
assuntos de forma superficial, como curiosidade, como algo exótico e depois o ano
decorre sem que esses assuntos tenham qualquer visibilidade no trabalho
desenvolvido.
A Escola B, uma escola de Ensino Fundamental que tem oferta de Educação
Infantil, apresenta características marcantes de um espaço que não foi pensado
para a Educação Infantil e que não a tem como centralidade de seu trabalho.
A Educação Infantil nesse espaço parece tanto um apêndice quanto um
refrigério, aquele tempo espaço que exige menos de todos, que tem menos
implicações e responsabilizações. As relações são predominantemente diretivas,
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hierárquicas e verticais entre adultos e crianças, as interações partem de um olhar
adultocêntrico sobre as crianças.
O espaço não privilegia o bem-estar, interesses e necessidades das crianças;
a organização e disponibilização de materiais não favorecem a interação, a
autonomia e a criatividade. O planejamento coletivo não tem efetividade. As
práticas são escolarizantes, com objetivos restritos e restritivos em relação à
possibilidade de criação e elaboração pela criança.
- Olha, gente, como a casa de tijolos está bonita. Vocês lembram que nós vimos lá
fora que está cheio de flor? É a?- Primavera, diz uma criança. A professora repete
e escreve no quadro PRIMAVERA. Pega duas caixas de potinhos de guache.
Combina com as crianças o mural que vão fazer: - O nosso mural vai ter borboleta.
Vai ter florzinha também. A professora explica que vão fazer flor e borboleta com as
mãos (carimbo): - Com uma mãozinha a gente faz a borboleta. Eu vou chamar um
de cada vez, os outros aguardam. A professora passa a tinta na mão das crianças
para carimbar. As meninas se aglomeram em torno da mesa na qual fazem a
atividade. Algumas crianças trouxeram sua própria tinta e pincel do kit distribuído
pela prefeitura (Caderno de Campo, Escola B, Turma 2, 24/09/14).

O tratamento entre os adultos e das crianças com eles é de “tia/o”, entre os
adultos e as crianças é muitas vezes impessoal, assim como desrespeitoso.
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Em entrevista concedida em 2014 para essa pesquisa, apresentada e comentada no capítulo II
desta tese.
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As datas comemorativas estão presentes nos documentos orientadores do
trabalho da escola e fazem parte das práticas de forma conservadora, tradicional e
com fim em si mesmas. Não se problematiza essa forma de trabalho.
Seja o Dia da Mulher, Páscoa, Índio ou o Dia das Mães, o trabalho nas duas
escolas acaba sendo conduzido pelas datas. Na Escola A, embora as professoras
abram espaço para conversas e para o que as crianças desejam fazer, o que conduz
a maioria das práticas é o que já está posto no calendário. A tradição, aquilo que
remete ao passado se perde, pois todas essas datas estão coladas no aqui e agora, no
consumo, aproximando-se da perspectiva das tradições inventadas (HOBSBAWM,
2012).

Um processo de naturalização das datas e consequentemente da escola, que
desarma os educadores, não permitindo a compreensão crítica sobre a sua prática
(Canário, 2006).
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Se Tuane, a boneca de pano, se encarnasse como a Emília, ela nos diria
que a vida na escola é para ser comemorada, que se pode dançar de mãos dadas,
podendo ser hospital, cartório, fábrica de chocolate... e que a primavera não precisa
ser comemorada com borboletas que não sejam inventadas pelas crianças.

4.2. Ouvindo as crianças
A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o produto da
interação viva das forças sociais (BAKHTIN, 2012, p. 67).

Como forma de tentar conhecer e compreender o que falam as crianças sobre
o currículo, foram realizados dois movimentos de escuta: a abordagem durante a
realização de atividades propostas pelas professoras e rodas de conversa. Na
abordagem o objetivo foi saber delas o que estavam fazendo e por quê estavam
fazendo. As rodas de conversa tinham como objetivo ouvi-las sobre as datas
comemorativas.
4.2.1. “Ufa: Acabei!” – a percepção das crianças

Como a relação com as crianças aconteceu em atividades propostas pelas
professoras, na turma A1, geralmente o envolvimento delas era tanto que não houve
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oportunidade para a abordagem. Foi possível buscar saber o que compreendiam
sobre o “teatrinho” a que foram assistir. Perguntadas sobre o que é teatrinho são
obtidas as respostas:
- Não sei. - É brinquedoteca, eu adoro brinquedoteca. - É Educação Física, é, é
Educação Física. - Eu acho que é. São encaminhados para uma sala ampla, com o
dobro do tamanho das salas de referência, com cadeiras para adultos. Outras turmas
chegam. A professora coloca a gravação de narrativa de uma história e quatro
crianças se revezam segundo o personagem. Ao final são aplaudidos. Perguntadas
novamente ao final sobre o que é o teatrinho, Gabrielle aponta para a sala de onde
saíram (Caderno de Campo, Escola A, Turma 1, 08/10/14).

Mesmo nessa turma, em que observei práticas mais dialogadas, em que o
proposto era fruto das demandas das crianças ou era amplamente conversado, houve
ao menos essa participação das crianças em uma atividade como espectador apenas.
As crianças foram levadas para assistir ao teatrinho sem saber o que lhes aguardava
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ou ter-lhes sido explicado afinal o que é um teatrinho. Embora a criança nunca seja
passiva diante do que lhe interesse, como registra Benjamin ao afirmar que “mal
entra na vida já é caçador” (1995, p. 39), logo age e interage sobre o que a ela se
apresenta; é também o mesmo autor que nos lembra que “quase tudo beneficia a
informação” (BENJAMIN, 1995, p. 276). A criança atua sobre o que lhe chega aos
olhos, ela toca, altera e redimensiona, faz da informação narrativa. Uma situação na
qual é colocada para assistir de forma estanque, sem uma relação ampliada com
seus próprios conhecimentos, não favorece a sua elaboração própria, não se torna
experiência, tende a ser uma nova informação.
Quando ocorre a mudança de professora e, consequentemente, de prática,
busco saber deles o sentido do que estão realizando:
Pergunto ao Luan: - O que você está fazendo? - Escrevendo o nome. - Por quê? Porque a tia mandou. - Para quê? - Para treinar o nome. Paulo Vitor complementa:
- A tia falou que é para aprender o nome porque quando eu for para a outra escola,
eu escrevo sozinho, sem isso aqui (aponta para o cartão do nome). Washington: Você esqueceu de mim! Eu estou desenhando meu pai, minha mãe e minha irmã
brincando. Pergunto a Luan se já acabou e o que fez: - Meu nome. - Só. - E um
desenho de um porco. Diz desinteressadamente e sai. Vitor Hugo se dirigindo a mim
e fazendo uma respiração de cansado, de “ufa”: - Acabei! (Caderno de Campo,
Escola A, Turma 1, 13/11/14).

O tom do trabalho é fazer porque foi mandado, para treinar, como tarefa a se
desincumbir para poder fazer o que gosta. Quando as atividades têm um fim em si
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mesmas perde-se a relação com a ampliação cultural e criação pela criança
(KRAMER, 1986).
Sobre o citado trabalho “Mulheres Especiais” que se encontra fixado na
parede na turma A3, composto por fotos de mulheres recortadas de revistas, ao
serem perguntadas sobre o que é, quem fez, por que, o que é uma mulher, as crianças
dizem:
Mikaela: Olha tia, trabalho, pessoas, cantoras. Ágatha: Minha mãe. (Ágatha é negra
e a mulher que ela mostra é loura). Larissa: É a mãe e o neném. Ela aponta uma
mulher loura: - Tia Dalva. Ágatha: - Foi todo mundo que colou. É figura de jornal
para ficar aqui na sala. Gabriel: - A gente escolheu umas fotos só de mulheres. Era
dia das mulheres. A gente comemora o Dia das mulheres. Mulher é menina. Ruan:
- Tem um monte de mulheres porque todo mundo fez. Porque só tem mulher. Isso é
o que eu não sei responder. (Caderno de Campo, Escola A, Turma 3, 18/03/15).

A realização de uma seleção de imagens de veículos de mídia impressa para

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

“comemorar” o Dia Internacional da Mulher evidencia a falta de conexão entre o
que se prioriza como um “conteúdo”, assunto, tema de trabalho e os sujeitos
implicados. Meninos e meninas, em sua maioria negros, de classes populares, que
têm uma vida cotidiana muito diferente da retratada por essas figuras femininas
midiáticas. Uma data de luta e resistência em sua origem é reduzida a imagens de
mulheres brancas, magras, bem vestidas, mães sorridentes em poses, em funções de
exposição de sua imagem.
As mulheres reais de suas vidas – brancas, negras, pardas, trabalhadoras,
chefes de família, mães ou não, magras e gordas, altas e baixas, sorridentes ou não
– ficaram ao largo da comemoração. A “data” é utilizada para reforçar um
estereótipo de mulher (imagem e papel social) que vai sendo incutido nas crianças
desde cedo.
Na turma A4 conversamos enquanto estão realizando atividades envolvendo
datas comemorativas. A primeira foi na Páscoa. Preparando a confecção de ovo de
Páscoa: “Paula: - Vamos fazer chocolate. Para quê? - Para fazer ovo. Para a gente
levar para casa. Para a gente comer. - Por quê? - Porque a gente gosta”.
(Caderno de Campo, Escola A, Turma 4, 01/04/15).
Em maio, o Dia das Mães. Desenhando um coração para a mãe que será
pintado depois, há na mesa a frase “mamãe, eu te amo”, para copiarem. Quando
pergunto o que estão desenhando, a maior parte das crianças demonstra não
compreender bem por que fazem a atividade.
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Lucas: Eu e minha mãe. Por quê? Não sei. Porque é o Dia das Mães. O que é? Não
sei. Eu acho que é alegria. É que alguém ama a mãe, a nossa mãe. Pedro: Vou
mandar isso para mamãe (um cartão cheio de letras que põe dentro do coração).
Paula: Uma flor, eu, meu pai e meu irmão, para dar a minha mãe. Por quê? Porque
sim. Bluma: - É o bicho para dar para a minha mãe. É de presente. - Por quê? Porque ela adora presente. Para ela ficar feliz. Arthur: - Sábado vai ser Dia das
Mães. - E o que é o Dia das Mães? - Que dá presente para as mães. - Por quê? - Ela
gosta de ganhar presente. Matheus: - Meu nome. - Por quê? - Porque minha tia
pediu. - Para quê? - Para a gente fazer um negócio pintado com hidrocor e com
pincel (Caderno de Campo, Escola A, Turma 3, 07/05/15).

João Vitor incorpora o sentido de presentear por ter afeto e destina para mais
alguém que representa a afetividade para ele: “- É para minha mãe. Um é para a
minha mãe e outro é para meu tio. Porque eu gosto dele. Tia, me dá o negócio para
fazer para o meu tio? Você quer: Tio, eu te amo? Você ama seu tio? - Amo. Ele já
cresceu muito. Ele está com dor de coluna porque ele cresceu (Caderno de Campo,
Escola A, Turma 3, 07/05/15).
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Nessa turma, na qual há receptividade para o as demandas das crianças, as
datas também atravessam o cotidiano pedagógico em um vácuo de compreensão ou
enredamento com vida. No entanto a ambivalência se anuncia na compreensão de
João Vitor que encontra sentido na tarefa e a amplia seu destino. Presenteia quem
ama, a mãe e o tio. Não é a data, é o ato de brindar a quem ama e que o ama.
Nas turmas B1 e B2, a percepção das crianças sobre as atividades reafirma o
cumprimento de tarefas.
Professora: Vocês agora vão desenhar flores, borboletas, a primavera que a gente
está vendo. Tudo bem colorido. Vou fazer a borboleta aqui no quadro. Perguntadas
sobre o que estão fazendo as crianças respondem: Uma borboleta colorida (Dudu);
Uma flor e esses dois, é dois flor (Cauê); Um sol, vou fazer os “zoio”, a boca (Cadu);
Flor. Porque a tia mandou (Camile); Uma floresta cheia de bicho (Isabele); Tô
tentando fazer um arco-íris mas não consigo (Joana); O que a tia mandou, foi uma
borboleta (Raqueli); Colorido, colorido é da borboleta (Léo) (Caderno de Campo,
Escola B, Turma 2, 25/09/14).

Um momento feliz foi o ensaio da dramatização da história “Os três
porquinhos”. A sequência de ensaios por grupos e a ausência de algumas crianças,
permite que alguns atores se revezem. A professora chama pelo nome quem vai
ensaiar, lembrando a cada um qual o seu personagem. Ela narra a história e eles
dramatizam. Conversando com as crianças após sua participação no ensaio:
Pesquisadora: Você gostou de fazer o lobo? Léo: Gostei. Minha mãe tem lobo em
casa. É o boneco. Maria Eduarda: Fiquei rodando, depois montando (a casa).
Raquelli: Fui porquinho. A tia vai fazer a máscara. O porquinho vai construir uma
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casa. O primeiro uma casa de palha, o segundo de madeira e o terceiro a casa de
tijolo. O lobo mau bate nas três portas e disse: abre a porta se não vou assoprar! E
depois assoprou! Disse não e ele assoprou. “Caiu” todas as casas. Só isso. Kauê:
Não aquele não cai não, de tijolo. Olha lá, não vai cair não, a de tijolo (Caderno de
Campo, Escola B, Turma 02, 06/11/14).

Após o ensaio a professora propõe que façam “a atividade da letra L do lobo.”
Ela mesma reforça o nome da letra e diz quais nomes começam com L: “Lucas, de
Léo e de... lobo” (Caderno de Campo, Escola B, Turma 02, 06/11/14). Comentários
sobre a atividade:
Joana: Fiz uma portinha e uma campainha, porque era bonito. Eu não queria o lobo
mau porque ele assustava. Brincam de bambolê e lego. Kauê: Um bolo. Porque eu
gosto de bolo. Maria Eduarda: Lobo e outro lobo. Um porquinho e outro lobo,
porque a tia mandou. Vitor: Lobo. A tia mandou. Raquelli: O lobo se refrescando lá
fora na casa dele, na floresta. Porque eu queria.

Expressividade, espontaneidade, alegria, criação e autoria presentes na
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dramatização, são rapidamente contidos e canalizados para uma atividade útil no
ponto de vista escolarizante da prática observada.
Assim, como evidenciou a observação das práticas, as crianças expressam
sobre as atividades que realizam, em sua maioria, seu caráter preparatório, que
limita a Educação Infantil a uma antessala da vida propriamente dita, a vida que
acontece fora da escola.
4.2.2. Rodas de conversa: sobre alegrias e tristezas

Na primeira roda de conversa, em 2014, as crianças foram ouvidas sobre o
que é ser criança em um ambiente no qual a “Semana da Criança” é um evento. Em
2015 foram realizadas outras quatro e os temas foram Carnaval, Páscoa, Indígenas,
Mães.
Dia da Criança
A provocação da conversa foi a história “Pedro e Tina, uma amizade muito
especial” 50 , que narra a amizade de duas crianças muito diferentes. Partindo da
compreensão das crianças sobre a história, a conversa girou em torno do que é ser

KING, Stephen. Pedro e Tina – uma amizade muito especial. Editora Brinque-book, São Paulo.
1999.
50
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criança, quem é criança, crianças que conhecem, como são as crianças, do que
gostam, do que não gostam e o que as deixa triste. Assim recontaram a história:
A história era sobre Tina e Pedro, duas crianças que brincavam, desenhavam,
viravam cambalhota [...] Criança faz gaivota, brinca desenha [...] Nessa sala tem
crianças, são crianças, homens e mulheres, meninos e meninas. Porque você é
criança ou é pré-adolescente porque está crescendo, você cresceu e é adolescente
[...] Um homem de seis anos é uma criança (Caderno de Campo, Escola A, Turma
1, 17/09/14).

Estas narrativas apontam suas percepções sobre “ser criança”. Crianças são
gente, é o que parecem dizer com “são crianças, homens e mulheres”, somos
humanos e temos gênero: “meninos e meninas” (Caderno de Campo, Escola A,
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Turma 1, 17/09/14).
A história era sobre Pedro e Tina e a amizade, a amizade de Tina e Pedro. Pedro
igual ao da nossa sala. Um era menino e o outro era menina. Pedro fazia tudo
errado e Tina tudo certo. Pedro aprendeu a fazer certo e Tina a prendeu a virar
cambalhotas, a andar de costas, a voar... Tina e Pedro são amigos inseparáveis,
pequenos, menores, crianças. Criança brinca, vê desenho, estuda, faz dever,
aprende, sai, fica de castigo, fica suja, toma banho (Caderno de Campo, Escola B,
turma 1, 17/09/14).

Anunciam a infância como fase que tem como uma característica o tamanho:
“pequenos, menores, crianças” (Caderno de Campo, Escola B, turma 1, 17/09/14);
e como etapa da vida, parte de um tempo que passa: “Porque você é criança ou é
pré-adolescente porque está crescendo, você cresceu e é adolescente. Um homem
de seis anos é uma criança” (Caderno de Campo, Escola A, Turma 1, 17/09/14).
A turma B2, após a história, conclui que “Tina e Pedro são amigos, são
pessoas pequenas, crianças. Henrique é criança, Maria Eduarda. Ser criança é legal.
Adulto faz bolo, criança brinca” (Caderno de Campo, Escola B, turma 2, 17/09/14).
Também indicam que há papéis diferentes designados para essas etapas.
A compreensão que as crianças expressam sobre si mesmas remete à
afirmação de Benjamin: “as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada,
mas antes fazem parte do povo e da classe a que pertencem.” (2002, p.94). Suas
falas são perpassadas por seu pertencimento social e de classe.
Quanto ao futuro, há discordâncias. Enquanto tem quem queira crescer, “eu
quero ser grande, não quero ser pequeno porque quero ser grande”, tem quem
prefira o contrário, “eu não quero crescer não” (Caderno de Campo, Escola B,
17/09/14).
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Para elas, ser criança é: “legal, é bom, é muito bom, é brincar”, mas também
pode ser “mau, ruim, é fazer merda” (Caderno de Campo, Escola B, 17/09/14), o
que parece ser uma fala fruto da desvalorização e desmerecimento por parte do
adulto. O que todas mais gostam é de brincar – seja “na rua, no parquinho, na sala,
na brinquedoteca” – com outras crianças, com brinquedos ou diferentes
brincadeiras. Gostam de ganhar brinquedos e “que a tia lê livro” (Caderno de
Campo, Escola A, 17/09/14). Gostam também de “fazer arte, desenhar, estudar,
ficar na escola, dos amigos, de comer, de biscoito, fazer atividade, pintar qualquer
coisa” (Caderno de Campo, Escola A, 17/09/14).
Aqui também se expressa o olhar benjaminiano sobre uma criança que age
frente ao que se apresenta a ela: “Não há dúvida que brincar significa sempre
libertação. Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si,
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brincando, o pequeno mundo próprio” (BENJAMIN, 2002, p.85).
Também se coloca o que não é bom em ser criança:
Não muito (bom ser criança). Tem dia que mãe bate. A gente faz bagunça. Todo
mundo também faz. Minha mãe nunca me deixa de castigo. Minha mãe me bate
mais. Porque peço para ir na casa do meu avô. Ela diz que não, eu peço de novo,
ela diz que não, aí ela me bate. Porque aborrece.
Minha mãe aperta minha mão muito forte. Eu fiquei triste. Só porque eu estava
atrasado. Minha avó me bate muito, já me bateu até com vassoura. Porque eu faço
sempre bagunça com o meu brinquedo que eu ganhei no Dia da criança. Minha
irmã tem medo do meu Hulk, aí ela fica gritando, aí minha avó me bate. Porque
faço bagunça. Espalho as coisas. Eu cato. É só pedir para catar e eu cato tudo
junto.
Ficar de castigo porque apronta, bagunça. Não pode aprontar. Tem que ficar de
castigo. Só apanha de chinelo. Minha mãe manda em mim, porque ela tem que
mandar, porque ela é minha mãe. Meu pai é bonzinho comigo. Mãe não é não
(Caderno de Campo, Escola A, 17/09/14).

Nestas falas de diferentes crianças, tanto há certa justificativa já assimilada
sobre o procedimento do adulto “ - Porque eu faço sempre bagunça, [ ] Ficar de
castigo porque apronta, [ ] Minha mãe manda em mim, porque ela tem que mandar,
porque ela é minha mãe”, quanto o entendimento de que não precisava ser assim “
- Só porque eu estava atrasado [ ] É só pedir para catar e eu cato tudo junto”
(Caderno de Campo, Escola A, 17/09/14).
Acusam as tristezas cotidianas:
Minha mãe coloca de castigo. Meu pai me bate porque eu não fico quieto não.
A mãe bate. Porque ela fica nervosa, porque fica aporrinhando, os filhos. Mas
minha mãe não gosta que ajude ela. Ela faz as coisas sozinha. Eu sou nervosa com
ela, eu faço pirraça e daí ela me bate.
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Meu irmão me bate e o irmão da minha prima acertou com pau. Triste, Miguel
batendo, empurrando e xingando.
Que meus pais brigam, porque meu pai bebe muito e fica estressado, até minha
mãe. Aí minha mãe chora. Quando alguém me bate eu devolvo, porque minha mãe
fala para eu devolver.
Meu pai me bater porque quando minha irmã implica comigo ele pensa que sou
eu.
Minha mãe porque ela sempre me bate, quando eu faço coisa errada, eu quero
ajudar ela varrer e ela não deixa. Quando tá lavando ouça eu ajudo e ela não
deixa. Quando meu pai trabalha, ganha dinheiro, fica cansado e meu irmão fica
em cima do meu pai. Tá calor e ele fica, até fica triste, aí bate nele.
Minha irmã não gosta de brincar comigo e me bate, põe de castigo atrás da cama
(Caderno de Campo, Escola B, turma 2, 17/09/14).

Geralmente buscam uma justificativa para agressões e conflitos, “Está calor
e ele fica, até fica triste, aí bate nele” (Caderno de Campo, Escola B, Turma 2,
17/09/14).
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Também incluem no “ser criança” responsabilidades que lhes são
imputadas: “Estudo, brinco com meus amigos. Estudo matemática, já sei ler, conta,
faz dever da tia para aprender escrever. Estudar, fazendo dever para aprender”. Ou:
“Minha irmã faz comida, uma tem doze, uma tem dez, uma tem sete. Minha mãe
pede para eu descascar e eu descasco alho” (Caderno de Campo, Escola B,
17/09/14).
Apontam o que lhes é interditado: “Pegar faca não pode porque fura a mão,
mexer na panela, mexer no fogo. Não pode espalhar brinquedo nem fazer bagunça”.
(Caderno de Campo, Escola B, 17/09/14).
Em relação às datas comemorativas, na capa do livro lido, Pedro usava um
chapéu feito de dobradura de jornal. A turma B2, ao ver essa ilustração, identificou
o chapéu e cantou em coro “Marcha soldado”. Possivelmente porque no mês
anterior (25/08) comemorou-se o Dia do Soldado (Caderno de Campo, Escola B,
turma 2, 17/09/14).
Somos constituídos de linguagem (KRAMER, 1993). Ao falar, essas
crianças se constituem como sujeitos crianças, e também marcam a experiência de
ser criança. De acordo com Benjamin (2012), a narrativa é o que possibilita a
experiência. Nessa perspectiva a narrativa é ponto de encontro entre a infância como
categoria e a experiência de infância. Da mesma forma, a roda de conversa
possibilita que as falas das crianças marquem o encontro entre “ser criança” como
uma categoria e a “experiência de ser criança”.
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Carnaval51

Para provocar a conversa foram disponibilizados objetos e roupas que
compõem fantasias. As crianças exploraram livremente e se fantasiaram. Foram
tiradas fotos, seus comentários foram registrados e desenharam suas percepções
sobre a experiência de participar da proposta. Ao verem os apetrechos: “É bonito!
Nossa! Um chapéu! Que bonitinho! Caraca! Carnaval! ” Risos! Gargalhadas!
(Caderno de Campo, Escola A, 03/03/15). Após um manuseio inicial: “O que eu
fiz? Espalhou fantasias [...] Fantasia de quê? De carnaval [...] Para que serve isso?
Para ir no carnaval [...] Vocês querem brincar com isso? Quero” (Caderno de
Campo, Escola A, turma 1, 03/03/15). “Pegam os materiais, dialogam, trocam,
disputam, pedem emprestado, negociam. Há um rebuliço, muita farra com risos.
Fotos individuais e em grupo” (Caderno de Campo, Escola A, 03/03/15). Eles se
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divertem e depois retomamos nossa conversa:
De que estávamos brincando agora? De fantasia. De fantasia de quê? De polícia!
De mágico! De carnaval! Mas o que é carnaval? Carnaval é um negócio que faz
alegria. Que tem pierrô. Tem brincadeira. Pula-pula, brinquedo. Pessoa
fantasiada. Sabão de apertar. Carnaval é para se divertir. As crianças pulam no
pula-pula e as pessoas grandes dançam. É gostoso e divertido. Tem espuminha que
joga para o alto” (Caderno de Campo, Escola A, 03/03/15).

Segundo a turma A1, as pessoas se fantasiam tanto para se divertir quanto
para assustar e eles gostam de ser assustados. Embora tenha gente com medo de
pierrô. Concluímos que o carnaval pode ter de dois a cinco dias, mas em
Copacabana: “Tem carnaval todo dia, os blocos vão passando, fica tudo alegria”.
Quase todos já “foram ao carnaval”, com a mãe ou o pai. Três crianças nunca foram,
uma já viu com o pai. Das que não foram, uma tem vontade de ir para “se divertir”.
Constatamos que é possível se divertir mesmo não sendo carnaval, brincando e
“pode brincar todo dia!”, mas o carnaval “já é divertido de brincar”. No carnaval a
gente brinca “na rua, na praia, na praça, no parque de diversões. Na minha rua tem.
Tem na rua que passa o ônibus” (Caderno de Campo, Escola A, 03/03/15).
Na perspectiva de Bakhtin (1999), o tênue limite entre o carnaval ser uma
data a ser trabalhada e a possibilidade de ser viver o carnaval como experiência está
explícita nessa proposta. Ou seja, no currículo, a data, que não precisa ser exata,
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Devido ao período de organização interna das escolas, essa atividade só foi realizada na Escola
A.
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pode estar conectada com a experiência de ser criança, de ser pierrô, de se fantasiar
e viver na escola a utopia de um espaço de diversão.
Páscoa
Para estimular a conversa foram distribuídos encartes do comércio. As
crianças manusearam e fizeram comentários. A conversa foi conduzida à percepção
dos elementos relacionados à Páscoa. Desenharam ovos de Páscoa, conversamos
sobre sua origem.
Das quatro turmas em que a atividade foi realizada, apenas uma identificou
por conta própria elementos relacionados à Páscoa nos encartes. As outras três
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turmas comentaram animadamente os itens expostos à venda no comércio:
Tem fralda, tem chocolate aqui, tem Nescau, tem coisa de mosquito. Coisa de
cabelo, desodorante, água, mais coisa de cabelo, coisa de lavar cabelo, pintar
unha, coisa de maquiar. Tem biscoito, papel higiênico, sabonete, suco, tem bebê.
Tem fandangos. Tem Bob Esponja. Biscoito do Bob Esponja. Tem bombom. Tem
bolo de chocolate. Tem esmalte. Tem negócio para homem e negócio para mulher.
Só tem comida. Coisa de mulher. De pintar cabelo. E tem brinquedo (Caderno de
Campo, 06/04/15).

Na continuidade da conversa emergem as impressões sobre a Páscoa.
Identificam nos encartes o chocolate. Na turma A1 a maior parte das crianças
relacionou a Páscoa a ganhar chocolate, dado pelo coelhinho. Quando perguntados
por quê o coelhinho deu ovos, a resposta de quase todos foi: “- Não sei”. Apenas
um menino afirmou: “- Eu sei! Eu sei! Sabe por quê? Se a gente obedecesse a mãe.
Você ganha ovo de Páscoa e obedece a mãe? - É. Obedeço. Ou você obedece a mãe
e ganha ovo de Páscoa? - Obedece a minha mãe e eu ganho” (Caderno de Campo,
Escola A, Turma 1, 06/04/15).
Dois meninos trazem a relação com a religião: “- Páscoa é uma cruz. E tem
uma cruz na igreja. Você vai à igreja? - Eu também vou! E também é o
“froquecimento” de Jesus. O amigo esclarece: - É o nascimento de Jesus. Ao que
o primeiro reage: - Não, outra coisa. Outra coisa de Jesus? Complementa: - É. É
uma coisa de Jesus. E Conclui: - Ressuscitar é viver” (Caderno de Campo, Escola
A, Turma 1, 06/04/15).
A turma B4 relacionou Páscoa com chocolate e ovo de Páscoa a partir dos
encartes, mas não apresentaram maiores informações sobre a Páscoa:
Mas, quando vocês comeram ovo de Páscoa? Foi ontem porque o papai me deu. A
vovó comprou o meu. Por que sua avó comprou o seu? Porque eu gosto. Porque o

136
ovo é de Páscoa? Porque é para comer. Mas, o ovo de galinha não é para comer?
É sim. Mas, ele é de Páscoa? É sim. Não. O que é Páscoa? Páscoa é Páscoa
(Caderno de Campo, Escola B, Turma 4, 06/04/15).

Na turma B3 as crianças diferenciam ovo e chocolate: “Chocolate não é ovo.
Chocolate é um objeto que a gente come quando está com fome” e trazem
informações sobre a Páscoa: “Por que seus pais deram ovo de Páscoa para vocês?
Porque estava na hora da Páscoa. O que é a hora da Páscoa? Porque tem que comer
um negócio da Páscoa” (Caderno de Campo, Escola B, Turma 3, 06/04/15).
A Turma A4 identificou elementos relacionados à Páscoa imediatamente à
entrega dos encartes: “Tem coelho! Achou coelho no dele. O meu tem coelho de
chocolate!”. A associação entre a data e ganhar algo os remeteu ao Natal: “Coelho
dá presente de Natal. Dá ovo de Páscoa. O Papai Noel só dá presente. O coelho não
dá ovo, o coelho só entrega ovo” (Caderno de Campo, Escola A, Turma 4,
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06/04/15).
Explicaram o que aprenderam na escola:
O coelho deixa o ovo pronto. Os ovos de Páscoa foram feitos na fábrica de
chocolate. Ele só entrega. Quem contou isso para vocês? Tia Joana. Porque o
coelho trouxe ovo de Páscoa? Porque ele é legal. O ovo de Páscoa tem brinquedo,
adoro brinquedo. O que é Páscoa? É ovo. É ovo que o coelho entrega. Porque o
coelho entrega ovo na Páscoa? Porque sim. Ele entrega ovo todo dia? Não. Todo
dia tem ovo de Páscoa? Não (Caderno de Campo, Escola A, Turma 4, 06/04/15).

Completaram com fantasia:
Olha, o coelhinho existe sim. Minha mãe comprou o coelhinho, ele era esperto, eu
ensinei ele a abrir a geladeira. Ele abriu a geladeira pegou o ovo e botou no quarto
da minha mãe. Minha mãe sentiu aquilo gelado no braço e acordou e o ovo de
Páscoa estava lá. O coelhinho está na sua casa? Ele já fugiu. Meu coelho fugiu,
mas voltou de novo. Ele está onde? Na minha casa, preso na gaiola. Será que ele
vai trazer mais ovo? (gesto afirmativo). Acho que eu vou lá, comer ovo de Páscoa!
Aí vai comer ovo de Páscoa de montão (Caderno de Campo, Escola A, Turma 4,
06/04/15).

Analisando o que expressam as crianças sobre a Páscoa, vemos que embora
alguns relatos sejam relacionados à religião, o que predomina é a possibilidade de
comer ovo de Páscoa, e atrelado a isso, a questão comercial. O conhecimento
religioso é expresso por crianças que têm esse aspecto presente em suas vidas em
família. A escola passa pela questão central da Páscoa sem tratar dela. O que fica
potencializado na escola é a ação comercial, o consumo do chocolate e a oferta dele
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em família e na própria escola. Apenas no grupo A4 é observada a intenção de fazer
da data um gancho para outras aprendizagens.
Trabalhar o símbolo religioso fora do seu contexto cria uma experiência
desconectada com a vida como algo transcendente (BARBOSA, 2013), que vá além
do mero comércio cotidiano. A religião sem religiosidade, que ensina meninos e
meninas uma fé que se materializa naquilo que pode ser comprado.
Dia do Índio
Em ambas as escolas as crianças ouviram o cd “Ñande Reko Arandu –
Memória Viva Guarani”, e dançaram. Enquanto ouvem se revela o estranhamento
sobre o diferente: “Que música é essa? Não tem cantor não? É inglês. Música da
Xuxinha. Tem xique-xique. A gente está ouvindo crianças. Muito inglês. Crianças.
É legal. Muito legal. Não conhecia, mas é demais. Parecida com a música da Xuxa.
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Tambor!” (Caderno de Campo, 29/04/15). Conversando sobre o que gostariam de

saber sobre os índios, vamos sabendo o que conhecem sobre os índios.
Se eles ficam pelados. Eles ficam com uma folha aqui. Aqui tapando o bumbum.
Mesmo quando está muito frio? Mesmo! Se o índio vier aqui na escola ele vai vir
nu? Vai vir de roupa! Vai vir pelado! E se ele estiver de roupa ele vai deixar de ser
índio? Não. Respondem sem muita convicção (Caderno de Campo, Escola B,
29/04/15).

Informações estereotipadas:
O que mais a gente sabe sobre os índios? Os índios matam bicho para comer. Ele
faz assim, oh. (diz um menino enquanto imita uma pessoa atirando uma flecha para
o chão) Eles pegam uma flecha e joga na água. Eles pegam mico para comer. Ele
tem um animal. Eles não têm cabelo. Eles usam uma pena aqui. Ele toma banho
na água suja. Na água limpa. Fazem assim (diz um menino colocando a mão
espalmada sobre a boca e emitindo sons: hu, hu, hu...). Aí chove. É a dança da
chuva (Caderno de Campo, Escola B, 29/04/15).

Essa forma de tratar o currículo, faz do outro, aquele diferente de mim,
alguém de quem eu simplesmente me aproprio para fazer dele um objeto
estereotipado e não um sujeito de alteridade.

Dias das Mães
Na semana após o Dia das Mães houve a conversa sobre a data em cada
turma, partindo das suas observações sobre as comemorações ocorridas no dia. A
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conversa foi seguida da história “As famílias do Mundinho” 52 , que trata de
diferentes configurações familiares.
Na turma A4 a conversa para identificar o domingo que passou (véspera)
como Dia das Mães não surtiu efeito. Não fizeram, a princípio, nenhum relato ou
relação com o dia que passou e a data comemorativa. Reportei-me, então, à
atividade que presenciei na semana anterior: “Na quinta-feira, quando eu vim aqui,
vocês estavam fazendo um coração. Aquele coração era para quem? Para a mamãe,
para o Dia da Mãe [...] Quando foi o Dia da Mãe? Sábado. Domingo” (Caderno de
Campo, Escola A, turma 4, 11/05/15).
Na turma A3 relacionar os dias da semana passados os ajudou a chegar à
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data em questão:
O que a gente fez domingo? Fiquei em casa. Eu dei uma flor para a minha mãe,
uma margarida. Por que você deu uma margarida para a sua mãe? Porque meu pai
comprou. Por quê? Porque ele teve dinheiro. Por que ele comprou nesse dia uma
margarida para sua mãe? Porque era Dia das Mães. Domingo foi Dia das Mães?
Foi (Caderno de Campo, Escola A, turma 3, 14/05/15).

Na Escola B, as turmas 3 e 4 participaram juntas da atividade e relacionaram
a data a presentes: “É dia de dar presente. Eu comprei um bombom para a minha
mãe”.
Explicaram o que é a data: “Dia das Mães é uma coisa que a gente dá
surpresa para as mães, dá presente para as mães e a gente agracia muito as mães.
Porque é um dia especial. Porque nos dias especiais tem que agraciar as mães. É
porque o Dia das Mães tem que ser muito legal para amar as mães” (Caderno de
Campo, Escola A, turma 3, 14/05/15). Já nos outros dias: “E nos outros dias a gente
agracia as mães? Não, só no Dia das Mães. Nos Dias dos pais a gente agracia os
pais. E nos outros dias a gente faz o quê? Nos outros dias a gente beija as mães.
Por que você beija as mães? Porque é legal” (Caderno de Campo, Escola A, turma
3, 14/05/15).
Explicaram também porque tem essa comemoração: “Porque é o símbolo da
paz. Para alegrar todo mundo” (Caderno de Campo, Escola A, turma 4, 11/05/15).
E contaram como foi a comemoração:
Meu irmão comprou um anel para a minha mãe. Porque é feliz das mães! Meu pai
deu uma xícara para a minha mãe e pediu se ele dá um pouquinho do bombom dela
BELLINGHAUSEN, Ingrid B. As famílias do Mundinho. Editora DCL – Difusão Cultural do
Livro, São Paulo, 2007.
52
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que ele deu dentro da xícara. Meu pai comprou umas flores para dar para a minha
mãe. Porque era Dia das Mães. Eu dei uma flor também para minha mãe, foi outra
margarida (Caderno de Campo, Escola A, turma 3, 14/05/15).

Houve comemoração com a mãe e a família: “As tias da minha mãe
chegaram, foram fazer churrasco na casa da minha avó que eu amo muito. Foi uma
festa na casa da minha avó” (Caderno de Campo, Escola A, turma 3, 14/05/15).
Como também houve comemoração sem a própria mãe:
Eu estava na casa do meu pai, dormi lá quando minha mãe estava trabalhando. Aí
chegou o Dia das Mães e o meu pai fez churrasco na casa dele. Eu, minha avó,
meu tio, meu pai com eles. E meu pai comprou sorvete. Minhas duas irmãs e minha
amiga foram me buscar. Meu pai me deu um presente para eu dar para a minha
mãe, eu dei um ralador de legumes, um monte de coisas. Eu fui na festa da minha
família com meu pai. Aí minha mãe não foi. Aí minha mãe foi me buscar (Caderno
de Campo, Escola A, turma 3, 14/05/15).
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Mas, se há um Dia das Mães, o que é uma mãe, perguntamos às crianças:
A mamãe é uma mulher. Porque eu nasci da barriga dela. Uma mãe tem coração
bem fundo. Porque uma mãe é muito grande e tem coração fundo, para ter mais
energia... para fazer as coisas para o filho. E para trabalhar. É (Caderno de
Campo, Escola A, turma 3, 14/05/15).

A resposta mais presente foi “nascer da barriga dela”, um dado biológico
acompanhado do afetivo e sócio-histórico quando aparece o “coração bem fundo”
e a “energia... para fazer as coisas para o filho”. Essa fala traz o papel da mãe na
vida da família de “cuidar dos filhos. Ela dá mama. Mama no peito. Dá colo, dá
alegria, dá carinho, mamadeira, chupeta”. Afirmando a mãe como cuidadora
principal: “Quem cuida mais de você? Mamãe. Quando a gente está passando mal,
ela leva no médico dá uma injeção e vai para casa. Ela leva a gente para praia
para pegar peixinho” (Caderno de Campo, Escola A, turma 4, 11/05/15).
As crianças falam também dos pontos de atrito dessa relação: “Ela bate. De
sandália na minha bunda. Quando a gente faz malcriação. Minha mãe me bate todo
dia. Quando eu faço bagunça. Quando a gente faz muita bagunça” (Caderno de
Campo, Escola A, turma 4, 11/05/15). Porém, a mãe bate quando “tem raiva da
gente. Porque a gente faz briga. Porque as mães têm que brigar quando a gente faz
malcriação. Pai bate” (Caderno de Campo, Escola B, turmas 3 e 4, 11/05/15). Mais
uma vez as crianças justificam as atitudes dos adultos, como se as mães até
pudessem ter atitudes agressivas por cuidado a elas, já do pai aparece apenas o ato.
Ainda registram os sentimentos do extremo: “Quando a filha morre, aí sente
saudade. Quando a gente morre, a mãe fica com saudade. Quando a filha vai embora

140

com filho a mãe tem saudade. Quando a mãe morre e o pai também quer dizer que
os filhos ficam vivos. A filha fica com saudade da mãe” (Caderno de Campo, Escola
B, turmas 3 e 4, 11/05/15).
Falar sobre o papel da mãe na vida deles também possibilitou ouvi-los sobre
os papéis familiares: “É só a mãe que cuida? O pai também. O irmão, a irmã, a avó,
o avô, o tio, a tia... todo mundo. Quando minha mãe sai deixa eu com minha avó
Patrícia” (Caderno de Campo, Escola A, turma 4, 11/05/15). E esclarecem os
papéis familiares: “Cedo ela trabalha e de noite ela faz as coisas para o filho. E se
ela não fizer? A gente pede para o pai. Porque a nossa mãe é muito legal e muito
boa e nossa mãe é primeiro e por último é o pai” (Caderno de Campo, Escola A,
turma 3, 14/05/15).
Ainda sobre os papéis familiares, aparece a orgulhosa posição de irmão mais
velho: “Quando nascer o neném da barriga da minha mãe, eu vou ser o irmão mais
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velho”; e a própria configuração da família não convencional: “Minha mãe se
separou. Eu só tenho Rafael. Rafael é meu amigo lá, que eu chamo ele de pai todos
os dias e ele me chama de filha. Eu sei que ele é meu pai, mas ele não é” (Caderno
de Campo, Escola A, turma 4, 11/05/15).
As rodas de conversa foram situações pontuais, provocadas para haver uma
maior chance de ouvir as crianças a partir de sua própria percepção, suas histórias
pessoais. Não havia a intenção de fazer circular novos conhecimentos, mas a de que
manifestassem conhecimentos apreendidos na escola, ou em família e outros
espaços.
Esses momentos permitiram observar que há datas mais afeitas às crianças
que outras, nas quais há uma identificação maior seja pela sua temática, como no
Dia da Criança, ou pelo seu apelo comercial como a Páscoa. Embora tanto uma
quanto outra tenham um apelo comercial vigoroso.
De toda forma, as datas tratadas nessas rodas de conversa se expressam
como meio de divulgar uma forma de estar no mundo que é privilegiada
socialmente. Elas informam e formam, dentre outros mecanismos, o consumidor, o
cidadão, o cliente que se espera que a escola prepare para a manutenção do já
estabelecido.
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4.3. “As coisas em que eu acredito” - A entrevista coletiva
O diálogo é a maneira criativa e produtiva do eu se aproximar com
suas palavras às palavras do outro, construindo uma compreensão
(GERALDI, 2013, p. 15)

A escuta dos sujeitos exigiu um momento de encontro com os profissionais
e, após terem suas práticas acompanhadas por meses, foi sua vez de falarem.
A palavra é constituinte dos sujeitos ao mesmo tempo em que é por eles
significada, logo ela é dialeticamente pessoal e social, constituindo uma consciência
que é social e ideológica e que se materializa na interação verbal (BAKHTIN,
2012).
Essa interação verbal, encontro/confronto de ideias, desejos, sentimentos,
dúvidas e possibilidades aconteceu em entrevista coletiva realizada com as
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professoras. O caráter dialógico da entrevista redimensiona papéis e lugares dentro
da situação da pesquisa, possibilitando que vozes e silêncios construam,
descontruam e reconstruam verdades naturalizadas no cotidiano da ação
pedagógica.
Como explicitado no Capítulo 3, a entrevista coletiva foi realizada com
seis das sete professoras das turmas observadas nas duas escolas. Inicialmente foi
apresentada a proposta da entrevista: uma conversa entre pesquisadora e professoras
a respeito de pontos da prática observada, evidenciando a importância da
contribuição de cada uma para a pesquisa.
Iniciando pela livre apresentação das entrevistadas, a conversa teve como
pontos de reflexão o objetivo da Educação Infantil, a questão do ensinar, o que
ensinar e como ensinar na Educação Infantil, a vertente curricular que adota, a
organização do currículo a partir da criança e como se sentiram com a presença da
pesquisadora em suas salas e neste encontro.
A ordem de apresentação individual e a dinâmica de diálogo e intervenções
foi se encaminhando pelo próprio grupo, possibilitando encontros, desencontros e
confrontos de ideias.
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4.3.1. “Eu quero aprender mais” - as professoras por elas
mesmas

Adriana – “crescendo com essa dificuldade”. Professora há 21 anos, esteve
com crianças de cinco anos da Escola A em 2014. Mestranda em Educação,
pesquisa o cotidiano da Educação Infantil, já trabalhou na Escola B e também
trabalha na rede pública de um município vizinho com Educação Infantil. Em 2015
esteve à frente da oficina de artes e Teatro atendendo a todas as turmas da escola.
Flávia – “redescobri minha paixão pelo trabalho”. Professora da rede há 14
anos, está na Educação Infantil há três, esteve com crianças de quatro anos em 2014
e de cinco anos em 2015 na Escola B. Formada em Psicologia, com pós-graduação
em Psicopedagogia, revela que além de gostar muito do que faz, está aprendendo a
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cada dia.
Joana – “as coisas em que eu acredito”. Estudante de Pedagogia, trabalha
com Educação Infantil desde 1996, depois de oito anos em outra escola, veio para
a Escola A em busca de “crescimento profissional”. Em 2015 esteve com um grupo
de crianças de cinco anos que foi incorporado a outro no período do recesso em
função da baixa frequência. Agora, além de acompanhar crianças de 4 anos no
segundo turno, está trabalhando com a oficina de Música, Corpo e Movimento. Diz
que se sente desafiada positivamente por esse novo trabalho, mas sente “certo luto
por ter deixado um trabalho na metade do caminho”.
Letícia – “corri atrás de um sonho”. Aponta a diferença de idade entre ela e
a maioria das colegas presentes e a relação inversa ao seu tempo de magistério: está
em seu terceiro ano como professora, desses, um ano com Educação Infantil.
Lecionar é para ela a realização de um sonho, mas na Educação Infantil foi uma
novidade que se traduziu em desafio: “me descobri e amei”. Esteve à frente do
grupo de cinco anos da Escola B em 2014. Sobre as crianças diz: “elas vêm cruas e
você vai moldando”.
Liliane – “uma experiência nova”. Liliane é professora de crianças de 4 anos
da Escola B e tem duas matrículas na mesma escola: Professora de Apoio
Especializado, na qual trabalha com crianças com NEE há três anos e outra de
Educação Infantil para a qual foi convocada em 2014. Sua experiência anterior é
com educação de adultos em instituição religiosa.
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Virgínia – “as crianças trazem coisas novas”. Anunciando sua timidez,
Virgínia, professora de crianças de cinco anos da Escola A, conta que é professora
na Educação Infantil da rede há mais de 15 anos. Por sete anos trabalhou com uma
comunidade muito pobre, depois em uma grande escola de Ensino Fundamental
com turmas de Educação Infantil e depois veio para a Escola A. Recentemente
passou a ter duas matrículas, a princípio em duas escolas diferentes. Poder acumular
essas matrículas na Escola A significou “muita diferença para o nosso trabalho”.
Fala sobre seu prazer em trabalhar com Educação Infantil, sobre as novas
experiências a cada ano e a necessidade de se “especializar mais”.
As apresentações, nas quais cada entrevistada expôs o que elegeu como
interessante que o grupo soubesse sobre si, favorecem algumas considerações.
Como já comentado, as entrevistadas possuem perfil bem diverso e que foge a uma
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expectativa mais convencional de professoras de Educação Infantil.
Explico: A formação mínima exigida para o exercício do magistério na
Educação Infantil de acordo com o artigo 62 da Lei nº 9.394/96, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é a oferecida em nível médio, na
modalidade Normal. Como uma das consequências dessa exigência mínima, é
comum que as professoras53 iniciem sua vida profissional muito cedo, em torno de
dezessete ou dezoito anos. Muitas vezes, ao darem prosseguimento à formação em
nível superior, migram desse nível de atuação para outros que correspondam à
exigência de sua formação.
Das seis entrevistadas, quatro correspondiam a esse perfil de formação
inicial/idade em que ingressam no magistério. Duas entrevistadas fizeram outro
percurso. Iniciaram sua vida profissional na fase em que geralmente as professoras
as encerram; afirmam ter “buscado uma realização”. Liliane ingressa no curso de
Pedagogia e, a partir dele, inicia a carreira docente. Letícia cursou o nível médio na
modalidade normal e também se integra a carreira. Outro dado é que dar
prosseguimento à sua própria formação, no caso de Adriana, Flávia e Virgínia, não
implicou em mudança de nível de atuação.
Eu quero aprender mais para continuar na Educação Infantil. A visão é que a
Educação Infantil não é importante, quem tem mais informação vai para as séries
seguintes. A minha perspectiva é justamente ao contrário, é me preparar mais para
53

Utilizo o substantivo no feminino porque, além de ser esse o perfil predominante ainda no
magistério para crianças, os sujeitos da entrevista são mulheres.
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conhecer mais essa criança, conhecer mais esse trabalho, para trabalhar melhor
na Educação Infantil (Adriana, Escola A).

Para Flávia, a Educação Infantil não foi uma escolha inicial: “está sendo um
tempo para mim, que eu redescobri minha paixão pelo trabalho, o trabalho com
criança pequena” (Flávia, Escola B).
As professoras da Escola A, após terem trabalhado em unidades de Ensino
Fundamental com turmas de Educação Infantil, optaram por trabalhar nessa escola
por ser exclusiva de Educação Infantil. Suas expectativas eram encontrar um
trabalho mais afeito ao que acreditam ser o trabalho em Educação Infantil. De
acordo com seus relatos, essas expectativas se realizaram. As professoras da Escola
B também dizem estar em um espaço que vai ao encontro de suas convicções
pedagógicas.
Todas as entrevistadas possuem dois vínculos. Mas apenas três possuem um
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segundo vínculo estatutário, as demais fazem dupla regência na mesma rede. O
segundo vínculo de quatro professoras é na mesma escola. Virgínia menciona a
diferença que faz acumular em duas escolas e acumular em uma mesma escola,
principalmente quando a escola é de horário integral e você passa a acompanhar a
turma nos dois turnos:
Eu tenho agora minha segunda matrícula, estava trabalhando em duas escolas
diferentes, faz muita diferença para o nosso trabalho. Agora estou trabalhando
aqui na creche, muito melhor porque você pega uma turma e você consegue fazer
um trabalho mais conjunto (Virgínia, Escola A).

4.3.2. “Educação Infantil, vai levar para a vida inteira”:
concepções que se revelam nos objetivos

Assumindo que a Educação Infantil vem se constituindo através de
diferentes concepções que orientam as políticas e as práticas, as entrevistadas foram
solicitadas a falar sobre o que identificam como objetivo da Educação Infantil.
Inicialmente duas concepções se anunciam nas falas das professoras. Uma
concepção socializadora e preparatória para o Ensino Fundamental e que tem como
objetivo: “a adaptação da criança no meio escolar, o convívio com outras crianças,
saber dividir as coisas, saber ouvir, saber falar... é preparar mesmo, nos 3 anos de
Educação Infantil, maternal, Pré I e Pré II, para os próximos anos, o Ensino
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Fundamental” (Flávia, Escola B); e uma concepção de produção e ampliação
cultural que tem a criança como a centralidade do trabalho:
Educação Infantil como lugar que possibilite a produção de cultura, da criança
com o professor. Hoje o foco é a criança que traz a bagagem dela, tem a
experiência dela, mas eu vou trocar com ela, elas vai trocar entre seus pares. Essa
criança produzindo cultura ela vai estar construindo o seu próprio conhecimento,
com a mediação de um professor. Eu tenho que dar, propiciar a essa criança
vivenciar tudo o que ela precisa estar vivendo nessa faixa etária na Educação
Infantil, não colocando para ela a preocupação com o conteúdo. Ela vai vivenciar
tudo isso brincando, através do lúdico, na experimentação, na vivência e na troca
(Adriana, Escola A).

Uma vez anunciadas essas duas concepções, outras falas as corroboram,
tanto no sentido preparatório...

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

Eu, como professora, como mediadora, eu tenho que preparar minha criança, no
meu caso como foi o Pré II, eu tinha que preparar minha criança, meu aluno para
o 1º ano, porque lá na frente, o 1º ano precisa do Pré II, como o 2º ano precisa do
1º. A gente precisa reforçar, trabalhar, a criança é uma massinha de modelar
(Letícia, Escola B).

...quanto à centralidade na criança:
Lembrar que a criança, antes da gente pensar no que ele vai ser depois, a gente
tem que pensar no que ela é hoje. Não posso ignorar o que a criança é hoje pelo
que eu quero que ela seja amanhã. Quando a Joana fala desse trabalhar a
Educação Infantil valorizando o momento da Educação Infantil, é realmente de
valorizar esse momento de construção que a criança está vivendo, quem ela é
agora. Porque durante muito tempo se pensou a criança no que ela seria quando
adulto. Eu acho que a gente tem que se desligar, a formação que a gente tem é
essa, preparar para o futuro. Mas todos os documentos oficiais e estudos
desenvolvidos, a gente vai ver que a gente não está falando disso porque deu na
telha de falar isso, tem pessoas que estudam isso e que tem pesquisas a respeito,
...a gente precisa estudar a criança entendendo que ela é, ela vai ser, mas, a gente
tem que entender que ela é hoje (Adriana, Escola A).

Seja numa concepção ou noutra, a Educação Infantil tem uma relação com
o Ensino Fundamental: “...responsabilidade da Educação Infantil trabalhar essas
potencialidades da criança que vão gerar isso para a vida adulta, para o Ensino
Fundamental, para toda a vida, a construção da história dessa pessoa” (Joana,
Escola A).
Essa relação não precisa ser de sujeição, subordinação; pode ser de diálogo:
Inverter essa visão do Fundamental buscar na Educação Infantil aquilo que a
criança aprendeu e a partir daquilo que a criança aprendeu, dar prosseguimento.
Não é a Educação Infantil preocupada que tem que mandar aquele aluno para o
Fundamental. O Fundamental mudar essa visão e olhar para a Educação Infantil
e buscar aquilo que a criança aprendeu na Educação Infantil e dar continuidade
a esse trabalho (Joana, Escola A).
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A entrevistada ressalta em outro momento a necessidade de autonomia da
Educação Infantil.
A Educação Infantil é tão importante, a visão da construção da criança, da sua
personalidade como cidadã, como você falou, que não é à toa que tem uma
resolução para a Educação Infantil. É uma etapa importante. Então tem hora que
a gente tem que desconsiderar que o Fundamental vai querer receber o aluno
pronto que saiba fazer isso, que sabe fazer aquilo, porque senão a gente não
consegue (Joana, Escola A).
Como sua colega de escola,
A Educação Infantil, quando se pensa em algo preparatório para o ciclo seguinte,
perde o seu objetivo. Eu acho que a Educação Infantil é uma etapa que a criança
tem que vivenciar coisas da Educação Infantil, que farão falta sim, se não forem
trabalhadas na Educação Infantil. Lá na frente vai ser atropelado, mas não que eu
tenha que preparar, eu acho que não tem esse caráter de preparar a criança para
a alfabetização, para o 2º ano, para o 3º ano (Adriana, Escola A)

Ainda assim, a Educação Infantil é vista como base: “Você tendo uma boa
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base na Educação Infantil, vai levar para a vida inteira” (Virgínia, Escola A).
A preocupação com o Ensino Fundamental revela outra questão: a
culpabilização pelo insucesso da criança no Ensino Fundamental, ou do Ensino
Fundamental com a criança.
Eu acho também que o Ensino Fundamental deveria olhar a Educação Infantil
também com outros olhos. Concordo plenamente com o que foi falado aqui, com
outros olhos, porque quando não dá certo lá em cima, a primeira pergunta: quem
foi seu professor? Quem pegou você lá no Pré I? Quem pegou Pré II? Quem foi
que te alfabetizou? Quem foi que ficou com você lá no prezinho? É assim que a
gente escuta (Liliane, Escola B).

A concepção preparatória e compensatória deixa como resíduo a lógica de
que o Ensino Fundamental não precisa ser revisto, porque a criança deve vir
“pronta”, preparada da Educação Infantil. Uma vez que ela não atenda a essa
expectativa, ela é a culpada, assim como sua família, e a professora anterior é
também alvo da culpabilização, muitas vezes, pelos pares dentro da mesma unidade
escolar. O receio da professora a move no sentido de cumprir o que dela se espera,
preparar bem as crianças para o sucesso escolar.
Diante das dificuldades, as professoras apontam para a família:
Eu penso assim, que a família, se a família não estiver junto ali, se a família não
estiver ao lado, se a família não concordar, ou se a família também não participar
dessa evolução, desse desenvolvimento, fica muito difícil. Fica muito difícil porque
lá (na escola) acontece muito isso, os pais acham que a Educação Infantil não é
importante, não é uma etapa importante para os filhos, a maioria deles não acha
que é, porque se eles achassem que fosse, as crianças não faltavam tanto. E se a
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família não ajudar fica difícil esse trabalho, fica difícil você desenvolver esse
trabalho com uma criança ([Liliane, Escola B),

Por que será que as crianças faltam? O que fazem as escolas para reverter as
ausências? Em nenhuma das duas escolas observadas percebeu-se um trabalho
sistemático de envolvimento das famílias e reversão da baixa frequência da criança.
Não é só na questão da presença que a família é criticada. Há uma expectativa de
prontidão da criança também sobre a família: “a gente não tem que educar a criança,
a criança tem que vir pronta, mas a gente sabe que isso muitas vezes não acontece”
(Letícia, Escola B).
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A escola espera condutas por parte das crianças:
O aluno, como a gente falou, ele é um ser em movimento, em construção realmente.
Eu tenho uma aluninha também que ela não sabe compartilhar, ela não gosta de
dividir nada com ninguém. Na fila ela não quer que ninguém coloque a mão no
ombro dela, não gosta de ficar muito perto das crianças e tem que trabalhar isso
com a criança. Eu peguei ela esse ano e ela é uma criança assim, bem difícil para
trabalhar (Liliane, Escola B).

A contribuição da família também é compreendida sob outra perspectiva:
“Quando a gente pensa na criança como produtora de cultura, a gente pensa que ela
traz a bagagem de casa, eu trago a minha, o outro traz a dele e a gente vai construir
junto o que é o referencial dela, mas ela vai ter voz” (Adriana, Escola A). Aqui, a
família é vista como parte constituinte da criança e de suas formas de perceber seu
entorno, retomando a centralidade na criança.
Tem que viver essa Educação Infantil focado nessa criança. Hoje ela tem uma
família problemática, hoje ela tem uma saúde debilitada, ela tem uma sociedade
completamente desregulada para atender as suas necessidades. A gente tem que
trabalhar essa criança no hoje. A família é desregulada, mas ela não vai viver essa
família amanhã, ela vai viver agora. Tem que pensar essa criança agora, essa
criança que brinca, que não compartilha, como ter essa criança inserida?
Entender essa criança com necessidades urgentes, atuais, tudo isso vai contribuir
no que ela vai ser, mas o nosso foco não é aquilo que ela vai ser é aquilo que ela
é (Adriana, Escola A).

Falar sobre o objetivo da Educação Infantil evidenciou a diversidade
presente na escola: “Cada dia você recebe uma realidade, uma criança diferente.
Você tem que ver a individualidade de cada um, trabalhar isso de forma diferente.
Não querer a turma assim, não, cada um ali na turma é diferente do outro” (Virgínia,
Escola A). A consequente inclusão: “Eu tive uma experiência muito interessante, já
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estou há muito tempo na Educação Infantil e eu nunca tinha trabalhado com NEE,
crianças com necessidades especiais... tive o privilégio de trabalhar no ano passado.
Ano passado tive dois, esse ano estou com três” (Virgínia, Escola A). Com as
aprendizagens que oportuniza:
Você mostrando que aquela criança é igual a todas as outras, as próprias crianças
conseguem ver isso. E tem um relato muito emocionante de uma mãe que chegou
aqui falando da filha dela. Ela tem um parente que é “especial” que já é adulto. A
filha não respeitava ele como adulto porque ele era adulto com um comportamento
de criança, devido a sua debilidade. Aqui na nossa sala eles me ajudam muito com
as crianças, não têm nenhuma atitude de diferenciação de um para o outro, eles
têm respeito. Ela falou que agora isso está refletindo em casa, agora ela está se
achegando ao tio, se apegando ao tio, está respeitando, ajudando (Virgínia, Escola
A).

Esse tema remete à necessidade e desejo de formação: “Vou fazer uma
especialização em inclusão” (Virgínia, Escola A); “Agora a gente tem que abrir, se
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abrir para o estudo, para a leitura, para a pesquisa com a criança, respeitando essa
criança” (Adriana, Escola A).
As opiniões e concepções apresentadas se identificam e se aproximam em
cada escola. Na Escola A, se alinham a uma análise mais atualizada, relacionada à
produção acadêmica e à legislação procedente dela; na Escola B se identificam com
uma visão conservadora, permeada por resquícios de teorias e posições que
persistem na Educação Infantil. Como sabemos, as escolas foram uma escolha das
professoras, logo já anuncia certa afinidade e suas falas revelam essas afinidades.
Segundo Bakhtin, a palavra é “o indicador mais sensível de todas as
transformações sociais” e “o modo mais puro e sensível da relação social”.
(BAKHTIN, 2010, p.42 e 36). A palavra reflete o que o autor classifica como
“Ideologia do Cotidiano”, a expressão ligada à vida cotidiana. As afinidades
encontradas nos discursos das entrevistadas são derivadas da ideologia do cotidiano
que se constitui nas interações em seus espaços comuns de convivência, trabalho e
produção.
As opiniões emitidas pouco podem ser designadas como pessoais quando se
compreende que mesmo a consciência, ainda segundo Bakhtin (2012), é social.
Como produto das interações, as ideias anunciadas pelas entrevistadas se revestem
de nuances no processo de ligação entre seus discursos, uma vez que “a palavra é
uma espécie de ponte lançada entre mim e o outro” (BAKHTIN, 2012, p.117).
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Ponte que tem um horizonte social, um destino, um auditório (BAKHTIN, 2012).
O endereçamento da palavra sensível a um auditório é percebido no discurso que
transita entre diferentes ideias buscando dar a elas um fio comum, como reflexo da
interação discursiva constrangida pela ideologia do cotidiano que pauta esse
discurso e é constituída também por ele.
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Quando eu uso a expressão massinha de modelar, não falo que é uma coisa
concreta, porque o ser humano muda o tempo todo. Você molda a criança, se você
quiser, se você souber trabalhar com a criança você vai ensinar aquela criança a
ter responsabilidade, a ter vontade de aprender. É nesse sentido que eu digo. Você
está ali, você é responsável por aquela construção, é uma construção, é como se
fosse uma pedreira, trabalhando, faltando cada dia um tijolinho. É nesse sentido,
não como uma coisa concreta, uma coisa que não vai se deixar mudar, se deixar
levar, não vai ter opinião própria. Pelo contrário, ele vai ter. Eu vou, como
professora, como mediadora, eu vou incentivar e vou ajudar. Por isso uma
massinha de modelar, eu não falei cimento, concreto. Vai tomando formas até à
vida toda (Letícia, Escola B).

4.3.3. “Quando cuida está educando, está ensinando”: Ainda
sobre os objetivos

Há consenso entre as entrevistadas quanto à relação indissociável entre
cuidar e educar na Educação Infantil: “Educar e cuidar também são juntos, quando
você cuida você também está educando, está ensinando” (Joana, Escola A). No
entanto, a visão de cuidado está muito relacionada à higiene corporal, “quando uma
criança está com o nariz escorrendo e você mostra que ele tem que limpar o nariz,
tem que lavar, você está ensinando a ele ter cuidado com o seu próprio corpo”
(Joana, Escola A).
E do espaço:
No ambiente escolar também, não é só o professor que ensina, a tia da limpeza
está lá varrendo, a criança joga o papel no chão, ela mesmo pode ensinar naquele
momento: “não, joga na lixeira”. Todos nós no ambiente escolar, todos,
independentemente da função, se é professor ou não, podem trabalhar isso, cuidar
e ensinar não fica só a cargo do professor (Virgínia, Escola A).

Virgínia, no intento de trazer um exemplo de unidade de fazeres, demonstra
o quanto a invisibilidade do sujeito, o anonimato que se revela na expressão
genérica “tia”, agora adjetivada com a função da pessoa “da limpeza”, permeia as
relações e os fazeres na escola de Educação Infantil, como aborda Kramer (2005).
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Indissociáveis por convicção...
O principal foco no educar e cuidar é não separar as duas coisas, e não denominar
para A ou B quem vai fazer o que. Os processos de educar e cuidar, eles têm que
caminhar juntos, a criança não tem gavetinhas agora é para educar, agora é para
cuidar. A gente educa cuidando e cuida educando (Adriana, Escola A).

...podem estar condicionados também pela estrutura
Eu vejo assim, educar e cuidar como uma coisa só também. Aqui você trabalha
com ajudante, mas a gente não tem ajudante. Ou a gente cuida ou a gente cuida.
Ou a gente educa ou a gente educa. A gente não tem mais nenhuma pessoa, pelo
menos, auxiliando no corredor. Alguma criança foi ao banheiro, se sujou toda.
Quem tem que cuidar sou eu. Mas quem vai ficar com a minha turma, tem que ver
alguém de última hora para poder ficar com a turma. Falar: “dá uma olhada neles
aqui enquanto eu estou socorrendo a criança no banheiro”. Para mim funciona
junto, não tem como separar (Flávia, Escola B).

Mas esse binômio também é apontado como algo que dificulta a percepção

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

da família sobre o que mais pode a Educação Infantil:
O foco aqui na creche é muito no cuidar, os pais têm esse foco no cuidar: “Meu
filho tomou banho? Meu filho comeu? Está limpo? ” E agora eu sou muito de falar
com os pais: “olha só, hoje ele conseguiu formular uma frase no texto que a gente
estava construindo”. Aí a mãe fala: “mas ele comeu? ” Então a preocupação dos
pais é muito se o filho dele está sendo bem cuidado (Adriana, Escola A).

Por outro lado, a mesma professora aponta o que chama de extremo:
“Alguns pais falam: Professora quando ele vai aprender a ler e escrever? Eu falo:
eu não sei. Mas você não é a professora? Mas, eu não sei, meu objetivo esse ano
não é esse, se acontecer... Eles ficam me olhando e quando chegam ao final do ano
eles vêm agradecer” (Adriana, Escola A).
Suas colocações expressam a visão que a família tem sobre o papel da
Educação Infantil. A mesma professora aponta o que entende que seja ensinar na
Educação Infantil, “o ensinar é fundamental, mas baseado nesse entender de que é
preciso construir junto, não ensinar para. O ensino vem de todos os lados, da parte
da criança para a gente”. (Adriana, Escola A). E exemplifica:
Laura, que foi uma aluna minha, a mãe veio aqui falar: Tia estou encantada porque
ela está lendo tudo. Ano passado ela não lia’. Responde: Ano passado ela
vivenciou o que ela tinha que vivenciar e esse ano ela está vivenciando o que ela
tem que vivenciar. Então ela está construindo de uma forma que há uma sequência
nisso, que não é imposta por mim, que ela vai vivendo as necessidades que ela tem
(Adriana, Escola A).
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Questionadas sobre como se determina o que é para ensinar, citaram os
Referenciais da Educação Infantil, a “resolução”54, ressaltando que, embora esses
documentos tenham sido organizados por pessoas que estudam o desenvolvimento
da criança na Educação Infantil, cabe ao educador entender como isso vai ser
trabalhado. Adriana (Escola A), entende que os documentos pré-determinam e que
é preciso ver o que é demanda da criança. Explana a experiência em lidar com o
que a criança apresenta e indaga e como isso constitui o currículo.
Uma aluna perdeu um brinco, nós saímos para procurar e rolou ‘quem procura é
detetive e detetive usa lupa’. Daí pegaram a lupa, eles estavam examinando as
cores da escola. Não tinha mais nada a ver com o brinco que tinha sido perdido.
E surgiu esse dado e a gente aprendeu um pouco sobre isso. Então, como assim o
que eu vou ensinar? Eu vou ensinar aquilo que eu vejo que está surgindo da
necessidade deles também, mas aquilo que eu vejo que faz parte do currículo deles,
agora esse currículo precisa ser construído. Se for um currículo de cima para
baixo, o que eu vou ensinar, não vai ter tanto sentido (Adriana, Escola A).
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A mesma professora aponta as muitas formas que compreende da dinâmica
de trabalho na Educação Infantil
Quando eu falo com a minha criança, vai lá na secretaria e traz esse diário para
mim, ele está aprendendo, eu estou ensinado. Quando eu digo para a minha
criança pega essa garrafinha, vai lá encher para mim, por favor, ele está
aprendendo. Quando tem uma aluna que eu digo: ‘agora a gente vai brincar e eu
preciso que você ajude, pega na mão dele’ (criança com NEE), e as crianças
estimulam, então eles estão aprendendo (Adriana, Escola A).

Joana explicita sua forma de compreender a aplicação do currículo que
chega:
o currículo que chega para a gente, tem que trabalhar conteúdos, objetivos, fala
que a gente tem que ensinar cores. A gente tem que ficar todos os dias batendo,
aquilo ali é amarelo, aquilo ali é vermelho, por exemplo? A gente pode ensinar
cor de ‘ene’ maneiras, brincando, com joguinhos. A gente vai inserindo aqueles
conteúdos como a gente estava falando, em cima da realidade da gente também,
não só da criança (Joana, Escola A).

A narrativa que segue dá outros exemplos sobre o como fazer na Educação
Infantil:
A gente estava brincando na casinha de boneca, minha criança achou a folha
grande e veio perguntar: ‘Tia olha essa folha, gigante! De onde caiu?’ Eu poderia
falar da amendoeira, mas falei: ‘não sei de onde’. Eles foram rodar a escola toda,
olhando as árvores, comparando árvores olhando folhas diferentes, vamos pegar
folhas, estudar a decomposição da folha (Adriana, Escola A).

“resolução”: forma que utilizam para se referir às Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil.
54

152

A professora explica que “Quando dou a resposta para ele, impeço que
descubra por si, e tudo o que eu, eu pelo menos, tudo o que aprendo descobrindo
tem um significado muito maior. Não esqueço nunca mais (Adriana, Escola A).
Exemplifica mais uma vez:
Contaram a história da Chapeuzinho Vermelho, depois foram criar as personagens
e falaram: ‘Tia, por que tem que ser uma chapeuzinho vermelho? Não pode ser
uma amarela, uma rosa?’ O outro falou assim: ‘Ih, mas se tem cinco chapeuzinhos
tem que ter mais lobo, não vai caber tudo na barriga de um só’. O outro falou: ‘se
tem um monte de lobo, o caçador não vai conseguir pegar tudo’. E eles fizeram a
construção e depois construíram os personagens de palito. Eu fui reler a história
que eles tinham me contado, transformando aquele texto que estava no singular
para o plural e foram fazendo a concordância verbal. Em uma turma de Pré II e
eles falam: ‘não tia, não é ele, os lobos, elas’ (Adriana, Escola A).

A mesma professora traz um assunto da maior importância para a nossa
conversa, o planejamento, sob dois aspectos – o que a professora faz sozinha e o
que faz com as crianças. A forma como se lida com um implica diretamente na
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forma como se lida com o segundo. Em seu caso explica que não faz planejamento,
faz registro do vivido com as crianças, “Porque não tem como eu prever aquilo que
vai surgir, o imprevisto do cotidiano. Eu tenho que entender que hoje eu não posso
ensinar algo que seja engessado, congelado, planejado por mim naquela
perspectiva” (Adriana, Escola A). Mas, faz um planejamento diário com as crianças
ao organizar a agenda do dia, quando as demandas são postas, negociadas,
combinadas.
4.3.4. “Outras visões se abriram”: Preparar, comemorar, ampliar

Após falarem sobre o objetivo da Educação Infantil, sobre o que e como
ensinar na Educação Infantil, as entrevistadas foram provocadas a apontar a vertente
que mais se aproxima da sua forma de trabalhar. Uma vertente que prioriza a
preparação para a alfabetização e o Ensino Fundamental, uma linha de trabalho que
se organiza pelas datas comemorativas, e outra linha de ampliação cultural das
crianças.
A Escola A foi identificada com a vertente da ampliação cultural das
crianças, e de acordo com a professora Virgínia, “não adianta a professora querer
trabalhar de uma forma diferente e se não tiver o respaldo da escola. Graças a Deus,
aqui a gente tem esse amparo maravilhoso”. Segundo a mesma, “tem todo o amparo
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que precisa para trabalhar e sempre tem um aumento de conhecimento. Aqui, cada
bimestre tem um projeto diferente. Então, consegue trabalhar bem o ano inteiro com
a parte cultural, atividades diversas com base nesse tema” (Virgínia, Escola A).
Nesse sentido se coloca Joana, apontando a razão de ter optado por essa
escola: “Por isso deixei uma escola que eu estava há nove anos e vim para cá.
Porque foram nove anos assim, de bater e falar, eu quero brigar, eu quero fazer. E
você tinha que falar com direção, com coordenação” (Joana, Escola A).
Segundo a entrevistada, a escola anterior em que trabalhou (uma escola
municipal de Ensino Fundamental com Educação Infantil),
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passou pela vertente das datas comemorativas porque a gente tinha que fazer
aquelas coisas lindas para os pais verem, a gente era obrigada a fazer isso. Depois
teve essa coisa de preparar para o Fundamental. Mas, nunca foi encarado que
naquela escola havia Educação Infantil que iria trabalhar com a criança como um
ser produtor de cultura, um ser produtor de conhecimento, essa concepção como
parte da escola (Joana, Escola A).

E complementa,
Assim é muito difícil trabalhar, porque a gente tinha que estar mostrando o tempo
inteiro que a Educação Infantil existia, que as crianças existiam e que elas
produziam. Por fim, depois de muita luta, eu falei: agora eu tenho que trabalhar
onde eu possa estar bem, em paz, me juntar com gente que pensa igual a mim e
começar a trabalhar de uma forma mais prazerosa. E por acreditar nessa
ampliação de cultura, que a criança, seu conhecimento, ver que ele vai ser um
cidadão, por isso eu vim para cá. De uma forma prazerosa e estou (Joana, Escola
A).

Flávia diz se identificar mais com a preparação para a alfabetização e o
Ensino Fundamental:
A maneira que eu trabalho lá nessa vertente, eu acho legal assim. Ver a evolução
mesmo da escrita, o interesse deles pela escrita, pela leitura. Eles gostam de pegar
o livro, de ficar lendo, eles contam histórias, quer dizer vendo as imagens. Eles
não leem, mas eles gostam muito de pegar os livros. Eles contam as histórias para
os colegas, na hora que estão contando a história fico observando que é a mesma
maneira que conto as histórias para eles. Então, é muito legal observar isso, e a
evolução deles do início do ano (Flávia, Escola B).

Como foi professora do mesmo grupo dois anos seguidos, Flavia acrescenta:
Eles foram meus, ano passado, eu vi como era a escrita deles, o desenho, e vejo
como que está sendo a evolução deles. Esses dias dei o telhadinho lá para um
aluno escrever o nome dele e sem eu precisar ficar apontando qual era a letra, ele
foi escrevendo o nome todinho. Quando terminou, viu tinha terminado, quando viu
que conseguiu, por conta dele, ficou em uma felicidade enorme. E eu mais ainda.
Ano passado esse aluno era uma criança muito insegura. Dizia para mim que não
sabia fazer: Ah, mas eu não sei fazer isso! Mas vamos tentar, vem cá, vamos fazer.
E sei que quando ele fazia assim, ele não acreditava que era ele quem tinha feito.
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Esse ano ele já está bem mais confiante, tanto que quando escreveu o nome todo
fez uma festa danada. Isso é muito legal (Flávia, Escola B).

Liliane (Escola B) aponta que sua vertente de trabalho é a ampliação
cultural. Letícia (Escola B) diz que trabalha com as três vertentes. Para Joana
(Escola A), a ampliação cultural pode comportar as outras formas, preparatória e
por datas:
Trabalhando com a terceira, quando eu tenho um alfabeto no quadro e a gente
conversa sobre o palhaço Arrelia e a gente fala assim: A R R E L I A! Qual será a
letra do Arrelia? Vai lá e bota no alfabeto que é o A. Eu não preciso falar,
apresentar para eles a letra A, ele já tem o alfabeto ali na sala, já está visualizando
o mundo letrado. Então, a terceira pode ter as outras duas. Eu posso trabalhar
uma data comemorativa, mas fazendo com que a criança tenha aquela visão crítica
sobre aquela data comemorativa, em que aquilo afeta a vida dela enquanto cidadã.
Então a terceira é muito mais ampla (Joana, Escola A).
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Nesse sentido, Adriana (Escola A), também conta:
Ela (a ampliação cultural), contempla muitas coisas do que limitar só a datas
comemorativas. Se eu falar para a minha criança: ‘hoje é o Dia do Índio’. Índio?
São indígenas, são vários, são diferentes, índio não fica mais lá pintando o rosto
não, ele vai lá pedir pedágio para os caminhoneiros. Então eu vou ampliar muito
isso se estiver na terceira vertente. E a primeira e a segunda vão estar incluídas,
vai ser incluído, porque ele vai vivenciar tudo isso, mas de uma forma significativa.
Ele vai entender o porquê, o mais importante é entender o porquê dos conflitos
indígenas, a escravidão, do que entender “hoje é o Dia do Índio” (Adriana, Escola
A).

Uma vez que afirmam ser possível trabalhar as três vertentes entrelaçadas,
busco saber como é possível identificar a predominância de uma ou outra.
A vertente um, é quando você tem aquela preocupação de que o aluno tem que
aprender a ler e escrever, os número e tal, para ele ir para o Fundamental. Então,
tem os trabalhos dos alunos voltados para a letra cursiva, ele tem que aprender o
nome todo, as atividades do aluno você vê que é assim. A segunda foi o que ela
falou, se fala sobre as datas comemorativas, mas nem sempre de uma forma
contextualizada, e faz o Dia do Índio, mas ele não sabe o porquê que ele está indo
de índio para casa. E a terceira é interdisciplinar e já é contextualizada, é partindo
da realidade do aluno, daquilo que ele sabe, daquilo que ele aprende, o porquê
que ele tem que aprender e isso reflete nas produções do aluno e na sala de aula,
na escola (Joana, Escola A).

Virgínia (Escola A), complementa: “Não trazer o material pronto também,
para a criança fazer”. Assim como Adriana (Escola A): “O diferencial eu acho que
é como será o foco que vai ser trabalhado por essas vertentes. Eu acho que, se eu
fosse trabalhar a primeira ou a segunda eu não conseguiria me reter apenas a ela,
seria difícil para mim, porque o meu foco é a criança”.
Letícia reafirma: “Eu estou inserida nas três”. E complementa:
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A gente trabalha os três, cada um com seus objetivos, cada uma de uma forma
diferente. Quando eu vou trabalhar data comemorativa, Dia das Mães vamos
supor, Dia das Mães é uma data comemorativa claro, você vai trabalhar
linguagem textual, tem como você fazer uma mensagem, um monte de coisa. A
gente extrai das três, você não tem que separar, é igual educar e ensinar é tudo
igual, é tudo junto ali. Agora, se for me falar dessas três você tem que escolher
uma, eu estou com a colega, é a primeira (Letícia, Escola B).

Expõe sua experiência com a Educação Infantil e Ensino Fundamental na
perspectiva preparatória, sob o olhar da falta:
Ano passado eu trabalhei com o Pré, esse ano eu estou com o 2º ano. O meu 2º ano
é reflexo de quê? Do primeiro. Eu estou vendo como a criança vem com
dificuldade, então eu quero ajudar o meu colega do 3º ano. Eu vou trabalhar com
o meu 2ºano de maneira que ele chegue no 3ºano melhor. Com a capacidade do
pensamento mais evoluído, a maneira de olhar, de se dar, de aprender, de cooperar
(Letícia, Escola B).

Joana fala sobre a mudança de foco entre Educação Infantil e Ensino
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Fundamental:
Naquela hora em que eu falei que a gente deveria mudar um pouquinho o foco de
visão, parar um pouco de olhar para o Fundamental e o Fundamental olhar um
pouquinho para a Educação Infantil. Se a gente se preocupar que tem que preparar
o aluno para o Fundamental, a gente acaba trazendo o Fundamental para dentro
da Educação Infantil. E a Educação Infantil ela tem características próprias, ela
não tem esse caráter de preparar o aluno para o Ensino Fundamental. Se a gente
tornar a Educação Infantil em Fundamental, é preocupante, a gente vai tirar essa
característica do que é Educação Infantil (Joana, Escola A).

...e recupera um pouco a questão da identidade da Educação Infantil,
O Ensino Fundamental tem que olhar para a Educação Infantil e também partir
do trabalho da Educação Infantil. Ele tem que aprender a olhar gente. A gente tem
que começar a pensar, a pesquisar porque todas as profissões evoluem e a nossa
também tem que evoluir, a gente tem que começar a repensar as mudanças (Joana,
Escola A).

A Educação Infantil como base volta a aparecer nas palavras de Virgínia,
que defende um trabalho amplo, que, sem estar atrelado ao Ensino Fundamental,
contribui para o sucesso da criança lá.
A criança consegue se desenvolver, tem uma boa base na Educação Infantil. Ela
consegue escrever com a letra cursiva, ela consegue escrever com a de bastão,
tudo, mas não necessariamente tendo que ser ensinado obrigatoriamente na
Educação Infantil. Ela até aprende, que criança, não adianta, você ensina e ela
vai além daquilo, ela aprende mais do que você coloca, na curiosidade, até de casa
já vem com letra cursiva (Virgínia, Escola A).

A argumentação se entrelaça a diferentes vertentes, expressando o senso
comum que transita na Educação Infantil.
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Não adianta uma criança chegar no primeiro ano do Fundamental sabendo
escrever direitinho com a letra cursiva, sabendo fazer as junções, se não sabe nem
mesmo ficar sentadinho, ele não tem concentração porque ele não viveu, ele não
brincou. Na Educação Infantil ele não brincou, ele não compartilhou, ele não
socializou, ele só ficou ali, repetindo letras, vendo junções, preparando,
preparando e esqueceu de fazer um monte de coisas (Joana, Escola A)

Da forma colocada, o brincar é preparatório, logo, a questão não seria
preparar ou não, mas como preparar a criança para ser bem sucedida no Ensino
Fundamental.
Foi isso que eu falei no início. Eu já trabalhei com o primeiro ano e eu não dou
aula mais para o primeiro ano. Não dou porque a escola era uma escola que não
tinha Educação Infantil, então as crianças vinham de casa cruas. As crianças não
tinham a noção de como se comportar na escola. Hoje em dia, no meu Pré II, eu
trabalho sim com essa vertente de preparar o aluno para o Ensino Fundamental,
mas eu não deixo de trabalhar a adaptação dele, o movimento de sentar para ouvir
história, o movimento de saber ouvir, de saber falar (Flávia, Escola B).
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Joana puxa o eixo da conversa para a continuidade em contraposição à
ruptura e ao atrelamento:
Você dizer onde a criança está (Educação Infantil/Ensino Fundamental), também
limita muito o desenvolvimento da criança e do professor. Porque se a criança
estivesse em um espaço educativo, onde ao longo da sua vida escolar ele fosse se
desenvolvendo, esse trabalho não teria uma quebra, esse trabalho ele iria
construir até o final (Joana, Escola A).

Letícia registra que:
A criança na Educação Infantil constrói texto. Eu posso fazer um relatório no
quadro, a criança não sabe ler, mas ela entende que eu estou escrevendo,
relatando o que ela está escrevendo, para ela isso vai ser importante. Aquilo vai
estimular a criança a querer, a chegar ao ponto de escrever o texto e aprender a
letrinha, aprender a ler, querer aprender (Letícia, Escola B).

Já Adriana dá outro tom à conversa ao afirmar a fragmentação entre
Educação Infantil e Ensino fundamental.
Eu acho que o maior equívoco é a ideia de que a Educação Infantil é uma educação
Pré-escolar. A Educação Infantil não é Pré-escolar, não é uma pré-escolarização
para chegar à escolarização pronta. Tanto que existem ciclos, o Ensino
Fundamental é um ciclo, a Educação Infantil é outro. Não tem que
necessariamente a criança, sendo a Educação Infantil, chegar lá no Ensino
Fundamental pré-escolarizada, pronta. Ela não tem que chegar lá com aspectos
da Educação Infantil vivenciados, se ela vivenciou aspectos da Educação Infantil,
vai nortear para muitas outras coisas (Adriana, Escola A).

Continua:
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Todas nós sabemos que na Educação Infantil, a nossa preocupação, o nosso foco
tem que ser a criança. Aquela que está ali para construir com e não para receber.
Eu não posso preparar a criança para saber o que ela precisa para daqui a três
anos estar apta para o Ensino Fundamental. A Pré-escola já acabou muito tempo
com essa visão, já caiu há muito tempo. Hoje é Educação Infantil e quando o nome
mudou eu acho que muita gente não se deu conta de que outra visão se abriu,
outras visões se abriram (Adriana, Escola A).

Transitando entre três concepções que são específicas, as entrevistadas
expõem como essas concepções se entrelaçam nas práticas, muitas vezes sem essa
percepção por elas mesmas. Ainda que buscando realizar uma prática na qual se
sintam mais satisfeitas e percebam a criança mais contemplada em seus interesses,
é possível observar o quanto a tradição preparatória e socializadora impregna as
falas e práticas. Ter a criança no centro ainda aparece como um pouco de novidade
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e ousadia.

4.3.5 – “É estímulo, é desafio”: Um currículo que parte da
criança

Sendo a criança o foco da atenção na Educação Infantil, as entrevistadas
foram provocadas a falar sobre ter dificuldade para organizar o currículo a partir
das curiosidades das crianças.
Para todas as entrevistadas não há ou não haveria dificuldade em trabalhar
com um currículo construído com a criança. Segundo Adriana (Escola A), isso já é
a prática: “Eu já faço isso”. Explica que, quando faz uma proposta de projeto em
turmas diferentes, ele nunca acontece da mesma forma porque é construído de
acordo com as curiosidades das crianças. Flávia (Escola B) relata sua experiência
com o boneco construído com eles que se tornou o amigo da turma e reitera:
“Quando acontece alguma situação de curiosidade da criança, eu deixo o meu
planejamento de lado e vou trabalhar com o que a criança está trazendo para mim.
É uma necessidade da criança”.
Aqui há uma nuance que muda a perspectiva. Há uma diferença entre
organizar o currículo a partir das crianças, suas demandas e necessidades e abrir
uma brecha no planejamento quando há uma necessidade. No primeiro a
centralidade é a criança, no segundo é o planejamento.
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Liliane (Escola B), “não teria dificuldade de trabalhar o currículo nessa
vertente porque trabalharia mais o imaginário da criança”. Ela narra uma situação
vivida:
Ano passado eu tive um aluno que gostava muito de um livro “Tem um monstro no
meu jardim”. Toda vez que eu lia, que eu ia contar história, ele já ia em cima
daquele livro. Toda vez ele queria só aquele livro. Porque, com aquele livro ali a
mente dele ia fluindo, fluindo, fluindo e quando a história terminava ele dava
continuidade à história. A história dele nunca acabava, se eu deixasse a aula ia
ser só ele contando, contando a história, porque o imaginário da criança é muito
rico (Liliane, Escola B).

Para Joana, essa forma de trabalho “é estímulo, é desafio”. Virgínia, embora
não tenha “dificuldade de trabalhar com o novo”, registra que é “necessária a
percepção na hora que estiver ocorrendo, aí que entra a mediação. Não é a todo
momento, dependendo da situação” (Virgínia, Escola A).
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Adriana e Joana lembram que não é fazer qualquer coisa, não ter parâmetros:
Você tem o planejamento a princípio daquilo que você pretende trabalhar com o
aluno. Tem a previsão, mas a gente tem a rodinha... o aluno... ele senta... a gente
tem que ter o ouvido sensível para ouvir o que o aluno fala nessa rodinha. Ele vai
falar, ele vai contar as suas experiências, então ele vai esperar a sua vez de falar,
vai respeitar o outro e a gente vai levando, mediando para que ali surja um centro
de interesse onde todos se interessem pelo assunto. Daí você vai começar a
planejar e também a relatar o que aconteceu (Joana, Escola A).

Letícia afirma “Eu concordo com as colegas todas”. E aproveita para
registrar:
Eu detesto fazer plano de aula. Quando eu lecionei no quarto ano eu fazia aquela,
até porque foi o meu primeiro ano. Tentava seguir à risca, ficava no desespero
quando eu via o horário se aproximando e eu não conseguia cumprir aquilo ali,
agora eu dou aula depois eu faço o plano de aula. Foi o que ela falou, o diário de
bordo (Letícia, Escola B).

4.3.6. “Será que ela é espiã?”: Acolher uma estranha, dialogar
entre pares

Encerrando a entrevista, foi o momento de falar sobre a experiência de ter a
pesquisadora observando em sala e de dialogar com os pares nessa entrevista.
A fala predominante foi de estranhamento e constrangimento inicial em ter
alguém de fora em sala. O que foi se desfazendo com a convivência, o acolhimento
das crianças. Uma grande preocupação era a escrita e foi expresso o desejo em ler
na hora o que era registrado.
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Para Virgínia, ter outra pessoa em sala é algo que ela começou a vivenciar
nessa escola, na qual tem auxiliar e professora de apoio ao aluno com NEE. A
chegada da pesquisadora se deu em meio a sua adaptação a esses novos sujeitos em
seu cotidiano. “A minha turma era uma turma muito agitada e, realmente, eu vou
ser sincera, eu ficava preocupada, a princípio eu fiquei nervosa, até às vezes eu
gaguejava ao falar, mas depois aprendi a relaxar” (Virgínia, Escola A).
Flávia conta que teve medo que seu trabalho fosse avaliado, ficou meio tensa
e curiosa com a escrita, “ficava passando toda hora perto de você e eu ia tentar ler
o que você estava escrevendo” (Flávia, Escola B).
Letícia, que tinha apenas seis meses de magistério na Educação Infantil,
narra que pensou: “será que ela é espiã?” Mas depois resolveu tirar “proveito” da
presença da pesquisadora para quando tinha que dar uma “saidinha”.
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Para Liliane a maior preocupação também foi a escrita; relata que gostou de
ter a pesquisadora em sala e que aprendeu com ela.
Joana conta ter conhecido a pesquisadora no ano anterior na própria escola,
o que facilitou a sua recepção em sala, a não ser pela preocupação que também teve
com sua escrita. Já para Adriana não houve preocupações, a não ser quando soube
quem era a orientadora da pesquisa.
Quanto à entrevista coletiva, os relatos foram de maior nervosismo por ser
mais formal, “ter que se abrir”, por que tem pessoas ouvindo, por que estava
gravando, alguém vai poder ouvir, avaliar. Mas, no desenrolar da conversa, “depois
fui me soltando, me empolguei” (Flávia, Escola B), “Eu adorei para mim tudo é
experiência, eu adorei. Até os debates aqui eu adorei”. (Letícia, Escola B).

4.4. No encontro da palavra de crianças e adultos: o currículo.
O agir ético supõe afirmar deixar as marcas da nossa atuação
de modo que os rastros da história não sejam apagados.
(KRAMER, 2013, p. 33)

Este capítulo se compõe de palavras. Palavras ouvidas na dinâmica que se
observa, palavras que explicam essa dinâmica, a justificam, a delineiam. Palavras
que expressam a compreensão e a incompreensão, o desejo e a falta dele, o sonho e
a realidade.
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Nas palavras dos sujeitos da pesquisa, crianças e adultos, se revelam um
currículo, ou currículos, do qual trataremos agora na sua relação com o tema da tese
e com a concepção de currículo por ela assumida.
A recepção da pesquisa e da pesquisadora nas duas escolas foi positiva,
por parte de crianças e adultos. Porém, a entrevista revela as preocupações e as
angústias que a presença do outro pode trazer aos profissionais, a insegurança diante
de alguém que chega, se põe a observar e fazer registros os quais não serão
socializados de imediato. Transparece aqui o desconforto que a possibilidade de ser
avaliado pelo outro pode causar, a pouca segurança que muitas vezes o profissional
tem sobre o seu fazer cotidiano.
Chama a atenção o fato de nenhum desses profissionais ter questionado
essa presença uma vez que se sentiam inseguros. Houve quem não questionasse
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porque não se importava em ter alguém de fora em sala, mas talvez tenha havido
quem apenas silenciasse seu incômodo. Esse silenciamento teria ocorrido por ter
considerado uma insegurança pessoal e desnecessária, por ter vergonha de se expor
ao expor sua fragilidade ou por estar acostumada a acatar as decisões sobre seu
próprio trabalho?
A observação das práticas nos oito grupos de crianças das duas unidades
expõe diferenças existentes entre uma escola específica de Educação Infantil e
uma escola de Ensino Fundamental com classes de Educação Infantil. Ser
exclusiva não garante que seja uma boa escola de Educação Infantil, mas dela pode
esperar-se que todas as ações e projetos sejam derivados das necessidades e
demandas das crianças, que suas práticas girem em torno das crianças.
Essas diferenças entre as duas formas de oferta, exclusiva e não exclusiva,
se evidenciaram na escuta das crianças durante a sondagem e as rodas de conversa
e se confirmaram na entrevista coletiva que também oportunizou a percepção de
contradições nas quais os profissionais ouvidos estão imersos.
Por um lado, encontramos questões estruturais que contribuem para
demarcar e acirrar diferenças entre os tipos de oferta. São elas o espaço físico, os
materiais e as formas de os dispor, o número de profissionais para atender às
crianças, a variedade e diversidade de atividades ‘extraclasse’ oferecidas que foram
identificadas como mais adequadas na escola exclusiva. As questões estruturais que
se sobrepõem às escolas, como orientações da coordenação da rede ou a escassez
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delas, as demandas da profissionalidade de docentes 55 e funcionários que são
desrespeitadas de forma intensiva, afetam ambas as escolas, mas sobretudo a escola
não exclusiva de Educação Infantil.
A Escola A (exclusiva de Educação Infantil), tem a característica de ter
profissionais que escolheram estar lá pelo desejo de fazer um trabalho que não se
limite a execução do já estabelecido. A maior parte das profissionais observadas
e todas as entrevistadas desta escola se propõe a ter uma prática que escute a criança
e suas demandas.
No entanto, mesmo tendo a criança como centralidade de seu trabalho, as
professoras da Escola A também revelam, tanto em suas práticas como na
entrevista, que não é fácil desprender-se de conceitos e condutas internalizados e
tornados senso comum na escola. Assim, convivem nas práticas e discursos uma
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escola de Educação Infantil que se afina a atualização legal/teórica da área e práticas
que designamos como recorrentes.
As profissionais da Escola B (não exclusiva), também apresentam essas
contradições, sendo que numa proporção inversa. Domina as práticas e os discursos
a manutenção de uma Educação Infantil preparatória e socializadora, ainda
que com ensejos de realizar e defender um trabalho mais aproximado do que se
anuncia em leis e no discurso acadêmico que chega à escola.
Tal contradição é encontrada também nas formas de tratamento entre os
adultos e entre os adultos e as crianças. Na Escola A, apesar de sua atualidade, o
tratamento entre os adultos é de “tia/tio”, forma infantilizada e empobrecida de
tratarem-se adultos que desejam ter reconhecimento profissional. Na Escola B,
diminutivos e apelidos que poderiam significar uma aproximação entre adultos e
crianças são parte de uma relação hierárquica e verticalizada, na qual a criança ouve,
atende, obedece, se comporta.
Tal contradição, expõe, possivelmente as próprias professoras, uma outra
possibilidade de fazer pedagógico no seu cotidiano. Para Kramer (2013, p.37), a
contradição é a fresta pela qual percebo o outro, o diferente em mim. Esse outro,
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Para informações sobre o tema ver, entre outros: LÜDKE, M. BOING, L. A. Caminhos da
Profissão e da Profissionalidade Docentes. Educ. Soc., Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1159-1180,
Set./Dez. 2004
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que me constitui e através do qual me constituo, aponta em mim e para mim a
ambivalência que me habita.
A Escola A realiza e anuncia um currículo que se identifica com a
concepção assumida nesta tese e que converge com o disposto nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Um currículo que se constrói
no encontro de diferentes perspectivas que dialogam na escola.
A Escola B executa um currículo que se distancia muito da concepção
assumida nesta tese e do disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil. Executa um conjunto de práticas, contando com a adesão das
profissionais, que mantém a Educação Infantil da unidade situada em
concepções sobre infâncias, criança, Educação Infantil, conhecimento,
aprendizagem que vêm sendo superadas no debate acadêmico, nas pesquisas, na
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legislação e nos documentos orientadores.
Quando as entrevistadas falam das datas e das vertentes com que
identificam o próprio trabalho, anunciam a possibilidade de conter uma vertente em
outra (datas e ampliação cultural). A presença de datas comemorativas no currículo
pode reafirmar uma perspectiva de mundo e de sujeitos ou anunciar uma outra
possibilidade de constituição desse mundo e seus sujeitos.
Ambas as escolas têm as datas comemorativas presentes em seus
currículos de formas diferentes. Em conformidade com o currículo que executa, a
Escola B tem em seu trabalho cotidiano o cumprimento do calendário civil e
religioso de forma tradicional e conservadora. A Escola A, destoando do conjunto
do currículo trabalhado, tem algumas datas trabalhadas sob enfoques diferentes,
inclusive construindo a data relacionada ao trabalho realizado.

4.5. Currículos: Conservadores ou Atualizados e suas
Ambivalências
Eu acho que o maior equívoco é a ideia de que a Educação
Infantil é uma educação Pré-escolar (Adriana, Escola A, 2015).

Segundo Bakhtin (2012), “A palavra está presente em todos os atos de
compreensão e em todos os atos de interpretação” (p.38), sendo também “o modo
mais puro e sensível de relação social” (p.36). Logo, o exercício de compreensão e
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interpretação da pesquisa teórica e de campo exige/provoca a busca de palavras que
representem as agudas ou tênues diferenças entre essas concepções de currículo.
As palavras que representam e categorizam os currículos aqui analisados
são Conservadores e Atualizados. Essas categorias resultam da análise dos PPP,
da observação das práticas e da escuta dos sujeitos da pesquisa em diálogo com a
literatura sobre currículo analisada no capítulo 1 e as conversas com especialistas
apresentadas no capítulo 2.
Como Conservadores são considerados os currículos e as práticas deles
procedentes que primam por uma Educação Infantil preparatória para a vida e/o
Ensino Fundamental e por compreenderem a infância como uma etapa que antecede
e define o adulto. Nessa categoria se incluem os currículos organizados em torno
ou com datas comemorativas do calendário civil e religioso oficial. São
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conservadores também por não apontarem as inconstâncias, dúvidas, incertezas que
permeiam o processo pedagógico e a formação humana. São currículos
préorganizados para a aplicação pelo professor a uma criança generalizada. Seu
objetivo é, como diz a própria palavra, conservar, manter o que já está posto e
anunciado.
São considerados conservadores todos os currículos analisados através
dos PPP. A análise dos PPP tinha como finalidade conhecer um pouco mais sobre
o currículo da Educação Infantil da rede, observando possíveis diferenças expressas
nesses projetos entre escolas exclusivas e escolas que têm classes de Educação
Infantil, assim como identificar, além de outros possíveis marcadores dos
currículos, se as datas comemorativas constavam nos mesmos. A pequena amostra
de PPP não viabilizou uma análise mais consistente que permitisse uma visão
ampliada sobre o currículo expresso documentalmente na rede. Essa amostra
precária revela que pouco se documenta esse currículo, possivelmente porque ele
se conserva inalterado, como também há pouco controle dessa documentação.
Demonstrou esse mesmo conservadorismo, tanto no PPP quanto na
observação das práticas e na escuta de crianças e adultos, o currículo da Escola B.
Atualizados são considerados os currículos que se afinam aos pressupostos
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) e
compreendem a criança na sua singularidade e como sujeitos de direitos e a
Educação Infantil local de encontro entre culturas e conhecimentos. A escolha da
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palavra atualizado se deve a perspectiva de não acabamento, um currículo
atualizado não se fecha, ele se atualiza à medida em que a realidade assim o exija.
Assim como ele não é inaugural, não abandona tudo o que lhe antecede, parte do
que já está estabelecido e avança, caminha, se atualiza. O currículo da Escola A se
encontra na categoria de atualizado.
Ainda que categorizados de formas distintas e quase opostas, ambos os
currículos analisados apresentam o movimento de Ambivalência. A Ambivalência
que é consequência do reconhecimento da nossa incompletude e ambiguidades. A
ambivalência se pode observar porque, mesmo prioritariamente identificados como
currículos conservadores ou atualizados, há nuances de um ou do outro. Um
currículo que prioriza a conservação das práticas pode ser afetado por ideias e
práticas novas, assim como um currículo atualizado pode conter fortes marcas de

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

práticas conservadoras. Tanto os currículos conservadores quanto os atualizados
apresentam ou podem apresentar ambivalências.
A ambivalência, segundo Bakhtin (1999), é a superação da dicotomia
certo/errado, pode/não pode, que nos mantém em mudança e aprendizagem.
Assumir a ambivalência não é aceitar que ajamos irresponsavelmente, pois tudo é
possível e aceitável. Ambivalência é se assumir inacabado, aprendiz, aberto a
compreender outras formas de ser e fazer, mas esse inacabamento, que constitui a
singularidade, marca a forma única e responsável de estar no mundo.
Em contínua construção no encontro/desencontro com o outro, ambos os
currículos apresentam ambivalências. Em ambas as escolas, a B tendendo mais
para a conservação das práticas e a A para a renovação destas, é bastante palpável
a contradição, a ambivalência, um estar certo de algumas coisas, mas também
defender outras. Esse entre caminho, esse estar aqui e/ou ali é um anúncio da
possibilidade de mudança, de aprendizagem.
É possível afirmar que: estar mais preso a um conservadorismo ou estar mais
atualizado tem a ver, no âmbito deste estudo, com o fato de ser uma escola exclusiva
de Educação Infantil ou ser uma escola de Ensino Fundamental com classes de
Educação Infantil. Esse dado estrutural parece ser decisivo na centralidade que a
criança tem nos currículos e nas práticas, ou não. Quando o currículo é voltado
prioritariamente para as crianças, quando elas têm centralidade no currículo,
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elas têm mais a dizer sobre o que realizam na escola, sobre as práticas com e para
elas realizadas.
Além da exclusividade no atendimento, a pesquisa reitera o que Maia
(2011) aponta sobre essa mesma rede de ensino: a estrutura e gestão da rede não
oferecem condições de trabalho, carreira e profissionalidade aos docentes e outros
profissionais que compõem os quadros das escolas. Prédios não adequados ao nível
de atendimento, com problemas estruturais e de manutenção, diferentes tipos de
vínculos e salários para a mesma função, terceirização de serviços, falta de
profissionais, indefinições de ordem política que incidem sobre a educação, baixos
salários, não cumprimento de plano de carreira, ausência de diálogo entre
profissionais e gestão política, relações verticais e hierárquicas, são algumas das
condições impróprias a oferta de um serviço público ao nível que têm direito o
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cidadão, no caso, crianças de zero a seis anos e suas famílias.
Essas condições contribuem para o fato das professoras participantes da
pesquisa possuírem dois vínculos profissionais, nem sempre na mesma escola, rede,
nível ou área. Mesmo na escola exclusiva, a professora não é necessariamente
exclusiva daquela rede, escola, função ou grupo de crianças.
Analisar informações específicas das professoras permite afirmar que a
idade não é um fator importante em relação ao tipo de currículo. Já a formação
inicial e continuada importa, mas não é determinante, assim como o tempo de
magistério. Tempo de atuação na Educação Infantil e ter exclusividade na área
e nível aparecem como determinantes em relação ao currículo trabalhado. O tempo
na Educação Infantil e a dedicação exclusiva a esse nível de atendimento remete ao
que aponta Oliveira (2014, p.7), sobre a necessidade de formação continuada em
serviço em um ambiente escolar reflexivo. Estar exposto a um ambiente que o faz
pensar sobre as práticas, estudar para buscar respostas para suas dúvidas e
preocupações, inteirar-se de estudos sobre a área ao longo da sua vida
profissional, tudo isso promove um conhecimento possivelmente mais sólido e
específico sobre a Educação infantil.
Oliveira, Nunes e Leite Filho, em entrevistas concedidas para esta tese e
apresentadas no Capítulo 2, demonstram a preocupação com a formação desses
profissionais e a relação direta com a prática. Apontam que a formação inicial não
é suficiente para a qualificação dos professores de Educação Infantil e que esta
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necessita ter outro olhar sobre a infância, a criança e o conhecimento. Leite Filho
(2014, p. 10) ressalta que a boa formação inicial é aquela que incita o professor
a querer aprender com o aluno e a conhecer os saberes desse aluno. Logo, o
prepara para viver um currículo atualizado, aberto a aventura de se reconstruir
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continuamente.

5 – CONCLUINDO. APONTANDO CAMINHOS. DEIXANDO
RASTROS...
A humanização da humanidade não tem fim, é sempre processo
(Geraldi, W. 2013, p.14).

Pesquisa é compromisso. Pesquisar é estar comprometido com algo. Em Ciências
Humanas o compromisso é com o outro, um sujeito real que transita entre e com nós
mesmos. Uma pesquisa em Educação é absolutamente comprometida com os seus
sujeitos, crianças e adultos. Compromisso que é ético e responsável como propõe Bakhtin.
Pesquisar é um ato ético, responsável e único, singular. Realizá-lo é complexo,
por vezes, penoso. Realizar o movimento exotópico de ida e vinda, busca e retorno,
aproximação e distanciamento a que nos propomos, exige olhar para o outro meticulosa e
cuidadosamente. Olhá-lo em seu contexto, ouvi-lo em sua singularidade, respeitá-lo em
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

sua contradição, apostar na sua potência. O compromisso e responsabilidade também nos
constrange a desconfiar das harmonias, das formas aparentemente bem organizadas, olhar
a aresta, o avesso como nos instiga Benjamin.
Com esses parâmetros teóricos, que inundam a pesquisadora, esta tese se conclui.
A tese, não as inquietações. No intento de concluir, é preciso retomar as questões iniciais
da tese, seus objetivos, suas perguntas, discorrer sobre os achados e perdas da pesquisa,
os encontros, as surpresas. Por fim, assumindo a responsabilidade ética de estar neste
lugar, neste momento, com estas informações e conhecimentos, ousarei propor aos
diferentes segmentos envolvidos no âmbito da pesquisa. Esta ousadia se avaliza em
Kramer (2013, p.41) ao afirmar que “a pesquisa em educação visa não só conhecer o
mundo, mas sobretudo, transformá-lo”. Passo então a uma pequena, mas não
desimportante, contribuição a essa transformação.
O processo de pesquisa permite afirmar que os currículos das escolas estudadas se
classificam em conservadores e atualizados. A Escola B, com práticas que se apoiam a
concepções superadas legal e teoricamente de crianças, infâncias e Educação Infantil,
apresenta um currículo conservador. A Escola A apresenta um currículo atualizado,
que se constrói na busca de ampliar a inserção cultural das crianças, identificado com as
DCNEI e as elaborações teóricas que a circundam.
No entanto, em ambos os currículos são constatadas as ambivalências. Ambas as
escolas reafirmam a incompletude que nos constitui e, consequentemente constitui nossas
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práticas. Em suas ambivalências, a Escola A mantém concepções e práticas conservadoras
contornadas por concepções e práticas atualizadas, já a Escola B vislumbra brechas de
atualização de concepções e práticas perpassando seu conservadorismo.
É possível afirmar que a perspectiva conservadora apresentou as seguintes marcas:
•
•
•
•
•
•

Alocação da Educação Infantil em uma estrutura física, administrativa e
pedagógica do Ensino Fundamental;
Currículo pré-concebido visando à preparação para o Ensino Fundamental;
Falta de condições de trabalho, carreira e profissionalidade;
Condição da formação inicial e continuada de profissionais;
Profissionais com pouco tempo de atuação na Educação Infantil;
Profissionais com atuação em diferentes níveis de escolaridade.
E a perspectiva atualizada:
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•
•
•
•
•

Oferta de atendimento exclusivo de Educação Infantil;
Currículo em elaboração contínua centrado nas demandas e características das
crianças;
Formação inicial e continuada de profissionais voltada para essa especificidade;
Profissionais com maior tempo de atuação na Educação Infantil;
Profissionais com atuação específica neste nível de escolaridade.
O currículo orientado pelo calendário civil e religioso é uma construção

histórica e ideológica, como demonstrado no Capítulo 1 desta tese; que ocupa espaço na
Educação Infantil devido à sua história recente de efetiva afirmação política e legal, à
necessidade de demarcar sua especificidade que gerou um conhecimento próprio, porém
pouco divulgado, o que se constata no Capítulo 2. A permanência e manutenção de
práticas relacionadas a essa construção se revela como resultante de uma inculcação
ideológica bem sucedida. Esse currículo hoje pode ser revelador tanto de um resquício
de poder quanto do automatismo.
Em um ambiente escolar, no qual as relações são verticais e hierárquicas, a
conservação de práticas que moldem a subserviência e a conformação atendem às
expectativas de formação dos sujeitos. Ainda que essas práticas aconteçam sem uma
maior análise sobre sua natureza ideológica, mantê-las de forma quase automática é
conveniente quando a perspectiva é adultocêntrica.
O processo de pesquisa que originou esta tese possibilitou situações em que o
cotidiano, aparentemente estável, abrisse fissuras, frestas de desconforto, de
desestabilização. Estar diante de um outro que pode olhar de forma diferente a sua prática
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gera sentimentos nem sempre agradáveis. Possibilitou ainda encontros entres diferentes,
gerando inquietações que, certamente, modificaram a todos os envolvidos. Ainda que essa
mudança seja tênue, seja apenas um incômodo, ela provoca uma desconfiança sobre um
fazer estático, fechado.
Construir-se é um processo infinito, de rumos incertos, contraditórios. Processo
que caminha sobre e em torno de pontos seguros, pequenas certezas, imprecisas verdades.
O encontro com os sujeitos da pesquisa e seu contexto mexeu com certezas e
verdades, estremeceu algumas, adensou outras. Daqui de onde olho o campo agora, reitero
que há demarcações sem as quais a oferta de uma boa Educação Infantil fica
comprometida:
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o Escolas de Educação Infantil exclusivas em sua oferta. Quando esta
característica for uma possibilidade, ter a garantia de uma gestão própria,
que atenda a sua especificidade. Ser a primeira etapa da Educação Básica
não pode favorecer o apagamento da especificidade e sim sua afirmação.
o Garantia de condições de trabalho, carreira e profissionalidade aos
Profissionais de Educação. A instabilidade dessas condições repercute
gravemente sobre a qualidade do trabalho com a criança.
o Espaço educativo formador, garantindo o estudo, a reflexão, a
aprendizagem colaborativa e a construção de uma cultura da escola que
represente a comunidade escolar.
o Elaboração de Projetos Políticos Pedagógicos que resultem de processos
de estudo e discussão coletiva definindo qual escola, para quem e para que
se dedica o trabalho pedagógico.
o Estudo aprofundado das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, dos documentos que a fundamentam ou dela derivam.
o Perspectiva curricular na qual a criança, seu processo de criação e
produção de sentidos seja o centro das práticas pedagógicas.
Aos pares, professoras e professores de Educação Infantil, lembro que há
princípios que podem colaborar para uma prática a qual estamos chamando de atualizada:


Desconfiar do que sabe e do que faz. Há sempre a possibilidade de fazer diferente
e talvez valha a pena tentar;
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Estudar, há muito que aprender. Começar pelas Diretrizes Curriculares, passar aos
documentos oficiais, visitar a biblioteca. Nem tudo vai lhe agradar, mas tudo vai
somar;



Questionar as orientações que lhe são dadas, questionar o que esperam de você.
Sabendo o porquê das coisas fica mais seguro acatá-las ou não;



Falar o que sente e preocupa, dividir com os pares, ouvir os colegas;



Perguntar o que não sabe, é da dúvida que surge o conhecimento. Perguntar é
admitir que não se sabe e o primeiro passo para aprender;



Escutar as crianças, olhar para elas, conhecer suas histórias, saber o que importa
a elas, dividir com elas o prazer de aprender e ensinar.
Quanto às datas comemorativas, a conclusão desta tese é que elas são parte de

um currículo conservador. A observação das práticas demonstrou que é possível trabalhar
com a criança a construção histórica social que é o calendário, sem atrelamento ao
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1211289/CA

calendário oficial civil e religioso. A localização no tempo, a demarcação e registro do
passado, a previsão de futuro, podem ser construídas em situações significativas que
emerjam do trabalho realizado e dialogado com as crianças.
Porém, mesmo trabalhando com as datas já consagradas no calendário civil e
religioso, é necessário dar a elas um significado real para as crianças. É preciso ver o
reverso da data, o que leva à manutenção da comemoração em torno da data. Ir além do
que um currículo conservador propõe.
Importa trabalhar com a criança de forma que qualquer assunto seja indutor de
uma ampliação cultural que vai para além do que se seleciona rotineiramente, do que seja
simplesmente “turístico” ou um “movimento de gincana”. A Educação Infantil é um
espaço de inserção na sociedade e na cultura, local de encontro com o outro – crianças e
adultos – que contribuirão para a constituição das subjetividades dos sujeitos envolvidos.
Essa rede de ensino, essas escolas, essas práticas possibilitaram as análises desta
tese. As análises dizem respeito a esse campo específico pesquisado, mas também à
totalidade que o produz e o formata, em que está inserido e que pode influenciar.
Como seres inacabados, em permanente processo de humanização, podemos fazer
sempre diferente do estabelecido, apontar para o futuro, nos refazer a cada nova interação,
nova experiência, novo encontro, novo diálogo, no qual haverá sempre algo mais a dizer
e a fazer.
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Programa de Pós-Graduação em Educação

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pesquisa: Currículo da Educação Infantil e datas comemorativas: O
que dizem profissionais e crianças.
Pesquisadores:
Doutoranda: Marta Nidia Varella Gomes Maia.
Orientadora: Sonia Kramer.
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Justificativa: A pesquisa se justifica pela relação entre currículo e formação das
identidades que transitam na escola frente à constatação de que o currículo da Educação
Infantil no município pesquisado se organiza em torno de datas comemorativas.
Objetivos: Essa pesquisa tem como objetivo conhecer e compreender o que falam sobre
os currículos da Educação Infantil crianças e profissionais que atuam em escolas
exclusivas de Educação Infantil e escolas de Ensino Fundamental que têm turmas de
Educação Infantil de um dos cinco municípios mais populosos da Região Metropolitana
do Estado do Rio de Janeiro.
Metodologia: Análise de documentos, observação e entrevistas individuais e coletivas
registradas através de áudio-gravação.
Eu, ___________________________________________________________________,
de maneira voluntária, livre e esclarecida, concordo em participar da pesquisa acima
identificada. Declaro estar ciente dos objetivos do estudo, dos procedimentos
metodológicos, dos possíveis desconfortos, das garantias de confidencialidade e da
possibilidade de esclarecimentos permanentes sobre os mesmos. Fui informado(a) de que
se trata de pesquisa de doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação da PUCRio. Está claro que minha participação é isenta de despesas e que minha imagem e meu
nome não serão publicados sem minha prévia autorização por escrito. Estou de acordo
com a áudio-gravação da entrevista a ser cedida para fins de registros acadêmicos. Estou
ciente de que, em qualquer fase da pesquisa tenho a liberdade de recusar a minha
participação ou retirar meu consentimento, sem penalização alguma e sem nenhum
prejuízo que me possa ser imputado.
______________________________________________________________________
(assinatura do voluntário)
Nome completo:_________________________________________________________
Identificação (RG):_____________________________
e-mail:______________________________________ Tel:_____________________
Rio de Janeiro,______de__________________de 2015.
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Programa de Pós-Graduação em Educação
Pesquisa: Currículo da Educação Infantil e datas comemorativas: O
que dizem profissionais e crianças.
Doutoranda: Marta Nidia Varella Gomes Maia.
Orientadora: Sonia Kramer.
2015.

Roteiro para entrevista com os Professores
Antônio Flávio Moreira e Aristeo Leite Filho
Essa pesquisa se ancora, de certa forma, em estudo anterior que resultou na
dissertação de mestrado “Educação Infantil: com quantas datas se faz um currículo” que
tratou da centralidade dada à comemoração de datas do calendário civil e religioso nos
currículos da Educação Infantil. Tem como objetivo conhecer e compreender o que falam
sobre os currículos da Educação Infantil crianças e adultos - professores/as e auxiliares –
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que atuam em escolas exclusivas de Educação Infantil e escolas de Ensino Fundamental
que têm turmas de Educação Infantil de um dos cinco municípios mais populosos da
Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Pretende-se que identificar a
relevância deste calendário no fazer pedagógico para os sujeitos envolvidos na pesquisa.
Para orientar nossa conversa teremos três perguntas que gostaríamos que o senhor
respondesse. Nossa conversa pode ser gravada?


Há um vasto material sobre currículo no Brasil, tanto no que diz respeito à história
do currículo e teorias do currículo. No entanto, já não podemos dizer o mesmo
sobre o currículo da Educação Infantil. Como o senhor avalia a produção teórica
ou histórica sobre o currículo da Educação Infantil no Brasil?



Qual a sua percepção sobre como o currículo da Educação Infantil se apresenta?
Como vê essa área em relação à produção teórica, aos documentos orientadores e
às práticas?



A tese está voltada para o currículo da Educação Infantil em particular as datas
comemorativas. Como o senhor situa a organização do currículo em relação às
datas comemorativas? O senhor poderia me sugerir pistas para compreender
porque são tão presentes nas práticas da Educação Infantil?
O senhor teria sugestões de livros, teses, dissertações, pesquisas sobre o assunto?
Essa entrevista pode ser colocada na tese com citação dos nomes?
O senhor gostaria, teria disponibilidade, de ler a transcrição da entrevista antes da
utilização na tese?
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Programa de Pós-Graduação em Educação
Pesquisa: Currículo da Educação Infantil e datas comemorativas: O
que dizem profissionais e crianças.
Doutoranda: Marta Nidia Varella Gomes Maia.
Orientadora: Sonia Kramer.
2015.

Roteiro para entrevista com as Professoras
Maria Fernanda Nunes e Zilma de Oliveira
Essa pesquisa se ancora, de certa forma, em estudo anterior que resultou na
dissertação de mestrado “Educação Infantil: com quantas datas se faz um currículo” que
tratou da centralidade dada à comemoração de datas do calendário civil e religioso nos
currículos da Educação Infantil. Tem como objetivo conhecer e compreender o que falam
sobre os currículos da Educação Infantil crianças e adultos - professores/as e auxiliares –
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que atuam em escolas exclusivas de Educação Infantil e escolas de Ensino Fundamental
que têm turmas de Educação Infantil de um dos cinco municípios mais populosos da
Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Pretende-se que identificar a
relevância deste calendário no fazer pedagógico para os sujeitos envolvidos na pesquisa.
Para orientar nossa conversa teremos quatro perguntas que gostaríamos que a
senhora respondesse. Nossa conversa pode ser gravada?







Sabemos que a história do atendimento à infância no Brasil é recente e marcada por
avanços e retrocessos. Um processo permeado de tensões e disputas como todas as
conquistas sociais costumam ser. Como alguém que participa dessa história
construída a muitas mãos, o que a senhora teria para demarcar como central nessa
história no que diz respeito ao currículo?
Como a senhora avalia a produção teórica ou histórica sobre o currículo da Educação
Infantil no Brasil?
Qual a sua percepção sobre como o currículo da Educação Infantil se apresenta?
Como vê essa área em relação à produção teórica, aos documentos orientadores e às
práticas?
A tese está voltada para o currículo da Educação Infantil em particular as datas
comemorativas. Como a senhora situa a organização do currículo em relação às datas
comemorativas? A senhora poderia me sugerir pistas para compreender porque são
tão presentes nas práticas da Educação Infantil?

A senhora teria sugestões de livros, teses, dissertações, pesquisas sobre o assunto?
Essa entrevista pode ser colocada na tese com citação dos nomes?
A senhora gostaria, teria disponibilidade, de ler a transcrição da entrevista antes da
utilização na tese?
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Programa de Pós-Graduação em Educação
Pesquisa: Currículo da Educação Infantil e datas comemorativas: O
que dizem profissionais e crianças.
Doutoranda: Marta Nidia Varella Gomes Maia.
Orientadora: Sonia Kramer.
2015

Roteiro de Entrevista Coletiva
Breve apresentação dos participantes e da pesquisa.
1. A Educação Infantil vem recebendo diferentes tratamentos de acordo com a concepção
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que orienta as políticas e as práticas. Gostaria de saber qual o objetivo da Educação
Infantil para cada uma de vocês.

2. Em geral, fala-se muito de educar e cuidar na Educação Infantil. Vocês acham
importante ensinar? Caso sim, o quê? E como?

3. Observando as práticas na Educação Infantil, identifico três vertentes: preparação para
a alfabetização e o Ensino Fundamental; organização do trabalho pelas datas
comemorativas; ampliação da experiência cultural das crianças. Vocês se identificam
com alguma delas? Qual? Por quê?

4. Como professora de Educação Infantil, procuro trabalhar a partir da criança. Você teria
dificuldades em organizar o currículo a partir das curiosidades das crianças? Por quê?

5. Gostaria de saber como você se sentiu com a presença da pesquisadora em sala e nesse
encontro de hoje.
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Programa de Pós-Graduação em Educação
Pesquisa: Currículo da Educação Infantil e datas comemorativas: O que
dizem profissionais e crianças.
Pesquisadores:

Doutoranda: Marta Nidia Varella Gomes Maia.
Orientadora: Sonia Kramer.
2015.
Entrevista Coletiva
Perfil dos entrevistados
Data ____/____/____
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1. Nome __________________________________________________________
2. Data de Nascimento ____/____/____
3. Escola:__________________________________________________________
4. Tempo de exercício nessa escola_____________________________________
5. Tempo de magistério _______________________________________________
6. Tempo na rede____________________________________________________
7. Tempo na Educação Infantil__________________________________________
8. Outro vínculo nessa ou em outra rede __________________________________
9. Qual? ___________________________________________________________
10. Tempo___________________________________________________________
11. Segmento________________________________________________________
12. Formação:
Curso ____________________________________concluído em ___/___/____
Curso ____________________________________concluído em ___/___/____
Curso ____________________________________concluído em ___/___/____
13. Município de Residência: ____________________________________________
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