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Resumo 
 

Esta tese, integrada à pesquisa Formação de Profissionais da Educação 

Infantil no Estado do Rio de Janeiro: concepções, políticas e modos de 

implementação1, se situa nos campos da Educação Infantil, políticas públicas, 

infância, linguagem e letramento. Teve como preocupação central conhecer as 

concepções de infância, linguagem e letramento que permeiam os discursos e 

as práticas das diferentes instâncias da Educação Infantil da rede municipal da 

cidade do Rio de Janeiro. Fundamenta-se teoricamente na produção relativa à 

história e política da educação da criança de 0 a 6 anos, na concepção de 

criança como produtora de cultura, cidadã de direitos e na linguagem enquanto 

espaço das inter-relações sociais e lugar de constituição da consciência, 

desenvolvimento e formação. Estes fundamentos foram delineados a partir de 

referencial bibliográfico específico de cada eixo de estudo, mas teve como 

pilares as idéias de Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin e Lev Vygotsky. 

O primeiro Capítulo discute a construção histórica e social da infância e 

aborda a situação da infância no Brasil, apontando os desafios postos hoje aos 

sistemas educacionais, no que diz respeito à Educação Infantil. O segundo 

Capítulo abre as discussões às questões de linguagem que se relacionam à 

infância, fazendo indagações e propostas para a Educação Infantil. Traz a 

centralidade da linguagem escrita no mundo contemporâneo, infância e 

letramento, os processos de construção da escrita e os limites e possibilidades 

da literatura infantil para a criança de 0 a 6 anos. O terceiro Capítulo focaliza a 

Educação Infantil da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro: após traçar o 

panorama da cobertura do atendimento da Educação Infantil, percorre a história 

da Educação Infantil no município e finaliza com as questões atuais identificadas 

em entrevistas e observações. 

 
 

 

Palavras-chaves: Infância, linguagem, letramento, Educação Infantil e políticas 

públicas, 

                                                 
1 Pesquisa desenvolvida no Departamento de Educação da PUC-Rio, sob a coordenação da 
professora Sonia Kramer. 
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Abstract 
 
Infancy, language and literacy:  
early childhood education in the public schools of Rio de Janeiro 
 

This thesis is related to the research Professional development 

opportunities for the personnel of early childhood education in the state of Rio de 

Janeiro: conceptions, policies and its implementations2. It concerns the fields of 

early childhood education, public policies, infancy, language and literacy. Its main 

concern is the understanding of the conceptions of infancy, language and literacy 

that resemble to practices and speeches of the different instances of the early 

childhood education in the public Schools of the city of Rio de Janeiro. This thesis 

is based on current literature concerning the history and early education policy; 

on the proposition that children are culture producers, citizens of rights and on 

language as a space for social interaction, awareness and growth. Specific 

bibliography references from each center of the research outlined these 

principles, however it had as a main source of ideas Mikhail Bakhtin, Walter 

Benjamin and Lev Vygotsky. 

The first chapter discusses the history and social construction of 

childhood and focuses the childhood situation in Brazil, pointing out the 

educational system challenges concerning early childhood education. The 

second chapter considers the language issues related to infancy, questioning and 

proposing ideas to early childhood education. It brings up the importance of the 

written language in the contemporary world, infancy and literacy, the construction 

process of writing and the limits and possibilities of children’s literature. The third 

chapter focuses the early childhood education in the public schools in Rio de 

Janeiro: describes early childhood education, examines its history in the city of 

Rio de Janeiro and presents questions identified through observations and 

interviews. 

 

Keywords: infancy, language, literacy, early childhood education and public 

policies. 

                                                 
2 Research developed by the education department of PUC-Rio coordinated by Professor Sonia 
Kramer. 
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Introdução  
 

Esta tese, integrada à pesquisa Formação de Profissionais da Educação 

Infantil no Estado do Rio de Janeiro: concepções, políticas e modos de 

implementação,1se situa nos campos da Educação Infantil, políticas públicas, 

infância e linguagem. Tem como preocupação central conhecer as concepções 

de infância, linguagem e Educação Infantil, que permeiam os discursos e as 

práticas das diferentes instâncias da Educação Infantil da rede municipal da 

cidade do Rio de Janeiro. 

Os discursos que versam sobre infância, linguagem e Educação Infantil e 

que vão constituindo a formação dos profissionais de Educação Infantil são 

produzidos em diferentes instâncias e são apropriados pelas políticas públicas e 

pelos profissionais de forma variada. Entre o acesso às informações, discussões 

e as possibilidades de troca e de conseqüente apropriação há um percurso não 

linear que, além de depender das condições de produção, conta com avanços e 

retrocessos das políticas públicas e do próprio sujeito. Histórias individuais se 

entrelaçam às do contexto sócio-histórico, pois nas falas de cada sujeito 

emergem as coletivas e nas coletivas destacam-se vozes singulares. Porém, 

cada fala ouvida ou pronunciada se situa num lugar e faz uso de um gênero do 

discurso específico adequado a cada esfera de atividade humana 

(Bakhtin,1992). 

Tendo como ponto de partida a complexidade da esfera da atividade 

humana com as suas amplas possibilidades de discurso, tomo como referência 

para este estudo os discursos orais e escritos produzidos sobre infância, 

linguagem e educação infantil em três instâncias2: (i) macro-social, sob a forma 

de textos legais e teorias, os discursos são traduzidos em políticas e propostas 

oficiais; (ii) meso-social, os discursos são as propostas e tendências 

pedagógicas, situadas historicamente, sua difusão acontece nas instâncias de 

formação dos profissionais e nos diferentes grupos os quais eles se inserem; (iii) 

micro-social, os discursos trazem as concepções dos profissionais  sobre seu 

trabalho e as crianças e se efetivam nas práticas que acontecem na escola. 

Minha intenção foi conhecer, através de diferentes fontes bibliográficas e das 

                                                 
1 desenvolvida no Departamento de Educação da PUC-Rio, sob a coordenação da professora Sonia 
Kramer 
2 Estas instâncias foram discutidas no grupo de pesquisa a partir da análise das entrevistas 
coletivas. Ver As entrevistas: leitura preliminar dos diários de campo e das transcrições. In 
Relatório de Pesquisa: Formação dos Profissionais de Educação Infantil: concepções, 
políticas e formas de implementação, PUC-Rio, jan.2001, p.95-127. 
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falas de profissionais que atuam na Educação Infantil da rede municipal de 

ensino do Rio de Janeiro como as instâncias macro, meso e micro se articulam e 

nas práticas.  

Segundo Bakhtin (1998), nossos discursos são repletos de palavras do 

outro. A maioria das informações e opiniões que emitimos se referem a uma 

fonte e ao transmitirmos as palavras alheias, formulamos o discurso não apenas 

usando o que gramaticalmente chamamos de discurso indireto, mas fazemos 

nossas introduções, seleções e acentuações. Quem fala a palavra do outro tem 

seus interesses e intenções e usa procedimentos de transmissão variados, tanto 

no que concerne ao gênero quanto no que concerne ao enquadramento 

interpretativo – desde a literalidade direta na transmissão até a deformação 

paródica premeditada da palavra de outrem e sua deturpação(p.140). E é por 

isso que o autor chama a atenção para o fato de que, por maior que seja a 

precisão com que é transmitido, de acordo com o contexto, o discurso do outro 

passa por notáveis transformações de significado. Por isso, ao se estudar as 

diversas formas de transmissão do discurso de outrem, não se pode separar os 

procedimentos de elaboração deste discurso dos procedimentos de seu 

enquadramento contextual (dialógico): um se relaciona indissoluvelmente ao 

outro (Bakhtin, 1998, p.141) 

Os discursos produzidos em cada uma das três instâncias (macro, meso 

e micro sociais) além de conterem palavras alheias, têm sua forma de articulá-

las, de transmiti-las e de torná-las próprias, e os significados que podem ser 

produzidos a partir destes discursos dependem do contexto em que são 

proferidos. E mais ainda, o autor acrescenta que se os discursos se colocam no 

nível ideológico de formação do homem, com a intenção de definir atitudes e 

comportamentos, como é o caso de muitos discursos pedagógicos, a palavra 

pode surgir de duas formas; como autoritária (dogmática, monossêmica, sem 

possibilidade de réplica) ou como palavra interiormente persuasiva (dialógica, 

contemporânea, inacabada, aberta, polissêmica). Portanto, em cada uma das 

instâncias há condições de produção dos discursos que precisam ser 

conhecidas para se analisar não apenas que discursos foram apropriados pelos 

profissionais que atuam na Educação Infantil, mas também como o foram. Pois, 

só como palavra interiormente persuasiva é que o discurso é realmente 

apropriado pelo sujeito, permitindo transformações na sua forma de pensar e de 

agir, constituindo o seu processo de formação. O discurso autoritário, sendo 

engessado e sem possibilidade de réplica, é interiorizado como dogma, 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

3 

 

destituindo o sujeito de autoria, o que leva um agir tutelado por prescrições, sem 

efetivas transformações do sujeito. 

Esta pesquisa tem como objetivo central conhecer e analisar concepções 

de infância, linguagem e  letramento presentes nos discursos dos profissionais 

envolvidos com a Educação Infantil da rede municipal de ensino do Rio de 

Janeiro e como estes discursos se articulam nas práticas.  
Para situar as condições de produção dos discursos dos profissionais, a 

pesquisa se propôs a: (i) conhecer e analisar as concepções de infância e de 

educação infantil, construídas historicamente, e como as políticas públicas 

brasileiras, especialmente, as do município do Rio de Janeiro vêm tratando 

destes temas ao longo das últimos décadas; (ii) discutir as concepções de 

linguagem e suas implicações para a educação infantil; (iii) conhecer e analisar a 

estrutura político-pedagógica-administrativa da Educação Infantil da rede 

municipal de ensino do Rio de Janeiro, frente à diversidade sócio-histórico-

cultural em que estão inseridos os seus atores. 

Antes de discutir os procedimentos metodológicos que compuseram a 

pesquisa, gostaria de destacar que assumo uma abordagem sócio-histórica de 

pesquisa que percebe os sujeitos como históricos, datados, concretos, marcados 

por uma cultura os quais criam idéias e consciência ao produzir e reproduzir a 

realidade social, sendo nela ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos 

(Freitas, 2000, p. 2).  

Esta metodologia percebe que o espaço principal da reflexão das 

ciências humanas está na linguagem, no questionamento dos seus diferentes 

discursos, na compreensão da realidade como um produto das ações humanas 

no mundo, permeada de sentidos construídos coletivamente, sempre renovados 

e renascidos na relação como o outro, portanto, provisórios. Usando as palavras 

de Bakhtin (1992a): 
O sentido é potencialmente infinito, mas só se atualiza no contato com outro 
sentido (o sentido do outro), mesmo que seja apenas no contato com uma 
pergunta no discurso interior do compreendente. Ele deve entrar em contato com 
outro sentido para revelar os novos momentos da sua infinidade (assim como a 
palavra revela suas significações somente num contexto). O sentido não se 
atualiza sozinho, procede de dois sentidos que se encontram e entram em 
contato (p. 386). 

 
O autor ainda diz que a complexa relação com a palavra do outro em 

todas as esferas da cultura e da atividade, impregna toda a vida do homem e 

que as ciências humanas por muito tempo ignoraram o complexo acontecimento 

do encontro e da interação com a palavra do outro. Como ciências que versam 
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sobre o espírito seu verdadeiro objeto é a inter-relação e a interação dos 

"espíritos" (p.385). Portanto, entre pesquisador e pesquisado estabelece-se uma 

relação entre sujeitos e não uma relação entre sujeito e objeto. E sujeitos não 

podem ser percebidos nem estudados como coisas, pois têm voz e na interação 

vivem um processo dialógico, bastante distinto da perspectiva monológica da 

relação entre sujeito e objeto. Isto muda o eixo da pesquisa que passa da 

explicação, produto de uma só consciência, para a compreensão que é 

justamente a produção de sentido a partir dos signos presentes em todos os atos 

humanos e recriados nas interações. Estudando o homem em todas as partes 

buscamos e encontramos signos e tratamos de compreender o seu significado 

(Freitas, 2000, p. 5).  

Nas Ciências Humanas, o pesquisador, diante das inúmeras questões 

que desafiam os seus saberes, mobiliza diferentes espaços de interlocução e 

penetra no espaço dialógico do sentido. Sua busca, pela compreensão das suas 

questões se faz na, pela e através da sua palavra e da palavra do outro, dos 

muitos outros (que são os seus interlocutores), nos ditos e não ditos, no 

presumível, nas dobras e intervalos. Compreendo com Bakhtin (op.cit) que: 
Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para o 
contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro ilimitado). 
Mesmo os sentidos passados, aqueles que nasceram do diálogo com os séculos 
passados, nunca estão estabilizados (encerrados, acabados de uma vez por 
todas). Sempre se modificarão (renovando-se) no desenrolar do diálogo 
subseqüente, futuro... Não há nada morto de maneira absoluta. Todo sentido 
festejará um dia seu renascimento. O problema da grande temporalidade (p. 
413-414). 

 
Os sentidos renascidos em cada enunciação e em cada ato de 

compreensão, tendo a narrativa como contexto dialógico, rompem o tempo 

linear, atualizando o passado no presente e se lançando para o futuro, se 

ampliando. Desta forma, Walter Benjamim (1993), ao criticar a modernidade, 

anunciando a morte da arte de narrar, revela a potencialidade da narrativa na 

constituição da subjetividade e na ampliação de significados pelo ouvinte que, se 

vendo implicado pelo fato narrado, dá continuidade ao texto do narrador 

prosseguindo a sua história, num intercâmbio de experiências, que estreita os 

laços da coletividade. A narrativa, diferentemente da informação, deixa o ouvinte 

livre para interpretar a história como quiser. Com isso, o episódio narrado atinge 

uma amplitude que não existe na informação, que é explicativa, pois pode ser re-

visitado e re-significado pelo ouvinte.  

Embora hoje cada vez tenhamos menos tempo para esse intercâmbio de 

experiências e até mesmo para viver a experiência, pela vida que corre em 
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sucessivas vivências sem deixar marcas, buscando na memória, certamente 

encontraremos histórias construídas ou ouvidas em diferentes momentos, com 

vozes polifônicas, justapostas, sobrepostas e até impostas. O próprio pensar a 

existência, nossa história de vida, não seria uma soma de narrativas que 

fazemos de nós mesmos e/ou que recebemos dos outros?  

E se o dialogismo de Bakhtin e a narrativa de Benjamin trazem a força da 

palavra do outro na construção dos sentidos e da própria subjetividade, os 

estudos de Vygotsky (1991) mostram a estreita e indissociável relação entre 

pensamento e linguagem. O autor afirma que o significado das palavras é ao 

mesmo tempo um ato de pensamento e parte inalienável da palavra, 

pertencendo tanto ao domínio da fala quanto do pensamento. A palavra 

internalizada torna-se instrumento do pensamento - o “discurso interior” que, 

diferentemente do exterior, tem sua sintaxe própria, é mais sintético e 

condensado. Portanto, não se distingue da fala exterior e socializada apenas 

pela falta de vocalização. O pensamento não é expresso em palavras, mas é 

através delas que passa a existir (Vygotsky 1993, p.108). Sendo assim, para o 

autor, pensamento e linguagem são indissociáveis e suas inter-relações 

acontecem nos significados das palavras que, por sua vez, não são fixos, se 

modificam e se constroem historicamente nas inter-relações sociais. Como 

instrumento básico do homem, com a função de intercâmbio social e de 

pensamento generalizante, a linguagem atua não só no nível interpsíquico, mas 

também no intrapsíquico, influindo diretamente na construção e alteração das 

funções mentais superiores. Desta forma, os sistemas de signos produzidos 

culturalmente não só interferem na realidade, mas também na consciência do 

indivíduo sobre esta. 

Estes três teóricos que se complementam, Mikail Bakhtin, Walter 

Benjamin e Lev Vygotsky são pontos de partida de uma linha de pesquisa 

sedimentada no Departamento de Educação da PUC-Rio, a qual me insiro.  

Estes autores, ao discutem a linguagem na sua dimensão expressiva e 

histórica, trazem os múltiplos sentidos da palavra e vêem o homem como sujeito 

social, ativo e produtor de sentido. Colocam assim, o espaço das inter-relações 

sociais como lugar de constituição da consciência, desenvolvimento e formação. 

Este estudo, como a pesquisa institucional, fundamenta-se teoricamente 

na produção relativa à história e política da educação da criança de 0 a 6 anos; 

na concepção de criança como produtora de cultura, cidadã de direitos; na 

formação de professores numa perspectiva cultural, onde leitura e escrita têm 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

6 

 

papel central (Kramer, 2001). Estes fundamentos foram delineados a partir de 

referencial bibliográfico específico de cada eixo de estudo (Azevedo, Campos, 

Celisara, Cury, Faria, Ferreiro, Freitas, Freire, Giroux,Jobim e Souza, Kappel, 

Kischimoto, Konder, Kramer, Lanter, Machado, Miranda, Moreira, Pasolini, Pinto, 

Rosemberg, Sarmento, Sacristán, Soares entre outros) mas tem como suporte 

metodológico a perspectiva sócio-histórica, dialética e humana dos estudos da 

linguagem supra-citados. Este suporte está presente em todos os passos dessa 

pesquisa que, partindo da análise de diferentes fontes, cada qual com seus 

discursos, pretende compor um cenário da educação infantil na rede municipal 

do Rio de Janeiro, cotejando concepções de infância, de linguagem e de 

Educação Infantil, procurando observá-las nas práticas às vezes conflitantes e 

contraditórias. 

A pesquisa, além de revisão bibliográfica e análise de documentos, se 

valeu de entrevistas semi-estruturadas e de observações em duas turmas de 

Educação Infantil, de duas escolas da rede municipal. Foram realizadas três 

entrevistas no nível central da SME- Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro, com as responsáveis pela Educação Infantil, uma no nível central da 

SMDS- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro, com 

o responsável pelo Projeto Rio Creche, seis entrevistas no nível regional das 

CREs- Coordenadorias Regionais de Educação, com a equipe que acompanha a 

Educação Infantil nas DED- Divisão de Ensino. Nas duas escolas, além de 40 

horas de observação em cada uma, foram feitas também entrevistas com a 

equipe de direção e com as professoras.  

O trabalho foi organizado num duplo movimento de abrir e fechar o foco. 

No primeiro Capítulo – Infância, história, sociedade e cultura -  com o objetivo de 

traçar um panorama sobre a infância, para melhor situá-la na história, na 

sociedade e na cultura e poder compreendê-la e agir criticamente com ela, tanto 

na esfera macro, traçando políticas para a infância, quanto na micro, pensando a 

criança no seu cotidiano, abro o foco para uma discussão sobre a construção 

histórica e social da infância. Fecho o foco para a situação da infância no Brasil e 

para os desafios postos hoje aos sistemas educacionais para garantir o direito à 

Educação Infantil de qualidade aos cidadãos de pouca idade.  

No segundo Capítulo – Infância, linguagem e letramento: questões para a 

educação infantil - entendo que homem, por ter uma infância, não foi sempre 

falante e precisa apropriar-se da linguagem como forma de se colocar no mundo 

e de fundar a sua historicidade, abro o foco às questões de linguagem que se 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

7 

 

relacionam à infância e à própria constituição do sujeito, fazendo indagações e 

propostas para uma Educação Infantil que pense a criança como sujeito inserido 

na cultura, produtor de cultura. Fecho o foco, trazendo a centralidade da 

linguagem escrita no mundo contemporâneo e a ênfase dada a ela na escola, 

desde a Educação Infantil. Discuto infância e letramento, os processos de 

construção da escrita pelas crianças e termino pensando limites e possibilidades 

da literatura infantil para crianças de zero a seis anos, já que os livros infantis 

têm feito parte do cotidiano de creches e pré-escolas.  

No terceiro Capítulo – Educação Infantil na rede municipal de ensino do 

Rio de Janeiro – com o objetivo de entender quem são as crianças que 

freqüentam as turmas de Educação Infantil da rede municipal de ensino do Rio 

de Janeiro, abro o foco situando historicamente a cidade e sua evolução urbana. 

Fecho o foco traçando um panorama da cobertura do atendimento da Educação 

Infantil, na rede municipal, nas cinco Áreas de Planejamento – AP da cidade. 

Depois, abro novamente o foco para a história da Educação Infantil no município, 

discutindo as políticas públicas para a educação da primeira infância, ao longo 

das últimas décadas e suas formas de implementação, e fecho o foco discutindo 

as questões atuais da Educação Infantil da rede municipal de Educação, nas três 

instâncias: macro - nível central, meso - nível regional das Coordenadorias 

Regionais e micro - escolas e turmas de Educação Infantil.  

Foi minha opção ir da dimensão macro para micro, das políticas à sala de 

aula. Se por um lado, esta abrangência corre o risco da incompletude, por outro, 

traça um panorama da paisagem. Como afirma Benjamin (1993 p.16) a força da 

estrada do campo é uma se alguém anda por ela, outra se a sobrevoa de 

aeroplano. No caminhar pela estrada, se detêm no terreno do entorno, no 

sobrevoar de aeroplano, se vê como a estrada se insinua. No vôo, perdem-se os 

detalhes de cada reentrância, pois se obedece ao movimento do reino aéreo. 

São escolhas. E pesquisas são aproximações sucessivas da realidade. A 

totalidade é apenas um instantâneo, uma parte da realidade sempre dinâmica e 

inacabada. Assim, nessa perspectiva, esta tese tem como intenção que as 

análises e discussões provoquem novas respostas e indagações para se pensar 

as políticas públicas para a Educação Infantil, a formação de seus profissionais e 

as práticas de sala de aula, especialmente as que envolvem linguagem e 

letramento, de forma que sejam garantidos o acesso, a permanência e a 

qualidade do ensino oferecido às crianças de 0 a 6 seis de idade que habitam a 

cidade maravilhosa. 
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Capítulo 1- Infância, história, sociedade e cultura  
 
 
 

Marinheiro 
 

Carlos Drummond de Andrade 
 
A roupa de marinheiro sem navio 
Roupa de fazer visita 
Sem direito de falar 
Roupa-missa de domingo, 
Convém não amarrotar. 
Roupa que impede o brinquedo 
E não pode sujar. 
Marinheiro mas sem leme, 
Se ele nunca viu o mar 
 

 
Salvo em livro, 
E vai navegando em seco 
Por essa via rochosa 
Com desejo de encontrar 
Quem inventou merda moda 
De costurar esta âncora no braço 
E pendurar esta fita no gorro. 
Ah, se o pudesse pegar!  
 

 

Neste poema, Drummond, dá voz ao menino Carlos que usava 

contrariado uma roupa típica de classe média do início do século. Roupa de 

menino, que minha avó ganhou de aniversário para justamente poder brincar no 

quintal, subir em árvores, coisas que menina não fazia no início do século XX e 

que, para fazê-lo, precisava se travestir. Nos poucos versos, o menino fala do 

seu tempo sócio-histórico, com seus costumes e comportamentos. A 

transgressão, presente no pensamento, estava presa por fitas e âncoras. O 

menino navegava em seco, mas navegava conforme o barco da sua vida. E, se 

vai longe o tempo da roupa de marinheiro, estaria também longe aquela forma 

de ser criança?  

A resposta caminha entre o sim e o não. Na superfície do poema a 

mudança é visível, no inconformismo do marinheiro, que mesmo no seco 

navegava, há a permanência de uma característica bastante presente na 

infância: a reversão da ordem. Característica poeticamente definida por Walter 

Benjamin (1984,1993), filósofo e crítico da cultura, no fragmento criança 

desordeira. O mesmo menino, cantado em versos por Manuel de Barros, que 

carregava água na peneira e enchia os vazios com os seus despropósitos 

(1999,p.9-22). 

Desordem e despropósitos, inversões e reproduções da situação real, 

típicas da brincadeira infantil. A mesma reversão presente na brincadeira do 

menino de uma escola de Educação Infantil da rede municipal de ensino do Rio, 

quando brincava com os amigos de cheirar uma “carreirinha de cocaína”, que 
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assustou a professora3 pela explicitação crua da sua exposição a uma situação 

de risco que, pelo direito à proteção, não deveria lhe acontecer, mas que, por 

fazer parte da sua realidade, veio à tona na brincadeira, tornando-se denúncia e 

anúncio de possibilidade de re-significação.  

Na fala que acompanha as ações do jogo, dando uma nova ordem às 

coisas, a criança traz simultaneamente o vivido e o novo, construindo cultura, 

refletindo e refratando a realidade na qual está inserida (Bakhtin, 1992). E se 

hoje é possível dar e ouvir a voz do menino Carlos e de tantos outros meninos, 

não é e nem foi sempre assim, pois a construção de uma concepção de infância 

além da condição biológica de fragilidade e de dependência do adulto, está em 

processo e em mudança. A visibilidade da criança é ainda contraditória; ora ela é 

vista pela ótica da falta, do vir a ser, ora pela das suas competências e 

possibilidades. A imagem da criança enquanto sujeito ativo no mundo sócio-

histórico-cultural, que interage no meio se formando e transformando, ainda não 

está totalmente disseminada.  

Pinto (1997) ao discutir a infância como construção social, inicia seu texto 

trazendo as posições antagônicas presentes nas concepções de infância hoje: 
Quem quer que se ocupe com a análise das concepções de criança que 
subjazem quer ao discurso comum quer à produção científica centrada no 
mundo infantil, rapidamente se dará conta de uma grande disparidade de 
posições. Uns valorizam aquilo que a criança já é e que a faz ser, de fato, uma 
criança; outros, pelo contrário, enfatizam o que lhe falta e o que ela poderá (ou 
deverá) vir a ser. Uns insistem na importância da iniciação ao mundo adulto; 
outros defendem a necessidade da proteção em face de esse mundo. Uns 
encaram a criança como um agente dotado de competências e capacidades; 
outros realçam aquilo que ela carece (p.33). 

  
Quando pensamos nas características que seriam genuinamente infantis, 

nos deparamos com questões que remetem à nossa condição de adultos; o que 

caracterizaria ser adulto? O que diferencia a infância da fase adulta? Quando 

deixamos de ser crianças? Quando as crianças passam a ser adultos?  

Biologicamente, a resposta parece mais simples: a possibilidade de 

procriação daria a diferenciação. O homem primitivo, marcado pelo biológico, 

com os seus rituais de iniciação, fazia a passagem, delimitando as duas fases da 

vida. Mas nas sociedades complexas, outros fatores, ao longo da história e para 

diferentes grupos sociais, foram e vão demarcando as fronteiras, nem sempre 

claras, entre a infância e a vida adulta. 

                                                 
3BARCELLOS, Simone. Reflexões sobre a função social da leitura e da escrita numa escola de 
Educação Infantil da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Monografia do Curso de 
Especialização em Educação Infantil: perspectivas de trabalho em creches e pré-escolas, CCE, 
PUC-Rio, julho de 2001. 
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A noção de infância, portanto, não é uma categoria natural, mas histórica 

e cultural. A diferenciação entre crianças e adultos vai depender do contexto e 

das condições sócio-históricas e culturais em que vivem.  

A partir do século XVII, muitos discursos têm sido produzidos sobre a 

infância. Uma multiplicidade de áreas de conhecimento e enfoques teóricos, que 

passam pela história, psicologia, sociologia, antropologia, psicolingüística e 

estudos da linguagem, filosofia, pedagogia, medicina entre outras, revelam que a 

infância é um vasto campo de estudo e de atuação. Porém, se ocorre, o que 

afirma Pinto, que os discursos oscilam entre dois pólos - do ser e do vir a ser da 

criança -, seria possível entender esta oscilação, trazendo as contradições e 

paradoxos de forma dialética para se buscar a superação desta dicotomia?  

Pensar a infância hoje exige um olhar cada vez mais multi, inter e 

transdisciplinar, pois são, justamente, a parcialidade e a justaposição dos 

enfoques as responsáveis pelas disparidades de posições trazidas por Pinto. Por 

outro lado, as contradições entre as concepções e os conhecimentos produzidos 

sobre a infância, e as ações dos adultos em relação à criança existem em todos 

os níveis, da família às políticas para a infância. Explicitá-las, contextualizá-las e 

discuti-las pode ser um dos caminhos para a despolarização dos enfoques. 

Ainda caminhando em direção a uma ampliação cada vez maior do olhar, 

considero imprescindível que os conhecimentos produzidos pelas ciências 

humanas e sociais sejam tomados de forma dialética, que vejam a criança não 

só a partir do referencial do adulto, mas também a partir dela mesma, ou seja, 

das suas experiência de infância, sejam elas relatadas de memória 

(rememoração) ou no tempo presente, do imediatamente vivido e ainda, que 

incorporem aos seus referenciais as dimensões ética e estética da vida humana. 

O texto de Drummond, por exemplo, permite um desvio do foco e traz, 

pela voz do menino, não um discurso sobre a infância, mas a experiência de ser 

criança. É o poeta menino que na fala revela a sua experiência e nela o 

individual faz vir à tona o coletivo. Na singularidade de sua experiência, emerge 

a totalidade de experiências de ser criança num determinado tempo e  espaço.  

E, como a experiência narrada permite o rompimento da linearidade temporal 

(Walter Benjamin, 1993), na narrativa do poeta simultaneamente repousa e se 

lança a sua infância e a de todos nós, pois se presentifica a humanidade do 

homem menino. 

Na busca de uma ampliação do olhar sobre e através da infância e tendo 

como horizonte a Educação Infantil, percorro neste capítulo alguns discursos 
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que, trazem diferentes perspectivas da infância na história, na sociedade e na 

cultura. Este percurso tem como objetivo situar a infância para melhor 

compreendê-la e, a partir das discussões, poder analisar os conceitos de 

infância que estão subjacentes aos discursos e às ações em curso no 

atendimento às crianças que freqüentam as turmas de educação infantil da rede 

municipal de ensino do Rio de Janeiro. Organizei este capítulo em duas partes, 

na primeira, abro o foco e discuto a infância enquanto uma construção histórica e 

social. Inicialmente, trago as discussões de Philippe Ariès (1986) sobre a origem 

do sentimento de infância como uma construção da Modernidade, que teve início 

com o surgimento da vida privada, da educação e da moralização das crianças, 

especialmente as das camadas superiores da sociedade européia. Num 

segundo momento, foco a história da criança no Brasil, feita à sombra dos 

adultos, de uma sociedade estratificada, mostrando que as teses européias 

podem servir de inspiração, mas não de bússola para a nossa realidade, pois 

são as condições de vida e as formas de inserção e de valorização da criança 

nos grupos sociais que determinam as diferentes concepções de infância. Num 

terceiro momento, discuto alguns conhecimentos produzidos sobre as 

características da infância e sobre o desenvolvimento infantil que foram sendo 

apropriados pelo conjunto da sociedade, principalmente pela educação, que 

compõem um ideário de uma época e que tanto servem como lentes para se ver 

a criança, como determinam e interferem no comportamento das crianças. No 

momento seguinte, ampliando ainda mais o foco, trago a infância vista pela 

perspectiva da teoria crítica da cultura. De mãos dadas com Walter Benjamin, 

ouço a voz do menino Walter que ao falar da sua experiência de infância, traz 

uma história que é simultaneamente individual e coletiva, história que pode ser 

continuada e re-significada dentro de cada um de nós a partir da nossa 

experiência de ser criança, história que também continua na experiência de ser 

criança em qualquer tempo e espaço.  

Na segunda parte do capítulo, fecho o foco e percorro a situação da 

primeira infância no Brasil. Inicialmente, mostro uma série de paradoxos que 

envolvem a infância hoje. A criança, embora tenha se tornado uma cidadã com 

direitos fundamentais e inalienáveis garantidos legalmente, não tem ainda 

garantida a melhoria das suas condições de vida pela inconsistência das 

políticas para a infância.No Brasil, os paradoxos se tornam presentes de forma 

contundente, pois, o avanço da legislação brasileira no que se refere à infância 

não foi capaz ainda de reverter o quadro crítico em que esta parcela da 
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população se encontra, especialmente no que tange à primeira infância, crianças 

de 0 a 6 anos de idade. Evidencio esta situação, como dados, especialmente 

das pesquisas do IBGE, e argumento: sobre o justo lugar que ocupa uma 

Educação Infantil de qualidade. Desta forma, evidencio, num segundo momento, 

que a garantia do direito à Educação Infantil é um desafio a ser enfrentado pelos 

sistemas educacionais.   

     

1.1. Abrindo o foco: a Infância como uma construção sócio-histórica 
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo, 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
Lia a história de Robinson Crusoé 
Comprida história que não acaba mais 
(....) 
Eu não sabia que minha história 
Era mais bonita que a de Robinson Crusoé . 

  
Carlos Drummond de Andrade 

 

Numa perspectiva histórica sobre a infância na Europa, os estudos de 

Philippe Ariès (1986) no seu livro História Social da Criança e da Família,  

revelaram que a idéia de infância, no sentido de diferenciação do adulto, é uma 

construção da modernidade, começando a surgir nos finais do século XVII, nas 

camadas superiores da sociedade, e se sedimentando no séc. XVIII.  

De acordo com este autor, na Idade Média, assim que a criança tornava-

se mais autônoma em relação aos cuidados da mãe ou da ama, logo se inseria 

na sociedade dos adultos, participando dos seus trabalhos e jogos. Observando 

as pinturas da época, vemos crianças e adultos dividindo o mesmo espaço, as 

mesmas atividades e o mesmo vestuário, numa grande sociabilidade. A única 

diferença está no tamanho das figuras representadas. As crianças adquiririam 

seus conhecimentos junto aos adultos sendo entregues às famílias, muitas 

vezes desconhecidas, para serem educadas, prestarem serviços domésticos ou 

aprenderem algum ofício. A escola da idade média não se dirigia 

especificamente à criança, segundo Ariès, foi a partir de uma série de mudanças 

na sociedade: ascensão da burguesia, difusão do impresso e crescente 

interesse pela alfabetização e moralização que a separação ocorre. A criança 

deixa de ser misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente, através do 

contato com eles, sendo separada dos adultos e mantida à distância numa 

espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a 
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escola, o colégio. Começou então um longo processo de enclausuramento das 

crianças (p.11).   

Para Ariès, esse processo só foi possível com a cumplicidade da família, 

que passou a experimentar uma afeição pela criança, trazendo para si a 

responsabilidade pela sua proteção e formação, e tornando-se nuclear. A 

sociabilidade extensiva do Antigo Regime foi sendo substituída por uma 

socialização mais restrita à família e à escola. Como o próprio autor coloca, não 

se pode dizer que as crianças eram negligenciadas ou tratadas com desprezo; 

especialmente os pequenos eram paparicados, como “animaizinhos de 

estimação”, mas não existia um sentimento de infância. Foi a importância dada à 

educação que trouxe as crianças para o núcleo familiar e com ela, dois 

ingredientes contraditórios passaram a fazer parte da sua formação: a ternura e 

a severidade. Sentimentos traduzidos em forma de “paparicação” dos adultos 

pela criança, por considerá-la ingênua, inocente e graciosa, e em “moralização”, 

por considerá-la como ser incompleto e imperfeito, que precisa ser educado4. 

Sentimentos que, até os dias atuais, trazem a dualidade anunciada por Pinto 

(1997, p.33). 

Neil Postman (1999) no seu livro O desaparecimento da infância, 

tomando como base o trabalho de Ariès, afirma que as razões pelas quais o 

conceito de infância não existiu no mundo medieval são a falta de alfabetização, 

a falta do conceito de educação e a falta do conceito de vergonha. Na Idade 

Média, nem os velhos, nem os jovens sabiam ler e seus interesses eram o aqui e 

agora, o imediato e local (p.50).  

Segundo este autor, com o colapso do Império Romano e o sepultamento 

da cultura clássica, a Europa fica imersa na Idade das Trevas e depois na Idade 

Média, o uso do alfabeto romano ficou restrito, as pessoas deixaram de ler e 

escrever e a alfabetização, antes socializada, passa a uma alfabetização 

corporativa, ou seja, restrita a poucos privilegiados (Postman, 1999, p.24). O 

autor, indagando sobre as causas do declínio da leitura e da escrita, levanta 

algumas hipóteses: a primeira, é que houve uma multiplicação nos estilos de 

grafar as letras do alfabeto e as formas se tornaram rebuscadas e dissimuladas 

(o calígrafo favorecendo a alfabetização corporativa); a segunda, é que 

escassearam as fontes de fornecimento de pergaminho e papiro, ou seja, houve 

uma escassez de uma superfície adequada à escrita, desfavorecendo a 

                                                 
4 Ver KRAMER, S. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. Rio de Janeiro: 
Achiamé, 1982 
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alfabetização socializada; a terceira, diz respeito à Igreja Católica e a vantagem 

de manter uma alfabetização corporativa (restrita ao clero) como forma de 

controle das idéias, detenção de informações e  manutenção do seu poder. Com 

isso, todas as interações sociais importantes se realizavam oralmente, havendo 

uma volta às condições naturais de comunicação humana. Sendo assim, neste 

mundo oral não havia necessidade de infância porque todos compartilhavam o 

mesmo ambiente informacional e viviam os mesmos mundos social e intelectual. 

Depois dos sete anos, com o domínio da oralidade, a criança, por saber se 

expressar e compreender o que os adultos falavam, chegava à idade da razão,  

se inserindo ao mundo adulto. Como não havia a idéia de uma educação 

primária letrada, para se ensinar a ler e a escrever, nem concepções de 

desenvolvimento infantil, as escolas que existiam não tinham gradação nos 

currículos nem separação etária, não havendo, portanto, a idéia de educação 

como preparação para o mundo adulto.  

Quanto à ausência do sentimento de vergonha, na Idade Média, Postman 

se refere à participação indiscriminada das crianças em todos os mistérios, 

violências e tragédias da vida. Cita os quadros de Brueghel, que retratam 

crianças participando de festas com homens e mulheres embriagados, sendo 

apalpados com luxúria desenfreada. Tudo era permitido na frente das crianças, 

falar com vocabulário considerado vulgar, não controlar impulsos sexuais, 

brincar com os seus órgãos genitais, urinar e defecar, comer no mesmo prato e 

com as mãos, cuspir no chão etc. Os hábitos de higiene e de “bom“ 

comportamento não eram ensinados às crianças porque não faziam parte dos 

costumes da época, assim como também não havia a noção de privacidade que 

temos hoje. 
É a partir do impresso e da escolarização que a vida adulta passa a ser 
conquistada, torna-se uma realização simbólica e não biológica. Depois da 
prensa tipográfica, os jovens teriam que se tornar adultos e, para isso, teriam 
que aprender a ler, entrar no mundo da tipografia. E para realizar isso 
precisariam da educação. Portanto, a civilização européia reinventou as escolas. 
E, ao faze-lo transformou a infância numa necessidade (Postman, 1999, p. 50). 
 
Segundo Postman, a infância surge como uma necessidade porque surge 

também uma nova definição de adulto, um novo mundo simbólico a ser 

conquistado. A imprensa possibilitou não só a difusão alargada dos antigos 

manuscritos, como o surgimento de novos estilos de textos com base na autoria, 

na expressão pessoal e na informação como o texto jornalístico, o ensaio, o 

romance, os manuais de instrução entre outros, favorecendo a idéia de 

individualidade que já vinha sendo construída na vida social da burguesia 
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ascendente. O texto impresso trouxe também uma nova maneira de organizar e 

ordenar a informação tanto pela forma (diagramação nas páginas, ortografia, 

sinais de pontuação) quanto pela estrutura da linguagem (mais lógica e mais 

objetiva que a linguagem oral), o que confere autoridade ao escrito. Com a 

leitura, um mundo novo de conhecimentos se abre ao leitor, a informação migra 

do ouvido para o olho, do coletivo para o individual, a comunicação entre as 

pessoas se amplia, uma vez que os leitores se libertam do imediato e local, se 

separando do mundo da oralidade, centrado no costume e na memória. Com o 

impresso, o mundo europeu torna-se cada vez mais grafocêntrico, pois além dos 

registros se estenderem a todas as esferas das relações humanas, podem  ser 

multiplicados e publicados. Com isso, ainda para Postman, cria-se uma divisão 

entre os que sabem ler e os que não sabem, que aumenta a distância entre as 

classes sociais e que também separa o mundo infantil do mundo adulto.  

A partir do século XVI e XVII a alfabetização passa a ser um valor na 

sociedade européia; as escolas ganham novos contornos tornando-se lugar de 

Educação Infantil, de preparação para se conquistar a vida adulta, com divisão 

por faixa-etária e gradação de conteúdos. Com a mudança de hábitos e 

costumes, a moral, o pudor e a decência infantis ganham destaque e, assim, a 

proteção e a formação passam a ser reconhecidas como necessárias à infância, 

sendo defendidas por renovadores pedagógicos, moralistas e médicos, que 

sugerem medidas práticas para preservar a criança do despudor e da 

imoralidade. Tais medidas vão desde o controle da leitura até regras de 

comportamento. Os manuais de civilidade se proliferam e, com suas instruções 

de comportamento e decência, ressaltam a importância de se impor respeito 

através até mesmo da linguagem. Ariès mostra, ainda, que o sentimento de 

infância é refletido no âmbito artístico cultural, em que a criança passa a ser 

valorizada na pintura por artistas influentes como Rubens, Le Nain e Van Dyck e 

na literatura por escritores como Mme de Sévigné, Montagne e Coulanges. 

Desta forma, para Ariès, a separação entre adultos e crianças, 

especialmente para os filhos das classes favorecidas, teve um forte cunho 

pedagógico, moralizante e de controle ao acesso de informação.  Nas classes 

populares, porém, o trabalho infantil continuou a ser uma realidade que não 

permitia tão nitidamente esta separação. Apesar das diferenças entre as 

crianças das diferentes classes sociais, verifica-se que foi havendo uma 

preocupação cada vez maior com a responsabilização da sociedade pela 

proteção das crianças, especialmente para aquelas consideradas abandonadas 
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ou vagabundas que passaram a ser cuidadas por instituições de acolhimento. A  

Revolução Francesa já afirmava a igualdade de direitos e deveres individuais, 

desde o nascimento e trazia a necessidade de instrução para todos, instituindo 

na França a escola leiga obrigatória para ambos os sexos, mudando a 

perspectiva dos pais em relação aos filhos, que passam de proprietários e 

credores a devedores (Pinto, 1997). 

Esta nova sensibilidade que floresce na modernidade mereceu a atenção 

de dois pensadores bastante influentes na sua época: John Locke (1632-1704) e 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Vestígios das suas teorias podem ser 

observados ainda hoje nas concepções, posturas e atitudes dos adultos em 

relação às crianças.  

Locke, considerado o fundador da corrente filosófica empirista, 

compreende que é a experiência que dá origem ao conhecimento e é pela 

aprendizagem, vista dentro da lógica da imitação, da repetição, da recompensa e 

do castigo, que o ser humano deixa de ser a folha de papel em branco que é ao 

nascer. A sua teoria da tabula rasa – o recém-nascido seria uma espécie de 

superfície de cera onde os adultos poderiam imprimir as suas marcas, 

“escrevendo” aquilo que julgassem necessário – deu consistência ao ideário 

protestante de moralização, de alfabetização e de chamada da razão às 

crianças. A ênfase aos fatores exógenos para o desenvolvimento do sujeito, à 

influência da sociedade e do meio em geral para a formação do homem, reforçou 

a importância da educação, da atuação de pais e mestres junto às crianças 

desde pequenas. Uma criança ignorante, indisciplinada e despida de vergonha, 

segundo sua teoria, significava um fracasso do adulto e não da criança.  

Rousseau, defensor da liberdade enquanto direito e dever de todos os 

homens, tem como um dos pilares de sua filosofia a idéia de que o homem 

nasce bom, mas o convívio em sociedade o faz decair. Para evitar que uma 

criança, que é naturalmente boa, se torne má, o autor, no seu ensaio pedagógico 

e romance O Emílio (1757), traça dois grandes objetivos para a educação: 

desenvolver as potencialidades naturais das crianças e afastá-las dos males 

sociais. Neste texto, Rousseau propõe uma educação progressiva, de tal forma 

que cada etapa seja adaptada às necessidades individuais de desenvolvimento. 

Assim, a primeira etapa seria aperfeiçoar os órgãos dos sentidos, já que 

inicialmente as necessidades das crianças são físicas e o conhecimento do 

mundo feito através do contato direto com as coisas e com a natureza. Para ele, 

a criança, libertada das opiniões humanas, se identificaria com as necessidades 
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de sua vida imediata, tornando-se auto-suficiente e sem preocupações com o 

futuro.  Caberia, então, aos adultos reduzir a orientação sobre a criança, 

ajudando-a a resolver os seus próprios problemas ao invés de ensiná-la as 

respostas certas (Chauí, 1999, p.16). Rousseau entendeu que a criança é 

importante em si mesma e não como um meio para chegar a um fim. Seus 

escritos despertaram uma curiosidade sobre a natureza da infância que persiste 

até hoje: 
Poderíamos dizer com justiça que Friedrich Froebel, Johann Pestalozzi, Maria 
Montessori, Jean Piaget, Arnold Gesell e A. S. Neill são todos herdeiros 
intelectuais de Rousseau (...). Certamente o trabalho deles partiu da hipótese de 
que a psicologia infantil é essencialmente diferente da dos adultos e deve ser 
valorizada por si mesma (Postman, 1999, p.72).  
 

Tanto o empirismo de Locke, trazendo a preocupação de transformar a 

criança num adulto civilizado por meio da educação, da alfabetização, da razão, 

do autocontrole e da moralização; quanto o romantismo de Rousseau com a 

idéia de salvaguardar as virtudes infantis como pureza, espontaneidade e alegria 

dos riscos da sociedade, consideram a infância como um período distinto da vida 

adulta. A partir do Iluminismo a criança foi se tornando cada vez mais 

diferenciada do adulto, não podendo mais compartilhar de sua vida social. 

 

1.1.1 À sombra dos adultos: a construção histórica da infância no Brasil  
 

As pesquisas de Ariès e as reflexões advindas a partir delas, embora 

bastante importantes e inovadoras ao trazerem o sentimento de infância 

enquanto uma construção histórica, sofreram críticas na época de sua 

publicação pela própria interpretação do autor em relação à não existência do 

sentimento de infância no Antigo Regime e por refletirem uma realidade européia 

que, embora tenha tido uma forte influência no mundo ocidental, não pode ser  

generalizada ou transportada mecanicamente para outras realidades sociais 

como, por exemplo, a brasileira. Kramer (1996) alerta para este fato, trazendo as 

marcas da nossa diversidade no processo de socialização de adultos e crianças:   
Dada a diversidade de aspectos sociais, culturais e políticos que interferiram na 
nossa formação: a presença da população indígena e seus costumes, o longo 
período de escravidão brasileira, e ainda as migrações, o colonialismo e o 
imperialismo, inicialmente europeu e mais tarde americano, forjaram condições 
que, sem dúvida, deixaram marcas diferenciadas no processo de socialização de 
adultos e crianças (p.20). 
 
Desde os primórdios da colonização, as diferenças contrastantes da 

nossa sociedade, pela distribuição de renda e de poder, fizeram emergir 
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infâncias distintas para classes sociais também distintas. O significado social 

dado à infância, não foi homogêneo pelas próprias condições de vida das nossas 

crianças. Portanto, usando as palavras de Del Priori (2000, p.11), a historiografia 

internacional pode servir de inspiração, mas não de bússola para se pensar a 

construção deste sentimento entre nós. E a autora ainda afirma que a história da 

criança brasileira não foi diferente da dos adultos, tendo sido feita à sua sombra. 

Sombra de uma sociedade que viveu quase quatro séculos de escravidão, tendo 

a divisão entre senhores e escravos como determinante da sua estrutura social. 

Na história do Brasil, a escolarização e a emergência da vida privada burguesa e 

urbana não foram os  pilares que sustentaram a construção do nosso sentimento 

de infância. 

A escolarização no Brasil teve início no período colonial com os jesuítas 

que, com o objetivo de civilizar e catequizar os curumins e os órfãos da terra 

(como eram chamadas as crianças oriundas de ligações entre brancos ou 

negros e mulheres índias), criaram as “Casas de Muchachos” que, sob o regime 

de internato, afastando as crianças do seu convívio sócio-familiar, acabava 

sendo para poucos. Ainda neste período, foram criadas as Santas Casas da 

Misericórdia, que tinham como objetivo inicial guardar a vida das pessoas 

necessitadas e, posteriormente, passaram a acolher também as crianças 

abandonadas, os “expostos”, normalmente frutos de ligações clandestinas de 

mulheres brancas da elite ou de crianças pobres, mestiças, negras e índias. O 

Recolhimento dos Meninos Órfãos da Santa Casa da Misericórdia, com a Roda5 

ocultando a identidade de quem depositava a criança, institucionalizou o 

abandono infantil e encaminhou ao trabalho precocemente os poucos órfãos que 

sobreviviam aos primeiros anos de vida6.  

 O ensino público só surgiu a partir da segunda metade do século XVIII, 

durante o governo do Marquês de Pombal, sendo também de acesso restrito. Na 

época da Independência, o Brasil já acumulava dificuldades nos centros 

urbanos. O Rio de Janeiro, sede do governo, tornou-se uma cidade inchada e 

com grandes problemas sócio-econômicos: habitantes pobres da periferia 

buscavam pelas ruas meios de sobreviver, esmolando, comercializando e 

                                                 
5 A Roda era um dispositivo giratório de madeira, em forma de cilindro, que possuía uma 
abertura, inserido em uma parede, de forma que, como uma janela, desse acesso à parte interna 
da instituição ao ser acionado. A criança era depositada no compartimento, e o depositante 
rodava o cilindro para que a abertura se voltasse para dentro, preservando a identidade do 
depositante. A Roda funcionou no Rio de Janeiro até 1938 (Couto e Melo, 1998, p.22). 
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exercendo pequenos serviços. As crianças das classes mais abastadas eram 

educadas por preceptores particulares, não tendo freqüentado escolas até o 

início do século XX e os filhos dos pobres, desde muito cedo, eram considerados 

força produtiva, não tendo a educação como prioridade. Desde os pequenos 

grumetes recrutados nos portos de Portugal para servirem nos navios, aos filhos 

dos escravos, mestiços e imigrantes, às crianças pobres brasileiras coube o 

trabalho e não a escola (Del Priori, 2000, p.12). Este fato não pertence ao 

passado: é ainda visível nos dias de hoje, seja nos centros urbanos, vendendo 

em sinais de trânsito, pedindo esmolas ou exercendo serviços diversos, seja nas 

áreas rurais, nas lavouras domésticas ou na monocultura, crianças de várias 

idades contribuem efetivamente para a economia doméstica, deixando a 

escolarização em segundo plano. São os nossos trabalhadores invisíveis, 

exercendo um papel produtivo com a infância atravessada e sonhos adiados.  

No Brasil, é muito recente a democratização da escolarização. Pelos 

dados do MEC (2002), temos hoje 97% das crianças de 7 a 14 anos 

matriculadas na escola e a taxa de freqüência líquida cresceu de 78,1% em 1992 

para 96,3% em 2000. Porém, isto não significa a eliminação do trabalho infantil. 

O relatório Um Futuro sem Trabalho Infantil, divulgado em maio de 2002, pela 

OIT - Organização Internacional do Trabalho -, revela que no Brasil 7,622 

milhões de crianças, em média, estão envolvidas com algum tipo de atividade, 

seja ela remunerada ou não. Com base nos dados de 1999, o estudo constatou 

que 6,6 milhões de crianças e adolescentes trabalham no país, sendo que mais 

da metade deste exército mirim  tem entre 5 e 11 anos de idade e que seis, em 

cada dez destes, não recebem nada pelo seu trabalho. Nas Regiões Sul e 

Sudeste do país, 21% das crianças de 5 a 17 anos de idade exercem algum tipo 

de atividade. E ainda mostra que a pobreza mantém 870 mil crianças e 

adolescentes brasileiros trabalhando em atividades perigosas ou insalubres, 

perpetuando esta condição (Jornal do Brasil, 7/5/2002, p.6).  

Manter a quase totalidade de crianças e jovens, de 7 a 14 anos, 

matriculados e freqüentando a escola não significa por si só democratização no 

sentido amplo. Alceu Ferraro (1999), no estudo apresentado sobre freqüência 

escolar (e não sobre matricula), distingue três grupos de crianças e jovens: os 

incluídos na escola, que são os que freqüentam a série esperada ou antecipada, 

os excluídos da escola que são os que não freqüentam escola e os excluídos na 

                                                                                                                                      
6 As crianças de 8 a 9 anos eram encaminhadas a fazendas onde prestavam serviços e 
posteriormente ao Arsenal da Marinha onde executavam trabalhos nas embarcações (Couto e 
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escola que são: (i) os que apresentam uma freqüência levemente defasada (até 

dois anos de defasagem idade/ série) e (ii) os que apresentam freqüência 

fortemente defasada (mais de dois anos de defasagem). Trabalhando com os 

dados da contagem da população de 1996, feita pelo IBGE, verifica que, a média 

no Brasil de forte defasagem idade/série, aumenta em cada ano etário (de 0,4% 

nas crianças de oito anos, atinge 30,8% nas de 14 anos de idade); a leve 

defasagem, embora não siga a mesma regra, tem suas médias variando de 

19,6% a 23,6% e a não freqüência acontece em todas as idades, desde os 7 aos 

17 anos 7, sendo que os últimos chegam à média de 46,2%. Subjacentes às 

sucessivas repetências estão vários fatores que não caberia analisar neste texto, 

porém, fica posto que, se já caminhamos para a quase totalidade de matrículas, 

ainda temos muito a construir em direção a uma estrutura social que permita que 

a escolaridade seja prioridade na vida das crianças e jovens e que estes, por sua 

vez, sejam olhados pela escola nas suas especificidades para que a inclusão 

efetivamente aconteça. 

Quanto à vida privada, a sociedade agrícola e rural manteve, durante 

muito tempo, a estrutura social colonial descrita nos livros de Gilberto Freyre, 

Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mocambos. Estes relatos trazem a 

importância que a família extensa dos senhores de engenho teve na nossa 

formação social e econômica, mostrando o quanto as relações familiares não 

eram apenas relações afetivas de confiabilidade, mas também relações de poder 

que caracterizaram as relações sociais. Ainda hoje, resquícios destas relações 

aparecem em diferentes situações como garantia de benefícios e/ou privilégios. 

Ser parente de alguém de poder abriria portas em diversas situações como 

indicações de emprego, “pistolões” e até mesmo o nepotismo. O modelo familiar 

construído a partir da casa grande, seria a de um casal com filhos, articulado a 

uma rede ampla de parentesco (avós, tios, primos, sobrinhos), ou seja, a família 

extensa, aglutinando várias famílias conjugais, cujos homens, casados com 

muitos filhos, teriam a função ativa de provedores, e as mulheres valorizadas 

pelo número de filhos que tivessem (Medina, 2002). 

                                                                                                                                      
Melo, 1998 entre outros) 
7 Ferraro aponta as seguintes médias  percentuais de crianças e jovens que não freqüentam escola:  
Idade 7 anos 8 anos 9 anos 10 

anos 
11 
anos 

12 
anos 

13 
anos 

14 
anos 

15 
anos 

16 
anos 

17 
anos 

% de não 
frequência 

5,2 2,5 2,1 2,3 3,0 5,0 9,1 16,1 24,9 34,7 46,2 

 Fonte: IBGE- Contagem da população de 1996. Elaboração Alceu R. Ferraro. 
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Entretanto, o contingente populacional de escravos, propriedade de 

terceiros, não tinha o direito de constituir família. Até a promulgação da Lei do 

Ventre Livre, os filhos dos escravos eram propriedade dos senhores. Quando 

sobreviviam aos primeiros anos de vida, moravam nas senzalas numa grande 

coletividade, trabalhando desde pequenos, inicialmente acompanhando as mães 

e depois de forma independente. A existência ou extensão de uma rede familiar 

entre os escravos dependia da flutuação do tráfico e do comércio escravos. Por 

isso, seus laços familiares eram mais de compadrio que sangüíneo8. O batismo 

católico, com madrinhas e padrinhos, era o que garantia entre os escravos e 

sobre as fronteiras dos plantéis os laços parentais (Góes e Florentino 2000).  
Depois desta lei, com pais e padrinhos escravos e, em muitos casos, sem a 

proteção do dono, ficaram expostos à própria sorte, engrossando a massa de 

miseráveis que viviam na periferia e/ou vagabundeando pelas ruas da cidade. As 

crianças e jovens livres que continuavam trabalhando nas fazendas tornaram-se 

ainda mais despossuídas das condições básicas de moradia, alimentação, 

educação e garantias trabalhistas. Essa falta de condições se agravou com a  

abolição da escravatura, responsável por levar à periferia dos grandes centros 

um número significativo de ex-escravos desempregados, crianças e adultos em 

busca de “biscates” ou “bicos” para sobreviverem. Del Priori (2000,p.13) mostra 

que as primeiras estatísticas criminais elaboradas em 1900 já revelavam que 

estes filhos da rua, então chamados de “pivettes”, eram responsáveis por furtos, 

gatunagem, vadiagem e ferimentos, tendo na malícia e na esperteza as 

principais armas da sobrevivência.  

Segundo Medina (2002, p.3) duas são as repercussões destes fatos na 

camada social menos favorecida economicamente formando um verdadeiro 

paradoxo: 1) a eliminação da responsabilidade paterna e (2) a suposição, para a 

mulher pobre, de que, tendo filhos, manteria junto a ela o homem, o pai de seus 

filhos. Este paradoxo provocou muitas formas de estrutura familiar, em que 

adultos e crianças, mantiveram (e ainda mantém) relações, responsabilidades, 

funções e valores também diversos.  

                                                 
8 Segundo Góes e Florentino (2000, p. 182), o compadrio católico unia escravos e unia plantéis. É 
interessante observar que, ainda hoje, a palavra padrinho carrega a marca da proteção. Ter um 
padrinho no trabalho é ter alguém que possa garantir a estabilidade e acobertar as faltas ou 
desvios. O dito popular endossa esta idéia: quem tem padrinho não morre pagão. É ainda costume 
das classes populares chamar o patrão/patroa, alguém de prestígio ou de uma classe social mais 
favorecida para batizar os filhos.    
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Por outro lado, Del Priori (2000) relata o quando a evolução da intimidade 

entre nós foi precária em todas as classes sociais: 
Os lares eram monoparentais onde a mestiçagem, a pobreza material e 
arquitetônica que traduzia-se em espaços onde misturavam-se crianças e  
adultos de todas as condições, a presença de escravos,a forte migração interna 
capaz de alterar os equilíbrios familiares, a proliferação de cortiços, no século 
XIX, e de favelas, no século XX, alteravam a noção de privacidade que se 
pudesse ter no Brasil, até bem recentemente, de privacidade tal como ela foi 
concebida pela Europa urbana, burguesa e iluminista (p.11). 
 
A vida privada brasileira foi conquistada recentemente pelos grupos mais 

favorecidos da sociedade. A falta de privacidade nas periferias urbanas ainda é 

um fato presente nos lares super habitados, nos espaços partilhados das  

favelas e quintais, onde parentes e vizinhos convivem numa grande 

sociabilidade.  

A inadequação das teses européias diante da nossa realidade, no 

entanto, permite entender que o sentimento de infância foi sendo construído 

dentro da mesma lógica dicotômica escravista de senhores e escravos, repleta 

de distorções e fruto de desigualdade. Enquanto os filhos dos senhores 

mandavam e o adulto escravo obedecia, os filhos de escravos, de mestiços, de 

imigrantes9, diante da pobreza e da falta de escolarização trabalhavam10. Na 

sombra dos adultos, de uma sociedade estratificada, foram sendo construídas as 

muitas histórias das crianças brasileiras: 
No Brasil foi entre pais, mestres, senhores e patrões, que pequenos corpos tanto 
se dobraram à violência, às humilhações e à força quanto foram amparados pela 
ternura dos sentimentos familiares mais afetuosos. Instituições como as escolas, 
a Igreja, os asilos e recentemente as unidades da Febem e Funabem, a 
legislação ou o próprio sistema econômico fez com que milhares de crianças se 
transformassem precocemente, em gente grande. Mas não só. Foi a voz dos 
adultos que registrou, ou calou, sobre a existência dos pequenos, possibilitando 
ao historiador escrutar este passado utilizando seus registros e entonações (Del 
Priori, 2000, p.14).  
 

A reconstituição do cotidiano infantil, dos diferentes grupos sociais e 

regionais, feita por historiadores, sociólogos, antropólogos, poetas, pintores 

através de registros de diferentes fontes, tem permitido conhecer a trajetória 

histórica dos comportamentos e das formas de ser e de pensar sobre a criança 

                                                 
9 No final do século XIX, a entrada maciça de imigrantes como força de trabalho, no início da 
nossa industrialização, trouxe a imagem das crianças trabalhando nas fábricas, de baixo custo e 
que chegavam a passar até 11 horas frente às máquinas.  
10 Segundo Del Priori (idem, p.12), as mulatas ou negras forras e seus pais, que integravam o 
movimento de mobilidade social ocorrido em Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, 
tiveram eles também os seus escravos. Muitas vezes seus próprios parentes ou até mesmo os 
irmãos! 
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brasileira, desconstruindo a idéia de uma natureza ou essência infantil idealizada 

e universal, tão difundida pela pedagogia.  

Assim, por exemplo, podemos hoje conhecer os cuidados dados aos 

recém nascido dos anos setecentos através das recomendações dos manuais 

de medicina como o do médico mineiro Francisco de Mello Franco, que  

ensinava as mães a envolver seus filhos em mantilhas suaves e folgadas, em 

vez de apertá-los em faixas, a substituir as pegajosas abluções com óleos por 

água e sabão e a estopada que envolvia a cabeça do bebê por barretinho ou 

touca de pano branco, a não dar aos recém-nascidos alimentos engrossados 

com farinhas, como era de costume, pois causavam toda sorte de problemas 

como lombrigas, cólicas, inchações no vente entre outros (Del Priori 2000).  

Devido à mortalidade infantil, nos séculos XVII e XVIII, que atingia a 

todas as classes sociais, a preocupação das mães não era apenas alimentar os 

filhos, mas dar de comer até ficarem arredondados11. Além das papas de  

farinha, era um costume da época, herdado das negras e índias, a técnica de 

pré-digestão de alimentos, embebidos na saliva dos adultos; fato entendido por 

viajantes, como o austríaco Ernest Ebel12, como falta de higiene e não como 

cuidado.  

Os relatos também informam sobre os acalantos para embalar, acalmar  

ou adormecer as crianças pequenas, que eram cantigas, de ritmo repetitivo, de 

origem portuguesa, mas que também existiam na tradição indígena tupi, e sobre 

as histórias contadas pelas mães negras com pretos velhos, papa-figos, boitatás, 

cabras-cabriolas etc que fecundavam o imaginário infantil. Histórias de 

assombração que rondavam casas grandes e senzalas aterrorizando  meninos e 

meninas, especialmente os que eram considerados  malcriados. E foram 

também as mães negras que enterneceram as relações entre o mundo adulto e 

o infantil, criando uma linguagem especial duplicando a sílaba tônica nas 

palavras como: dodói, bumbum, cacá, pipi, papá,  tentem, dindinho, nhanhá. 

Cuidados e gestos de carinho faziam parte do relacionamento afetivo 

entre adultos e crianças pequenas. Os mimos se estendiam aos negrinhos 

escravos ou forros que eram tratados, como diz Ariès (1986, p.10) como 

animaizinhos, macaquinhos impudicos. Debret, pintor francês em passagem pelo 

                                                 
11 Provavelmente estaria aí a origem da preocupação que ainda vemos nas classes populares de 
alimentarem excessivamente os bebês com minguas e papas, sendo a gordura um valor percebido. 
É muito comum elogiar um bebê por estar gordinho, fofo, gorducho etc.   
12 Rio de Janeiro e seus arredores em 1824, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1972, p.138, 
citado por Del Priori, 2000, p.105. 
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Brasil no início do século XIX, ilustra este sentimento em alguns desenhos como, 

por exemplo, a cena onde uma criança negra engatinha nua aos pés da senhora 

branca que costura sentada num canapé de palhinha ou ainda a cena em que 

um casal (branco) sentado à mesa para uma refeição leva um pedaço de 

alimento à boca de uma criança negra que se aproxima13. Relatos de viajantes 

estrangeiros mostram que consideravam estes carinhos excessivos e os 

moralistas dos anos setecentos os condenavam. Pois, para eles, a boa 

educação implicava em castigos físicos, nas tradicionais palmadas e até em 

açoites e uso de palmatórias, muito comuns a partir da segunda metade do 

século XVIII, com o estabelecimento das Aulas Régias14. A educação das 

crianças, das classes mais abastadas, assim que ficavam maiores, incluía as 

recomendações dos compêndios de doutrina católica, com orações, 

agradecimentos antes das refeições e confissões semanais; os livros de histórias 

exemplares e as cartilhas de alfabetização. As medidas disciplinares como 

bolos, beliscões, surras de cinto ou de vara de marmelo revezavam com as 

risadas e mimos, divertimentos, brincadeiras e festas. 

Os quadros e relatos de Debret também retratam as procissões de 

enterro de recém-nascidos enfeitados de anjinhos, crianças vestidas para 

participar de festas religiosas, bebês brancos sendo amamentados por amas 

negras de leite, crianças às costas das mães negras ou ajudando a vender ao 

lado de um tabuleiro e muitas outras imagens onde podemos observar o 

cotidiano das crianças do Império. 

No outro lado do foco, relatos de memórias trazem a experiência infantil 

com todo seu realismo, desmistificando a idéia de inocência e de infância feliz. 

Graciliano Ramos, por exemplo, no seu romance Infância (1945), revela o 

quanto foi árdua a sua experiência de criança, nos fins do século XIX e início do 

XX, vivida quase toda no interior de Alagoas, junto a uma família de classe 

média com prole numerosa. Longe de afetos, o menino Graciliano (1984) conta 

com detalhes a dureza da sua trajetória de vida, onde a indiferença e a injustiça 

aparecem desde a primeira infância: 
As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me 
funda impressão. Eu devia ter quatro ou cinco anos, por aí, figurei-me na 
qualidade de réu. Certamente já me haviam feito representar este papel, mas 
ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque 
podiam bater-me, e isto era natural (p.31). 

                                                 
13 Ver Rio de Janeiro: cidade mestiça. Reprodução de Gravuras de Debret. São Paulo: Companhia 
das Letras. 
14 Os jesuítas do período colonial já aplicavam o castigo físico nas crianças, fato que assustava os 
indígenas que desconheciam o ato de bater em crianças.  
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Drummond traz o castigo de uma mal-criação, no poema  Revolta, 

mostrando o sentimento de humilhação, pela intimidação sofrida pela criança ao 

ter que passar um dia inteiro com um pão pendurado no pescoço: 
Revolta 

Não quero este pão- Quinquim atira  
O pão no chão 
 
A mesa vira vidro, transparente 
De emoção 
Quem ousa fazer isso em pleno almoço? 
Pede castigo 
O pão jogado no chão. 
 
O Castigador decreta: 
Agora de joelhos você vai  
apanhar este  pão. 
Vai trazer um barbante e amarrar 
O pão no seu pescoço 
E vai ficar o dia todo 
De pão no peito, expiação 
 
Quinquim perdeu a força da revolta. 
Apanha o pão, amarra o pão  
No pescoço humilhado 
E ostenta o dia todo 
A condecoração 
 

Kramer (1982), incitada pelas pesquisas de Charlot15, ajuda a 

compreender que os dois aspectos do sentimento de infância  descritos por Ariès 

- a “paparicação“ e a ”moralização” - aparentemente contraditórios, se 

completam na concepção de infância enquanto essência infantil, mascarando a 

significação social da infância. A dependência da criança em relação ao adulto é 

um fator social e não natural, que varia de acordo com a classe social e que tem 

uma forte significação econômica:  
Tal significação econômica da infância está na base do valor atribuído à criança 
nos domínios da realidade social. A criança não é, pois, valorizada de maneira 
uniforme; as relações entre crianças e adultos são heterogêneas bem como é 
diverso o valor com que as crianças são encaradas numa e noutra classe. Tratar 
da criança em abstrato, sem levar em conta as diferentes condições de vida, é 
dissimular a significação social da infância. O pensamento pedagógico, ao fazer 
essa dissimulação deixa de lado a desigualdade social real existente entre 
populações, inclusive infantis (p.21).  
  
 São as formas de organização da sociedade e as condições de 

existência e de inserção da criança em cada contexto social, econômico, político 

e cultural que vão delineando as diferentes concepções de infância e as 

                                                 
15  A autora se refere ao texto de CHARLOT, Bernard. La mystification  pédagoguique. 
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diferentes formas de ser criança. Portanto, nas histórias individuais e coletivas 

das crianças brasileiras não tivemos e não temos uma resposta única às 

perguntas: o que significa ser criança? Quando deixamos de ser crianças e nos 

tornamos adultos?  

 
1.1.2 Infância e desenvolvimento: algumas questões para a educação  

 

Embora não se possa pensar a criança sem conhecer as suas condições 

de existência, os ideais e as expectativas sobre a infância não pertencem 

apenas a uma família, grupo ou classe social, mas também ao ideário de uma 

época. Com certeza não existiu nem existe uma criança em abstrato, porém, os 

conhecimentos produzidos sobre as características da infância e sobre o 

desenvolvimento infantil foram se constituindo como lentes para se ver e pensar 

a criança. Tais lentes passam a ser usadas pelo conjunto da sociedade e que 

também determinam e interferem no comportamento das crianças. Portanto, 

para melhor compreender a infância, num determinado contexto histórico e 

cultural, cabe também contextualizá-la frente à produção e consumo dos 

discursos produzidos sobre ela, no âmbito social mais amplo. Usando as 

palavras de Pereira e Souza (1998):  
Cada época irá proferir o discurso que revela seus ideais e expectativas em 
relação à infância, tendo esses discursos conseqüências constitutivas sobre o 
sujeito em formação. Melhor dizendo, a produção e o consumo de conceitos 
sobre a infância pelo conjunto da sociedade interferem diretamente no 
comportamento de crianças, adolescentes e adultos, e modelam formas de ser e 
agir de acordo com as expectativas criadas nos discursos que passam a circular 
entre as pessoas, expectativas essas que, por sua vez, correspondem aos 
interesses culturais, políticos e econômicos do contexto social mais amplo (p.28). 

 

A produção de conhecimentos sobre a infância começa a ser 

sistematizada na modernidade, estando inserida dentro da mesma lógica de 

construção do homem moderno que, na tentativa de vencer o mito, buscou a 

racionalidade científica, distanciando-se do seu objeto de estudo como forma de 

conhecê-lo e dominá-lo. Isto é, o homem cujo programa do esclarecimento era o 

desencantamento do mundo, cuja meta era dissolver os mitos e substituir a 

imaginação pelo saber (Adorno e Horkeimer, 1985, p19). Para o homem 

moderno, o saber científico significava poder, já que a ciência, vista como 

verdade, tem a responsabilidade de explicar, organizar, catalogar o “real” e o 

“ser” na sua totalidade (Pereira e Souza, idem). A vida moderna passou a ser 

estruturada com base na ciência e na racionalidade, o que trouxe a idéia de 
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progresso como domínio do homem sobre a natureza, de evolução, de causa e 

efeito, de linearidade temporal e de previsibilidade.  

Neste contexto, a preocupação inicial com a educação das crianças, não 

teve como objetivo conhecer ou entender as características e especificidades 

deste período da vida e sim a construção do homem de amanhã, cuja 

maturidade seria identificada com a chegada à razão. A severidade imposta às 

crianças por pais e mestres, fazia parte do projeto de abreviar o tempo da 

ignorância e da fantasia e apressar uma etapa da vida vista como menor, 

transitória e passageira.  

Porém, ao longo da modernidade, a infância passou a ser objeto de 

estudo de diferentes áreas do conhecimento que foram aprofundando e 

ampliando os conhecimentos sobre a infância, conferindo-lhes cientificidade. No 

final do século XIX e início do século XX, em toda parte no mundo ocidental a 

infância era tanto um princípio social quanto um fato social (Postman, 1999, 

p.65). A evolução cognitiva e afetiva da criança, bem como o desenvolvimento 

do seu eu natural foram amplamente objetivadas e retomadas por psicólogos e 

educadores tais como Sigmund Freud, Melaine Klein, Dewey, Piaget, Vygotsky 

entre muitos outros. 

Na perspectiva do progresso, o desenvolvimento humano foi sendo 

concebido como sucessão de etapa ou estágios. Souza (1996), tomando por 

base os estudos de Castro16, traz algumas questões sobre a psicologia do 

desenvolvimento que merecem ser discutidas, já que são provocadoras de 

formas de pensar e agir da criança e sobre ela:   
A problematização  sobre o desenvolvimento humano pode ser vista por meio de 
dois enfoques distintos: “o biológico-evolucionista” e o “pedagógico-normativo”. O 
enfoque biológico-evolucionista, originário das ciências da natureza e da 
medicina, atribui à maturação uma importância preponderante. As teorias de 
Freud e Piaget constituem exemplos que se enquadram dentro do paradigma 
evolucionista, em que os atributos e funções psicológicos são passíveis de 
mudanças dentro de uma seqüenciação hierarquizada (...)  
O enfoque pedagógico-normativo prioriza o processo de socialização, 
destacando o tempo que transcorre da infância à vida adulta como trajetória de 
capacitação dos sujeitos à vida social e “produtiva”. Sob este aspecto, as etapas 
do desenvolvimento aproximam-se, nitidamente, da seqüência de dispositivos 
institucionais de credenciamento à vida adulta (p.42-43). 
 
No enfoque biológico-evolucionista, a noção de desenvolvimento assume 

características próximas e derivadas da noção biológica de evolução, ou seja, de 

transformação de formas de se comportar e de pensar ao longo de um tempo 
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cronológico, linear, cumulativo em que o homem adulto é tomado como ponto de 

chegada. Ao descrever e organizar o desenvolvimento infantil em etapas, 

períodos ou fases, este enfoque mostra cientificamente o processo de 

maturação da criança. O elenco de características próprias de cada momento 

torna-se, então, parâmetro para avaliá-la e classificá-la segundo as etapas que 

já percorreu ou não. Torna-se também referência básica para os diferentes 

profissionais que lidam com a infância que, são considerados mais competentes, 

quanto mais conhecem as teorias que descrevem o desenvolvimento infantil.  

Dentro deste paradigma, Sigmund Freud (1856-1939), analisando o 

processo de maturação afetiva da criança e Jean Piaget (1896-1980), explicando 

a gênese das estruturas cognitivas, têm grande destaque, não só pelo 

pioneirismo, relevância e repercussão de suas obras, como também porque suas 

teorias ultrapassaram o âmbito acadêmico e ganharam a sociedade, 

influenciando ações e produções destinadas à infância.       

Freud foi um dos primeiros teóricos a atribuir um papel importante ao 

desenvolvimento infantil, pois acreditava que o padrão de personalidade do 

adulto era estabelecido no começo da vida, estando quase completamente 

formado por volta dos cinco anos17. Na teoria psicanalítica do desenvolvimento, 

a criança passa por estágios psicossexuais, no decorrer dos quais, obtêm prazer 

erótico ou sensual ao estimular zonas erógenas do corpo. Cada estágio do seu 

desenvolvimento tende a estar localizado numa zona erógena específica.  A 

psicanálise revela, assim, que a vida sexual não começa apenas na puberdade, 

mas se inicia logo depois do nascimento. Para Freud, as manifestações 

psíquicas normais ou anormais, passam a ser observadas e descritas 

dinamicamente sob o ponto de vista da distribuição quantitativa da libido e da 

sua historicidade, isto é, desde o começo da vida do sujeito (Schultz e Schultz, 

1992). Longe de ser a tábula rasa de Locke, a criança de Freud tem desejos e 

sexualidade, se afastando também do Emílio de Rousseu, na medida em a 

condição de seu crescimento e abertura para o mundo social tem como um dos 

fatores a resolução do conflito edipiano, com a sublimação de impulsos libidinais 

e agressivos. Na contra mão da visão romântica de desenvolvimento infantil, 

                                                                                                                                      
16 A autora se refere ao texto de CASTRO, Lúcia Rabello. Desenvolvimento Humano: por um 
retorno ao imaginário. In Psicologia Cínica, Pós-Graduação e Pesquisa, no 5, Rio de Janeiro, PUC-
Rio,1990,v.5. 
17 Hipótese segundo Schultz e Schultz (1992, p.353) depois contestada por Kagan, Kersley, 
Zelazo, Olweus , que mostram que a personalidade  continua a se desenvolver ao longo da vida e 
que pode passar por dramáticas mudanças após os cinco anos. 
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para a psicanálise, sem os mecanismos de recalcamento e de sublimação, a 

civilização não seria possível.  

Se Freud mostra que a criança é dotada de um aparelho psíquico, que 

tem impulsos instintivos e capacidade de enfrentar e resolver os diferentes 

conflitos que se depara, Jean Piaget, preocupado com questões 

epistemológicas, procurando compreender como o sujeito constrói 

conhecimento, passando de um conhecimento menos elaborado para um mais 

elaborado, formula uma teoria psicogenética, mostrando as mudanças 

qualitativas por que passa a criança desde os seus primeiros anos de vida, 

quando sua inteligência é prática até a adolescência, quando o pensamento 

passa a ser formal, lógico-dedutivo. Para o autor, o conhecimento é o resultado 

das inter-relações entre sujeito e objeto. O sujeito assimila o novo a partir dos 

seus esquemas de ação (ou de assimilação) e, simultaneamente, amplia e 

modifica seus esquemas, acomodando-os ao novo. Num processo ativo de 

articulação entre assimilações e acomodações, denominado adaptação, o sujeito 

passa por equilibrações sucessivas e majorantes. Cada adaptação realizada 

amplia e reestrutura os esquemas do sujeito, tornando-os disponíveis para 

realizar novas acomodações. A busca do equilíbrio é que permite a adaptação e 

para Piaget a lógica representa a forma final do equilíbrio das ações. Segundo  

La Taille (1992): 
As raízes desta “marcha para o equilíbrio” encontram-se no período sensório-
motor, durante o qual a criança constrói esquemas de ação que constituem uma 
espécie de lógica das ações e das percepções. Essa primeira organização da 
inteligência sensório-motora anuncia a ulterior, na qual as ações serão 
interiorizadas – ou seja, efetuadas mentalmente. De dois a sete anos – período 
pré-operatório – embora a inteligência já seja capaz de empregar símbolos e 
signos, ainda lhe falta a reversibilidade(...).Tal reversibilidade será construída 
nos períodos operatório-concreto e formal. No primeiro, a criança raciocina de 
forma coerente, contanto que possa manipular os objetos ou imaginar-se nesta 
situação de manipulação; no segundo, já é capaz de raciocinar por simples 
hipótese (p.17). 
 

Para Piaget, o desenvolvimento infantil se dá numa ordem fixa, sucessiva 

e hierárquica, em que as estruturas cognitivas vão sendo construídas num 

processo progressivo de ultrapassamento de estágios anteriores por estágios 

posteriores. É pelo acréscimo e integração de estruturas, necessárias e inéditas, 

que a inteligência vai sendo construída. O problema epistemológico de Piaget 

dirige a sua investigação para a observação do comportamento da criança frente 

a situações lógicas, como as tarefas de conservação de quantidades, 

classificação, seriação etc. Como isso, ao buscar as estruturas lógicas nas 
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crianças, encontra uma pré-lógica ou semi-lógica, evidenciando uma falta que 

será ultrapassada no período das operações lógico-formais que, corresponde ao 

modelo do adulto conhecer. Assim, as transformações temporais da cognição 

têm como horizonte a forma adulta de conhecer e pensar que, por sua vez, é a 

mesma lógica da modernidade, da racionalidade e do conhecimento científico, 

lógico-matemático. 

No enfoque pedagógico-normativo, a teoria de Piaget, mais que os 

estudos de Freud, é tomada como modelo, tanto para organizar os conteúdos e 

atividades consideradas próprias para cada faixa etária ou série escolar, como 

para enquadrar a criança em um comportamento esperado, sendo que o 

inesperado pode implicar em quebra na seqüência institucional. A infância passa 

a ser tema de especialistas, que aconselham e prescrevem procedimentos que 

devem ser direcionados a cada etapa do desenvolvimento infantil. Pais que 

desconhecem as características de cada etapa correm o risco de se sentirem 

incompetentes no trato com seus filhos e até mesmo desautorizados, pois, até 

as produções culturais destinadas às crianças passam a se valer deste 

referencial teórico para atender a um público infantil cada vez mais setorizado, 

constituindo-se como verdadeiras “técnicas” de intervenção na realidade. Jogos, 

brinquedos, livros, peças de teatro, filmes etc são recomendados para tal e qual 

faixa etária ou série escolar, como se a infância fosse um conceito abstrato, 

genérico e universal e como se as crianças, em que pesem os contextos 

culturais ou classes sociais, fossem todas homogêneas. 

 A abordagem piagetiana, ao considerar que não há gênese sem 

estrutura nem estrutura sem gênese, tem sido apropriada pela escola por 

atender a sua organização seriada, provocando questões que, se por um lado, 

demonstram uma atenção aos processos cognitivos da criança por outro, 

desconsidera os possíveis desvios, avanços e retrocessos, bem como outras 

formas de pensar e lidar com a realidade. Entre elas, destaco algumas bastante 

freqüentes que têm servido de guia para planejamento e avaliação de atividades 

escolares desde a educação infantil: se o desenvolvimento é um processo 

construtivo da criança, que se dá de níveis mais simples para os mais complexos 

e a aprendizagem fruto das inúmeras interações que a criança estabelece com o 

seu meio físico e social, como promover uma educação que leve em conta o 

nível de desenvolvimento da criança? O que e como a criança de cada faixa-

etária aprende ou deveria prender? Que lógica está subjacente aos seus erros e 
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acertos? Quais os esquemas de assimilação que já construiu? Em que nível de 

desenvolvimento se encontra?  

Como, para esta teoria, o desenvolvimento acompanha a aprendizagem, 

cabe ao educador conhecer as hipóteses das crianças e propor atividades em 

que possa realizar a partir dos esquemas de assimilação já construídos, partindo 

do que está mais próximo para o mais distante e do mais simples para o mais 

complexo, também aqui, não cabe mais imprimir marcas sobre a tabula rasa,  

nem deixar a natureza infantil agir por si mesma, mas seguir a construção  dos 

processos cognitivos.    

Tanto o enfoque biológico-evolucionista, quanto o pedagógico-prescritivo, 

que decorre do primeiro, se preocupam com a explicação da gênese das formas 

de agir e de pensar da criança, numa ordem sucessiva e seqüencial. A questão 

da linearidade de uma transformação temporal não permite que se veja o 

desenvolvimento infantil sob outra dimensão, a não cronológica. A criança é 

descontextualizada das suas condições afetivo-volitivas, sócio-históricas e 

culturais, e sua subjetividade fica definida no âmbito do sujeito epistêmico. A 

ênfase dada ao crescente processo de racionalização da criança, a coloca a 

serviço das imposições de uma racionalidade técnica que predomina no mundo 

moderno ocidental, sendo esta psicologia de desenvolvimento modeladora das 

formas específicas de subjetividade, cuja matriz é a situação histórica e social do 

homem moderno, submerso nas exigências de um ideal de sujeito produtivo e 

consumidor (Souza, 1996, p.46).  

Como pensar um desenvolvimento humano que não esteja servindo para 

a adaptação do homem às regras da produção e do consumo, nem a reprodução 

da estrutura imposta pela lógica da racionalidade? Seria possível pensar uma 

psicologia do desenvolvimento que levassem em conta um homem mais 

integrado e situado histórica, social e culturalmente, cujo desenvolvimento desse 

margem ao imprevisível?  

Mesmo sem responder inteiramente a estas questões, mas caminhando 

em direção a uma psicologia que integra o homem enquanto ser biológico e 

social, membro de uma espécie, mas participante de um processo histórico, 

Vygotsky (1896-1934), psicólogo russo, produz sua obra dentro das concepções 

materialistas predominantes na União Soviética, pós-revolução de 1917, tendo 

como um dos pressupostos básicos de que o ser humano constitui-se como tal 

na sua relação como o outro social. A cultura torna-se parte da natureza humana 
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num processo histórico, que ao longo do desenvolvimento da espécie e do 

indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem (Oliveira, 1992, p.24).   

O autor considera o desenvolvimento um processo sócio-histórico, pois o 

acesso do sujeito aos objetos é mediado pelos sistemas simbólicos de que 

dispõe, sendo a cultura que fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos de 

representação da realidade. Para ele, a linguagem humana é o sistema 

simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, 

tendo duas funções básicas: o intercâmbio social e o pensamento generalizante. 

Operar com sistemas simbólicos possibilita a realização de formas de 

pensamento que não seriam possíveis sem esses processos de representação, 

que são, o que o autor chamou de funções ou processos psicológicos 

superiores. Segundo Vygotsky (1993, p.44) o pensamento verbal não é uma 

forma de comportamento natural e inata, mas é determinado por um processo 

histórico-cultural e tem propriedades e leis que não podem ser encontradas nas 

formas naturais de pensamento e fala. Ao longo do seu processo de 

desenvolvimento o indivíduo vai internalizando os conceitos, que são o universo 

de significados que ordena o real em categorias fornecido pelo grupo social e 

expresso por palavras da língua deste grupo. Porém, a formação de conceitos se 

transforma ao longo do desenvolvimento da criança, num percurso que não é 

linear, que inclui análises e sínteses tanto dos conceitos espontâneos, como dos 

científicos (transmitidos em situações formais). 

Para Vygotsky (1991), aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o 

aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 

põe em movimento vários processos que, de outra forma, não seriam possíveis 

de acontecer. Deste modo, o desenvolvimento do indivíduo está diretamente 

ligado a sua relação com o ambiente sócio-cultural e o papel do outro social é de 

fundamental importância, já que é no convívio com os outros de sua espécie que 

o indivíduo aprende e se desenvolve. Ao pesquisar sobre o desenvolvimento, 

Vygotsky aponta para o fato de que não devemos considerá-lo como único, pois 

ele ocorre retrospectivamente, no nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e prospectivamente, 

no nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 

mais capazes. É desta divisão do desenvolvimento em níveis que Vygotsky 

formula o conceito de zona de desenvolvimento proximal como sendo a distância 

entre o nível de desenvolvimento real e o potencial. Conceito que permite a 
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compreensão do curso interno do desenvolvimento do indivíduo e, ainda, o 

acesso aos processos que estão amadurecendo e que se encontram 

embrionariamente presentes. Como isso, Vygotsky rompe com a idéia de 

desenvolvimento como processo linear e seqüencial, dando uma outra ordem 

que sugere o tempo como entrecruzamento entre o presente, o passado e o 

futuro. Segundo Kramer (1993,p.105) a zona de desenvolvimento proximal pode 

ser considerada não só como um conceito cognitivo, mas como potencialidade 

do homem na história, estando o momento presente do desenvolvimento 

intrinsecamente relacionado ao que foi antes e ao que será depois.    

 Assim, o aprendizado é um aspecto necessário ao processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas. Porém, para estudar o desenvolvimento da criança, o 

autor propõe que se compreenda a unidade dialética de duas linhas principais e 

distintas - a biológica e a cultural - e as leis que governam o seu entrelaçamento 

em cada estágio deste desenvolvimento. Sendo assim, o interacionismo 

proposto por Vygotsky é dialético, pois, na medida em que há constantes 

mudanças nas condições históricas que determinam as oportunidades para a 

experiência humana, não pode haver um esquema universal que represente 

adequadamente a relação dinâmica entre os aspectos internos e externos do 

desenvolvimento. Portanto, para o autor, diferentemente do que postula Piaget, 

um sistema funcional de aprendizado de uma criança não pode ser idêntico ao 

de outra, embora possa haver semelhanças em certos estágios de 

desenvolvimento (Steiner e Souberman, 1991, p.141). 

A teoria de Vygotsky supõe um olhar diferenciado sobre a criança que vai 

da sua contextualização histórica e social à abertura para o encontro e 

descoberta do surpreendente e do imprevisível, da aposta nos seus processos 

embrionários à importância da mediação de adultos e/ou crianças mais 

experientes, da linguagem enquanto constituinte à cultura enquanto palco de 

negociações, espaço, portanto, de formação e de mudança. Supõe também uma 

escuta cuidadosa e interessada, pois a linguagem vista como manifestação de 

sentidos produzidos, expressão do sujeito e elemento de mediação, portanto de 

troca, de desenvolvimento e de aprendizagem é ponto de partida e de chegada 

para todos os gestos, ações, desejos, aprendizagens, entendimentos e 

desentendimentos dos sujeitos em relação. Com isto, as questões que se 

colocam aos educadores são menos prescritivas e diretivas que as do 

construtivismo piagetiano, como, por exemplo:  como o professor pode ser um 
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mediador dos processos de desenvolvimento da criança? Como ampliar o 

universo cultural das crianças e suas possibilidades de interação? Que 

construções estão sendo realizadas pelas crianças frente aos elementos 

culturais que as circundam e quais as que se encontram de forma embrionária? 

Quais são as construções singulares e quais as que aproximam as crianças de 

um mesmo grupo social? Que situações permitem e favorecem a manifestação 

das diferentes linguagens? Que significados estão subjacentes a estas 

manifestações?   

A abordagem vygotskyana, ao trazer o dinamismo das condições 

históricas e da própria experiência do sujeito, abre espaço tanto para 

singularidade e individualidade quanto para a pluralidade e coletividade, já que a 

diferença é a própria condição humana e a cultura um palco de negociações 

onde o sujeito ao mesmo tempo em que recebe e se forma, cria e transforma; ao 

entender que no momento presente do desenvolvimento, coexiste o passado e o 

devir do futuro, rompe com a idéia de desenvolvimento linear e abre o sujeito ao 

inesperado e ao imprevisível; ao entender a linguagem como elemento de 

mediação entre o sujeito e o mundo e como instrumento do pensamento e da 

consciência, pela polissemia e polifonia típicas da linguagem, amplia o universo 

de significações do sujeito, trazendo o múltiplo e o diverso para a realidade 

social. Desta forma, a plasticidade que o autor reconhece ter o próprio cérebro 

humano frente às condições sócio-históricas se estende de forma integrada a 

todas as esferas da vida humana incluindo o afeto, o desejo, a expressão, a 

sensibilidade, a estética, a ética e também a lógica e a razão Portanto, 

subjacente às suas questões sobre o desenvolvimento, encontra-se não apenas 

a crítica às correntes psicológicas de sua época, mas à própria visão moderna 

de homem que, na busca incessante de vencer o mito e dominar a natureza, 

acabou não apenas se alienando dos objetos dominados e coisificando o seu 

espírito, como também se reduzindo ao que se espera dele como algo objetivo 

(Adorno e Horkheimer,1985).  

Este breve percurso sobre alguns discursos produzidos sobre a 

criança, que foram de alguma forma sendo apropriados pelos educadores e pelo 

conjunto da sociedade e que acabam influenciando a maneira das crianças 

agirem e pensarem permite observar que se partiu do entendimento da criança 

como um ser diferente do adulto apenas quantitativamente, pela sua menoridade 

em idade, tamanho e força (física e produtiva) e posteriormente as diferenças 

quantitativas cederam lugar às qualitativas - a criança surge como um ser 
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distinto do adulto por sua maneira própria de perceber, conhecer e sentir. No 

entanto, a diferença quantitativa, aparentemente superada, retorna como falta 

cognitiva, instaurando a dicotomia anteriormente citada, em que ora se valoriza 

aquilo que a criança é e faz, ora o que lhe falta e o que lhe poderá (ou deverá) 

vir a ser.  A teoria de Vygotsky sugere uma síntese, não como soma ou 

justaposição entre o ser e o vir a ser da criança, mas entende que no agora de 

cada criança intrinsecamente está presente o que foi antes e ao que será depois. 

Sua abordagem sócio-histórica também desconstrói a idéia abstrata e neutra de 

infância, situando-a ativamente na cultura.   

Cabe ressaltar que estes enfoques coexistem de forma contraditória, não 

só no senso-comum, como também nos estudos sobre infância. Ao mesmo 

tempo em que a produção cultural para a infância cada vez mais se especializa, 

segregando as diferentes faixas etárias, e que a escola elege conteúdos e 

informações que considera próprios para cada idade ou série, as crianças têm 

acesso irrestrito, pela mídia, meios eletrônicos e pelo convívio familiar e social, 

às mais diversas informações. Ao mesmo tempo em que esperam das crianças 

comportamentos “infantis”, os adultos cobram delas responsabilidades e 

posturas, se assustando quando se comportam como adultos. Fala-se muito em 

criança erotizada, quando a erotização está presente amplamente na sociedade 

atingindo a todos. A lista das contradições é extensa. Neil Postman (1999) 

postula sobre o desaparecimento da infância, levando em conta a ausência hoje 

dos três fatores que, como vimos, compõem as teses de Ariès sobre o 

surgimento do sentimento de infância: a alfabetização, o conceito de educação e 

de vergonha. 

Segundo este autor, com a tv, a base da hierarquia da informação 

desmorona, pois ela apresenta a informação numa forma indiferenciada na sua 

acessibilidade, não fazendo distinção entre a categoria criança ou adulto. Para 

Postman, isto se dá porque a televisão não requer treinamento para apreender 

sua forma, não faz exigências complexas nem à mente nem ao comportamento, 

não segrega seu público (p.94).  A tv, juntamente com os outros meios de 

comunicação eletrônicos, recria as condições de comunicação que existiam no 

século quatorze e quinze, não havendo mais segredos, sentimentos de 

vergonha, nem distinção entre público e privado, adulto e criança. Ele argumenta 

ainda que neste ambiente informacional tanto a autoridade do adulto, quanto à 

curiosidade da criança perdem terreno, pois se quebra tanto a ordem intelectual 

hierárquica criada pela alfabetização, quanto a ordem social hierárquica criada 
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pela conquista das boas maneiras. Ao anunciar o desaparecimento da infância, 

sugere aos pais resistirem ao espírito da época, pois não é concebível que 

nossa cultura esqueça que precisa de crianças. Mas está a caminho de 

esquecer que as crianças precisam de infância (p.167). 

Estes argumentos, embora interessantes, mostram um certo espanto em 

relação à inserção cultural da criança e sua contextualização sócio-histórica. Se 

a escolarização, com o controle da informação e da moralização da criança, bem 

como a constituição da vida privada, não serviram como base para o surgimento 

do sentimento de infância no Brasil, caberiam hoje? Por sua vez, a ordem 

intelectual hierárquica seria dada unicamente pela alfabetização e pelo saber 

intelectual letrado? E os outros saberes das crianças como, por exemplo, a 

familiaridade que algumas têm com o computador ou com as músicas que 

ouvem, cantam e tocam que superam em muito os dos adultos? A ordem social 

hierárquica não estaria na divisão de classes sociais, sexo, religião ou até 

mesmo na relação entre idade e força produtiva, com suas tensões e conflitos, 

vividos pelas crianças no seu cotidiano? Como seria esta resistência ao espírito 

da época? Negação do que está posto e volta ao que se perdeu? Que infância é 

esta de que as crianças precisam?  

Neste percurso fica explícito que, para pensar e conceber a infância, não 

se pode prescindir de categorias como história, sociedade e cultura, tendo a 

linguagem como chave e fio condutor. E se Vygotsky abre e amplia o espaço e o 

tempo da infância, para Walter Benjamin, crítico da modernidade e da cultura, a 

idéia de infância se encontra no centro de sua concepção de memória histórica, 

sendo considerada como um coletivo, chave para a compreensão de uma época 

por meio da face criança do menino Walter que, ao rememorar momentos da sua 

própria história, fala também de um momento da história da humanidade, 

entrecruzando presente, passado e futuro (Kramer, 1996,p.30). 

 

1.1.3 Infância e teoria crítica da cultura: ampliando ainda mais o foco 
 
 Benjamin ao analisar criticamente a modernidade, relaciona o progresso 

e o desenvolvimento ao empobrecimento da experiência humana e alienação da 

linguagem. Faz uma crítica à concepção evolucionista de história como tempo 

contínuo que caminha irremediavelmente para o futuro que, em nome do 

progresso, descarta o passado, considerando-o antigo e velho. A idéia de um 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

37 

 

progresso da humanidade na história é inseparável da idéia de sua marcha no 

interior de um tempo vazio e homogêneo (Benjamin, 1993, p.229). 

 Em seus escritos, Rua de mão única, Infância berlinense e Imagem e 

pensamento, Benjamin não se limita a trazer recordações da sua infância, mas, 

dando voz ao menino, traz a forma como ele via e sentia o mundo, falando 

também de um momento histórico e de uma sociedade.  

Esta objetividade permite ao leitor o despertar da sua própria infância e 

nesta rememoração, emerge o tempo saturado de agoras, quebra-se a idéia de 

tempo linear e amplia-se o sentido de coletividade, O menino Walter fala dele, do 

seu momento histórico e inserção sócio-cultural, trazendo uma história que é 

simultaneamente individual e coletiva, história que pode ser continuada e re-

significada dentro de cada um de nós a partir da nossa experiência de ser 

criança, história que também continua na experiência de ser criança em qualquer 

tempo e espaço.  

Assim, Benjamin traz a criança que brinca a partir dos destroços que 

surgem da construção, do trabalho no jardim ou em casa, da atividade do 

alfaiate ou do marceneiro, que com estes restos estabelece, nas suas 

brincadeiras, uma nova relação entre os materiais, formando o seu próprio 

mundo das coisas. Mostra a criança desordeira, que toda pedra que encontra, 

toda flor colhida e toda borboleta apanhada é para ela o começo de uma coleção 

e tudo que possui se constitui numa única coleção. Criança cujas gavetas 

transformam-se em arsenal e zoológico, museu policial ou cripta. Criança que dá 

uma nova ordem aos seus objetos e que qualquer arrumação feita pelos adultos 

é a destruição de uma obra repleta de significados.Criança que percorre os 

países e povos dos seus selos. Criança que lambisca, que pela fresta do guarda-

comida entreaberto avança sua mão como um amante pela noite em busca de 

açúcar ou amêndoas, uvas passas ou geléia. Criança que chega atrasada na 

escola, que permanece em silêncio até o sinal tocar e a matraca do professor 

parar. Criança que anda de carrossel, que girando aos trancos distancia-se de 

sua mãe e vai vencendo o medo de abandoná-la ao se dar conta de que volta 

para o mesmo ponto, podendo, então, percorrer florestas virgens com seu 

animal, agora, dócil.  Criança que conhece os esconderijos da casa, que atrás do 

cortinado, converte-se em fantasma, atrás da porta, ela própria é porta, que se 

for descoberta nestes esconderijos pode petrificar-se e tornar-se eternamente 

fantasma ou porta e, desta forma, antes de ser achada, se antecipa com um grito 

de auto-libertação. Criança que lê, que entra dentro do livro com ilimitada 
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confiança, que se mistura aos personagens de maneira muito mais íntima que o 

adulto e que o desenrolar e as palavras trocadas nas histórias têm tanta força 

para ela, que quando se levanta está envolta pela nevasca que soprava na 

leitura (Benjamin, 1984, p.77-81).  

Criança que ouve no sacudir dos tapetes a língua da camada  mais 

humilde, para ela, os verdadeiros adultos. Criança que sente a “tradição” nas 

suas mãos ao tocar as meias enroladas no fundo da gaveta, que ao decidir que 

presentes seriam guardados no armário, onde tudo que era guardado a chave 

permanecia novo por mais tempo, entende que seu propósito não era conservar 

o novo e sim renovar o velho. Criança que, mesmo morando em um bairro de 

proprietários e desconhecendo a existência de outros bairros, diferentemente 

das crianças ricas da sua idade que viam os pobres como mendigos, começa a 

entender que a origem da pobreza está na ignomínia do trabalho mal 

remunerado. Criança que traz os valores e a experiência sensível do cotidiano: a 

mãe costurando e sua caixa de costura a tornando irmã de Branca de Neve, a 

pista de patinação com a música da charanga, o passeio de bicicleta, as 

conversas telefônicas, as caçadas de borboleta na casa de veraneio, a 

expectativa da viagem de férias e o retorno, a maçã assada das manhãs de 

inverno, os gestos da criada da casa da tia, a notícia da morte do primo, o 

mercado com as negociantes e as filas das donas-de-casa, a rua e as casas 

onde moravam as avós, as histórias de Grimm e da carochinha, os versos e 

rimas infantis que alimentaram o seu imaginário, as cores dos papéis que 

embalavam os chocolates, a jóia que a mãe usava nas festas, a luz da árvore de 

Natal, a febre das doenças infantis, o sonho com o fantasma, a sua escrivaninha, 

os decalques, as coleções de selos e de cartões postais, o banho na piscina 

pública, o jogo das letras, o zoológico e a jaula da lontra.Criança que tem medo, 

de não colocar a corrente na porta e também dos sonhos noturnos com 

personagens das histórias. Criança que, neste rememorar, traz a imagem do 

Corcundinha, personagem de uma história de Georg Scherer, que fazia 

travessuras e deixava as crianças em situações embaraçosas. Embora não visse 

este homenzinho, sentia que ele andava sempre à sua frente, que era sempre 

visto por ele e este olhar tirava-lhe a atenção das coisas. Mais tarde sua mãe o 

revelou o nome “Sem jeito mandou lembranças”, o que sempre lhe diziam 

quando quebrava ou deixava cair alguma coisa. O Corcundinha, para o menino,  

tem imagens nítidas desta criança e sua voz, que faz lembrar o zumbido da 
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chama de gás, o cochicha para além do limiar do século, pedindo para rezar por 

ele (Benjamin,1993, p.73-142). 

Os textos e fragmentos do autor, como uma mônada que contêm na parte 

a totalidade, vão dando voz a criança totalmente inserida na história, parte da 

cultura e produtora de cultura. 

Nos seus escritos citados, especialmente em Infância berlinense, 

Benjamin recupera o mundo da cultura dos pais, mas ao mesmo tempo recupera 

a maneira de ver da criança, a sua sensibilidade, seus hábitos, desejos, afetos e 

valores e, sob este ângulo, Bolle (1984,p.13) afirma que o texto se lê como se 

fosse um relato de criança para criança, à margem da cultura adulta, 

reafirmando a especificidade do mundo infantil. Porém, o mundo dos adultos, 

completa Bolle, não se opõe em bloco ao mundo da criança, há os que sabem e 

o que não sabem dialogar. Muito mais próximo da criança que o pedagogo bem-

intencionado lhe são o artista, o colecionador e o mago (p.14). 

 Benjamin, além da visão filosófica de infância como categoria central no 

estudo do homem, se interessa pela história dos brinquedos e dos livros infantis. 

Mostra que, se por um lado os brinquedos documentam como o adulto se coloca 

em relação ao mundo da criança e até mesmo como impõe a sua expressão, por 

outro, é no brincar, no uso que a criança faz do brinquedo, que ela corrige e 

muda a sua função. Além disso, a criança também escolhe os seus brinquedos, 

a partir dos elementos da natureza e do que os adultos jogam fora, pois as 

“crianças fazem história a partir do lixo da história”, aproximando-se dos “inúteis”, 

dos “inadaptados” e dos marginalizado (Bolle, 1984, p.14).  

Quanto aos livros infantis, Benjamin (1984, p.47) foi um colecionador que  

não perdeu o júbilo infantil por eles e afirma que somente uma pessoa que se 

conservasse fiel à alegria que o livro infantil desperta na criança poderia 

descobrir este novo campo para o colecionador- o livro infantil.  Via nos livros do 

passado e suas ilustrações, resíduos do mundo dos sonhos, testemunhos que 

conservaram a capacidade de contestar a continuidade histórico-cultural que 

homogeneíza o tempo e que só pode propor a apologia do que existe, via neles 

também a liberação da escravidão da utilidade e das leis do mercado e a 

indicação de caminhos para a imaginação da criança: 
Frente ao seu livro ilustrado a criança coloca em prática a arte dos taoístas 
consumados: vence a parede histórica da superfície e, esgueirando-se entre 
tapetes e bastidores coloridos penetra no palco onde o conto de fadas vive (...) 
Nesse mundo permeável, adornado de cores, onde a cada passo as coisas 
mudam de lugar, a criança é recebida como companheira. Fantasiada, com 
todas as cores que capta lendo e vendo, a criança entra no meio da mascarada 
e também participa dela.Lendo - pois encontram-se as palavras adequadas a 
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esse baile de máscaras, as quais revolteiam confusamente no meio da 
brincadeira como sonoros flocos de neve (Benjamin, 1984, p.55). 
 
Além de discutir os livros de literatura infantil, suas histórias, ilustrações e 

autores de diferentes épocas, e de criticar as adaptações do universo lúdico e 

mágico dos contos de fadas, feitas pelos pedagogos, Benjamin comenta 

cartilhas em que a criança aprende brincando e escreve a partir do desenho e do 

jogo das letras.  

O autor critica os filisteus - os pedagogos que têm como tarefa inculcar 

em crianças e jovens princípios e valores imperativos – e questiona a pedagogia 

burguesa afirmando que a burguesia vê sua prole enquanto herdeiros; mas aos 

deserdados enquanto apoio, vingadores ou libertadores (Benjamin,1984,p.89). 

Entende que, pelo fato da criança proletária nascer dentro de uma classe, aquilo 

que deve tornar-se não é determinado por nenhuma meta educacional 

doutrinária, mas pela situação de classe. Benjamin dá ênfase também à política, 

mostrando a manipulação fascista dos jovens, os horrores da guerra e as 

desigualdades. 

Este mergulho de Benjamin dá no universo infantil permite a certeza, 

como afirma Pereira (1984, p.11), de que a criança é o pai do homem e a 

consciência de que a roda do destino começa a girar muito cedo, e num estalo 

fixa as chaves-mestras da nossa existência. A partir desta visão, Kramer (1996, 

p.33-34), chega aos seguintes eixos – iniciais e provisórios - da concepção de 

infância em Benjamin: não infantilização da criança, criadora de cultura, 

colecionadora, rastreadora; desnaturalização da criança, desnaturalização do ser 

humano, relação crítica com a tradição; subversão da ordem, pois a criança 

desvela as contradições e revela outra maneira de se enxergar o real;  crítica à 

pedagogização da infância- crítica ao pedagogos; dominação como 

antieducação; denúncia à didatização, crítica ao autoritarismo; criança, 

conhecimento e história; reconhecimento do adultocentrismo, contra o 

autoritarismo da idade; reconhecimento da especificidade da infância e história, 

linguagem, descontinuidade - eixo maior que a incorpora em todos os outros. 

Esta concepção de infância, ampliada à própria condição humana, ainda, 

segundo a autora, possibilita o entrecruzamento teórico-prático das perspectivas: 

histórica, filosófica, psicológica, política, cultural, antropológica, artística e ética. 

E é justamente este olhar multi, inter e transdisciplinar, que pode romper a 

parcialidade e a justaposição dos enfoques que tem trazido a dicotomia entre o 

ser e o vir a ser da criança. A linguagem vista como chave e fio condutor, se faz 
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presente em todas as esferas, pois são os discursos que nos constituem e que 

constituem as diferentes perspectivas teórico-práticas, além de permitir dar e 

ouvir a voz da criança, rompendo a linearidade espaço-temporal.  

 

1.2 Fechando o foco: a situação da primeira infância no Brasil   
No Brasil, andamos no espaço e nos descolamos no tempo. 

Leandro Konder 

 

No século XX, com a reorganização das relações humanas e as 

conseqüentes mudanças no papel da mulher e da família, observou-se uma 

intensa produção de conhecimentos sobre o desenvolvimento, as necessidades 

e as competências das crianças. Nas últimas décadas, a infância e as inúmeras 

questões que envolvem as crianças têm sido pauta não só das discussões dos 

diferentes campos de investigação científica, como também da política e da 

mídia. Sarmento e Pinto (1997) atribuem esta recente atenção especial ao fato 

de que o mundo atual introduziu novas circunstâncias e condições à vida das 

crianças e à inserção social da infância, enquadráveis no que denominaram de 

paradoxos da infância. Nos países ocidentais, as crianças são tanto mais 

consideradas, quanto mais diminui o seu peso no conjunto da população (p.11). 

O aumento de esperança de vida e a regressão da taxa de fecundidade 

constituem para os autores, os principais fatores da importância dada à infância 

na sociedade contemporânea. Mas eles apontam outros indicadores, também 

paradoxais, que se associam a estes. Entre eles, destacam a Convenção dos 

Direitos da Criança aprovados em 1989 pelas Nações Unidas que, embora 

proclamem um conjunto de direitos fundamentais e inalienáveis das crianças, 

não foram suficientes para garantir uma melhora das suas condições de vida 

pela inconsistência das políticas para a infância: atribui-se à criança o futuro do 

mundo num presente de opressão (p.12).  

 
1.2.1 Infância e educação infantil: paradoxos e desigualdades 
 

No Brasil, os paradoxos se tornam presentes de forma contundente. O 

avanço da legislação brasileira no que se refere à infância não foi capaz ainda 

de reverter o quadro crítico em que esta parcela da população se encontra, 

especialmente no que tange à primeira infância, crianças de 0 a 6 anos de idade. 
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Segundo o Censo Demográfico 2000 (IBGE), contamos com 23.141.413 

crianças, desta faixa etária, o que representa 13,63% da população brasileira.18 

A pesquisa sobre Padrões de Vida – PPV, do IBGE no período de 1996 –

1997 - Primeira Infância (IBGE, 2000)19, ao traçar o perfil socioeconômico das 

famílias com crianças na primeira infância traz alguns indicadores importantes 

para analisar a situação das crianças brasileiras nesta faixa etária. Devido aos 

diferenciais de fecundidade existentes entre as camadas socioeconômicas, as 

crianças de 0 a 6 anos de idade se concentravam desproporcionalmente nos 

extratos inferiores de renda (37,8% das crianças dessa idade em 1996 estavam 

no quartil inferior de renda domiciliar per capta e apenas 14,4%, encontrava no 

quartil mais elevado). Estudos sociológicos e demográficos associam a renda 

familiar a um conjunto de variáveis que são determinantes do bem-estar na 

primeira infância, destacando entre elas o nível educacional dos pais; o tamanho 

das unidades domiciliares, a estrutura das famílias e as condições sanitárias 

básicas.  

As famílias chefiadas por mulher com filhos pequenos apresentavam as 

maiores densidades, atingindo, em média, três moradores por dormitório. Tanto 

na Região Nordeste quanto na Sudeste, as famílias com crianças na primeira 

infância tendiam a possuir menores percentuais de água, esgoto e lixo 

adequados, tais famílias possuíam menores percentuais de imóveis próprios e 

têm menos posse de bens duráveis; o nível de escolaridade dos chefes dessas 

famílias era mais elevado que os demais, porém a média de estudos não 

chegava ao primeiro grau completo; os pais das crianças pequenas trabalhavam 

bastante (entre 47 e 49 horas semanais para os chefes homens e quase 40 

horas para os chefes mulheres) e grande parte não tinha proteção trabalhista. 

Os indicadores de rendimento apontaram valores mais baixos nas famílias 

chefiadas por mulheres e com filhos de 0 a 6 anos de idade (a menor renda per 

capta do país - R$ 37,50- foi encontrada nas famílias nordestinas de chefe 

mulher com filhos até 6 anos de idade e a maior- R$ 379,70 - nas famílias de 

                                                 
18 No Nordeste este percentual é de 15% e na Região Sudeste, 12,3%. 
19 A PPV foi uma pesquisa domiciliar realizada uma única vez entre março de 1996 e 
março de 1997, pelo IBGE, que teve como objetivo fornecer informações para 
planejamento, acompanhamento e análises de políticas econômicas e programas sociais 
em relação aos seus impactos nas condições de vida domiciliar, em especial nas das 
populações mais carentes.Foi publicado em 2000 um estudo sobre as condições de vida 
da primeira infância. Como não houve outra PPV, não foi possível fazer comparações 
com dados mais recentes. 
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casal com filhos acima de 7 anos residentes no Sudeste). Quanto aos cuidados 

da primeira infância, a renda familiar per capta é a variável que apresentou a 

relação mais forte com a avaliação da saúde infantil, revelando a extrema 

desigualdade entre os grupos (a renda do quartil superior foi 22 vezes maior que 

a do primeiro quartil). Houve também uma forte associação entre pobreza e 

maternidade adolescente (a PPV constatou que 73,4% destas mães pertenciam 

aos 50% de domicílios mais pobres); e pobreza e ser mãe solteira (73,8 % das 

mulheres solteiras que tiveram filhos durante os cinco últimos anos da pesquisa 

pertenciam aos 50% dos domicílios mais pobres).  

No que se refere à freqüência das crianças de 0 a 6 anos, a creches e 

pré-escolas, a  PPV indicou que  a proporção era  de 27,7% 20. Porém, no grupo 

mais jovem, de 0 a 4 anos, essa freqüência era de apenas 13,1%, sendo que 

mais da metade dessas crianças o faziam em estabelecimentos da rede privada 

de ensino, e nos grupos de crianças de 5 e 6 anos de idade, essa taxa sobe para 

68% e os estabelecimentos de ensino público absorviam 65% delas. As taxas de 

freqüência aumentavam de 60% para  87% quando se passou do grupo de mães 

menos educado para o mais educado e a influência da renda domiciliar foi ainda 

maior, passando de 48% no quartil mais pobre, para 94% no mais rico. As taxas 

de escolarização na área urbana superaram as da área rural - tanto na faixa 

etária de 0 a 3, quanto na de 4 a 6 anos de idade -. O fator gênero não 

diferenciou as taxas de freqüência às creches, pré-escolas e escolas, porém as 

taxas de escolarização das crianças brancas foram significativamente maiores 

(15,5 pontos percentuais na faixa das crianças de 4 a 6 anos) do que das 

crianças pretas/pardas. 

  

Segundo o Relatório da UNICEF - Situação da Infância no Brasil 2001 -, 

apenas 3,44% das crianças brasileiras, de 0 a 3 anos de idade, freqüentam 

creches e 21,02%, das crianças de 4 a 6 anos de idade, freqüentam pré-escolas. 

O Índice de Desenvolvimento Infantil no Brasil atingiu uma média de 0,54 pontos, 

sob um total de 1,0 ponto21. Pelos dados da UNICEF, o Estado do Rio de Janeiro 

                                                 
20 Segundo os contextos, esta proporção é de 32,2% no Nordeste urbano, 20,4% no Nordeste rural; 
29,5% do Sudeste urbano e 15,8% no sudeste rural.  
21 Este índice é calculado levando em conta; i) a escolaridade dos pais (percentual de crianças que 
têm pais com escolaridade precária –menos de quatro anos de estudo), ii) os serviços de saúde 
(percentual de crianças com menos de um ano vacinadas contra sarampo e DTP, percentual de 
gestantes com mais de seis consultas) e iii) a escolaridade das crianças de zero a seis anos 
(percentual de crianças matriculadas em creches e pré-escolas),    
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foi a unidade da federação que obteve o segundo melhor resultado, com 0,6622 

pontos no Índice de Desenvolvimento Infantil, tendo 5,5% das suas crianças, de 

zero a três anos de idade, matriculadas em creches e 42,6%, das de quatro a 

seis anos, matriculadas em pré-escolas. Estes percentuais revelam o quanto a 

cobertura do atendimento é ainda restrita, especialmente para as crianças de 

zero a três anos de idade23. Cabe lembrar que estes percentuais incluem todo o 

atendimento e que, de acordo com o Censo Escolar-2000, as redes públicas do 

Estado do Rio de Janeiro são responsáveis por 41,6% das matrículas da pré-

escola.   

A freqüência a creches e pré-escolas é considerada, por esse órgão, 

como um dos fatores para medir ou avaliar a situação da infância. Isso significa 

que a Educação Infantil é reconhecida como um espaço de promoção do 

desenvolvimento infantil e, conseqüentemente, de garantia dos direitos da 

criança, pois é esperado que este espaço possa assegurar a proteção (aos 

maus-tratos, à violência dos adultos, à discriminação), a provisão (alimentação, 

assistência, cuidados com a saúde e a própria educação) e a participação 

(socialização, inserção na cultura e exercício da cidadania) da criança como 

sujeito de direitos.  

Estes e outros estudos têm apontado que o grau de vulnerabilidade das 

crianças até 6 anos de idade está intimamente relacionado ao volume de 

recursos materiais e educacionais das famílias e que crianças de famílias pobres 

têm limitados não só seus níveis atuais de bem-estar como também suas 

trajetórias socioeconômicas futuras (Hasenbalg, 2000). 

Para Sabóia e Sabóia (2000), a freqüência à creche e ao pré-escolar é 

um fato que diferencia, em vários aspectos, as condições de vida das crianças e 

de suas famílias, pela  possibilidade dos pais disporem de parte de seu tempo 

para trabalhar e exercer qualquer outra atividade, pela garantia dos cuidados 

mínimos para as crianças de famílias pobres, pelo estímulo e preparo para o 

ingresso no Ensino Fundamental e pela diminuição das desigualdades sociais 

(p.35). Embora os autores atribuam um caráter assistencial e preparatório à 

Educação Infantil, é inegável o seu papel social, no sentido de atender às 

necessidades da criança, de possibilitar a socialização e a convivência com 

                                                 
22 O Distrito Federal, que obteve o melhor índice, ficou com 0,67 pontos.  
23 Pela LDB, as crianças de zero a três anos de idade devem freqüentar creches e as de quatro a 
seis as pré-escolas. Porém, na prática, essa distinção etária nem sempre ocorre. Há crianças de 
mais de três anos freqüentando os espaços das creches e crianças de menos que quatro e mais de 
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outras crianças; e o seu papel educacional e cultural, no sentido de valorizar os 

conhecimentos que as crianças possuem, de garantir a aquisição de novos 

conhecimentos e de responsabilizar-se junto com as escolas pela 

universalização da cultura (Kramer e Kappel, 2000, p.51). 

Se por um lado, a Educação Infantil não pode ser vista como solução 

para os problemas da primeira infância e nem para os do Ensino Fundamental, 

por outro, é preciso atribuir-lhe o justo lugar. A freqüência à Educação Infantil faz 

diferença tanto para as famílias como para as crianças.  

 No mundo contemporâneo, tanto as famílias quanto o espaço e o vínculo 

de trabalho têm se estruturado de muitas formas, ganhando diversas 

configurações.  A família nuclear composta de pai, mãe e poucos filhos, 

veiculada pela mídia e presente nos livros didáticos, que tem se configurado 

como um  “modelo”, não representa o que de fato ocorre na realidade. Em 

qualquer classe social, o que predomina é a diversidade na organização familiar. 

Há famílias uniparentais, chefiadas por mulheres ou não, famílias com avós, 

filhos e netos, famílias com casal e filhos de diferentes pais, famílias de casais 

homossexuais entre outras. Grande parte destas famílias não conta com uma 

rede de parentes, amigos ou vizinhos que sirva de apoio à educação e aos 

cuidados necessários às crianças pequenas. O trabalho, por sua vez, 

indispensável para a manutenção e sustento do grupo familiar, pode ou não 

estar preso a um vínculo empregatício, com tempo e espaço fixos, e pode 

também estar em falta (fato absolutamente comum nos grandes centros que 

contam atualmente com altas taxas de desemprego). A mãe, que 

tradicionalmente era a responsável por cuidar e educar da criança, por 

necessidade, realização profissional, independência, autonomia ou qualquer 

outra razão, nos diferentes contextos sociais, não está mais podendo exercer 

este papel sozinha. Apesar de toda diversidade na organização familiar, o 

acolhimento de um bebê provoca reorganizações práticas, funcionais, subjetivas 

e afetivas. Uma vez aceita e desejada, a criança desperta uma afeição nos pais 

e se, por um lado, a criança pequena não pode prescindir da presença de um 

adulto para se desenvolver, por outro, ela também se torna importante para os 

membros da família, que vão procurar dar o melhor de si para atender aos 

desafios que cada faixa etária demanda.  

                                                                                                                                      
seis anos de idade freqüentando pré-escolas. A creche é considerada, geralmente, como um lugar 
onde a criança é atendida em horário integral e a pré-escola em horário parcial.  
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Especialmente nos grandes centros urbanos, a procura pela Educação 

Infantil é uma realidade não só das classes populares, como também das 

camadas médias e altas da sociedade. As últimas pagam pelos serviços, já que 

as instâncias públicas não têm conseguido atender a demanda nem mesmo da 

população que se encontra abaixo dos limites da pobreza.  A freqüência das 

crianças a creches e pré-escolas, além de ser um direito da criança e dos pais 

trabalhadores, tem razões e significados diferentes para cada grupo e/ou família, 

fazendo diferença na sua estruturação e forma de ver a criança. Portanto, seja 

pelo direito, seja pelo reconhecimento e necessidade do filho ser bem educado e 

cuidado, seja pela organização ou pela afeição, recorrer aos espaços de 

Educação Infantil torna-se cada vez mais necessário para as famílias. 

Deslocando o eixo da família para a criança, freqüentar um espaço de 

Educação Infantil faz diferença no próprio desenvolvimento infantil pela 

possibilidade de troca e ampliação de experiências e de conhecimentos, pelos 

cuidados que recebe e condições de saúde e alimentação. Seja vista como um 

espaço de socialização ou até mesmo como uma questão de sobrevivência da 

criança, a Educação Infantil é um direito. Sua dupla função de educar e cuidar as 

crianças de 0 a 6 anos de idade não é nem salvadora das condições de vida 

precária das crianças das classes populares, nem compensatória das diferenças 

que estas apresentam em relação às das classes favorecidas, nem preparatória 

para o Ensino Fundamental. A Educação Infantil de qualidade é uma forma de 

garantir os direitos da criança no seu aqui e agora, considerando suas 

necessidades e interesses atuais, de tal maneira que sua vivência nestes 

espaços lhe possibilite intervir na realidade hoje. 

Além dessas questões de base, Campos (1997), ao analisar os principais 

resultados obtidos por pesquisas realizadas na Grã-Bretanha, nos Estados 

Unidos e na América Latina, que procuraram avaliar os efeitos da freqüência a 

programas de Educação Infantil sobre o desenvolvimento e a escolaridade 

posterior de crianças de diversas origens sociais, étnicas e culturais, conclui que, 

apesar de opiniões divergentes sobre a importância da Educação Infantil, a 

educação de crianças pequenas talvez seja uma das áreas educacionais que 

mais retribuem à sociedade os recursos nela investidos. Isto significa que 

Educação Infantil é um bom investimento econômico-financeiro. Considerando 

que no Brasil a repetência escolar é ainda um fato bastante preocupante e 

oneroso, promover a Educação Infantil é também uma das formas de diminuir os 

custos dos outros níveis de ensino, em especial os do Ensino Fundamental.  
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1.2.2 Educação Infantil como direito: um desafio para os sistemas      
educacionais 

 

Bobbio (1992) quando reflete sobre os direitos no mundo contemporâneo, 

especialmente no que diz respeito aos direitos sociais, refere-se a um processo 

intimamente ligado às transformações globais da sociedade e afirma: prova 

disso é que as exigências de direitos sociais tornaram-se tanto mais numerosas 

quanto mais rápida e profunda foi a transformação da sociedade (p.76). 

Para este autor os direitos não nascem todos de uma vez, mas sim de 

um processo paulatino e histórico em que os direitos civis surgiram da luta dos 

parlamentares contra os soberanos absolutos e os direitos políticos e sociais dos 

movimentos populares. A vida, a liberdade individual, a liberdade de ir e vir, a 

liberdade de pensamento e fé, a igualdade, a propriedade privada e a segurança 

jurídica foram os primeiros direitos reconhecidos, proclamados e protegidos. Já a 

educação, a saúde e assistência em geral incorporaram-se posteriormente ao 

grupo de direitos num processo lento, ambíguo e contraditório. 
Aos poucos, todavia, a legislação do trabalho, a educação, as pensões, e outros 
direitos sociais se consolidaram como elementos fundamentais da cidadania, 
agora em sua dimensão social. Com isso, completa-se o status da cidadania, 
que passa a viver em uma relação tensa com a estratificação social em termos 
de classe. Enquanto a cidadania implica igualdade social, a classe conjura 
desigualdades, e, ao contrário da conjunção entre status e classe de formas 
anteriores de estratificação social, o desenvolvimento divergente da cidadania e 
das classes sociais no capitalismo levou a uma tensão crescente entre esses 
dois princípios de organização da vida social, embora, por outro lado, as próprias 
culturas de classe tendam a perder muitas de suas especificidades anteriores 
(Domingues, 1998, p.5).     
 

Por sua vez, a evolução dos direitos sociais para se converterem em 

Direito Positivo, ou seja, inscritos no âmbito das Constituições e das Leis em 

geral, para Bobbio passam por um processo. Primeiro, ocorrem discussões mais 

segmentadas, disso resulta uma generalização das discussões, depois novas 

expectativas que atingem vários países e nações, ganhando um caráter de 

internacionalização. O passo seguinte é a especificação, ou seja, determinados 

segmentos sociais passam a ser titulares do direito. Para o autor, três grandes 

áreas ganharam esta materialidade: o gênero - movimento feminista do séc. XX, 

os portadores de necessidades especiais e as fases da vida, especialmente a 

terceira idade, a quarta idade e a infância.  

No que diz respeito à Educação, é  no séc. XVIII, na Modernidade, com o 

surgimento da burguesia, do pensamento racionalista e individualista e do 
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Estado nacional, que ela aparece na Europa como um direito de todos os 

cidadão e dever do Estado. Porém, é depois da Segunda Guerra Mundial que se 

assiste a uma democratização do ensino e a um aumento da escolaridade 

obrigatória, que atualmente varia de oito a dez anos conforme o país. Com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU, em 1948, a 

Educação passa a ter um caráter universal: toda pessoa tem direito à educação. 

A educação deve ser gratuita, pelo menos no que se refere à instrução 

elementar e fundamental. A instrução elementar será obrigatória (Artigo 26).  

Esta determinação será reafirmada no Princípio 7 da Declaração dos Direitos da 

Criança, aprovada pela ONU, em 1989: a criança tem direito de receber 

educação, que será gratuita e obrigatória pelo menos nas etapas elementares.  

Bobbio (1992) ao situar os grandes princípios postos pela ONU, analisa o 

direito à educação como direito à educação escolar, pois é no interior da escola 

que se põe a educação à disposição das crianças. Para o autor, o problema hoje 

não é mais de fundamentar os direitos do homem, mas de protegê-los. Os 

direitos sociais são  mais difíceis de serem protegidos do que os direitos civis e 

políticos porque são dispendiosos. Para se assegurar o direito da criança à 

instrução é necessário financiamento. Embora um importante passo na garantia 

do direito à educação se dê no Brasil quando ela passa a ser definida como 

direito público subjetivo, que significa poder de ação que a pessoa possui de 

proteger ou defender um bem considerado inalienável e ao mesmo tempo 

legalmente reconhecido (Horta,1998 p.6), não basta a garantia dos direito na 

legislação. Frente as desigualdades econômicas e sociais, a proteção dos 

direitos sociais tem exigido a presença do Estado e, conseqüentemente, a 

adoção de políticas públicas adequadas para o seu efetivo cumprimento. 

Por outro lado, Domingues (1998) ao citar Esping-Andersen, ressalta que 

esta presença do Estado, traduzida como políticas de "Estado do Bem Estar 

Social", desenvolveu-se de acordo com três possibilidades: i) a universalista e 

fortemente calcada na intervenção do Estado; ii) a corporativista, em que a 

cidadania social é estruturada segundo as contribuições que cada setor 

proporcionaria ao Estado e iii) a residualista, com o Estado atendendo apenas os 

menos favorecidos, com o mercado suprindo serviços para os que possam por 

ele pagar. O autor chama a tenção de que no Brasil 
a partir da Revolução de 1930, com a derrota das vertentes democráticas e 
universalistas sobretudo no Rio de Janeiro, foi vitorioso o modelo autoritário da 
“cidadania regulada”, fortemente corporativista e excludente da maior parte da 
população (sobretudo os camponeses); já a constituição de 1988 claramente se 
orienta numa direção universalista; o momento presente, hegemonizado pela 
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democracia liberal e pelo liberalismo econômico, inclina a balança para o modelo 
residual (p.16).  
 
 As políticas de "Estado do Bem Estar Social", especialmente na sua 

versão universalista, que compreendem o Estado como coordenador e 

planejador da macroeconomia, empreendedor em setores estratégicos e, 

principalmente, como provedor social, garantindo para todos a educação, saúde, 

segurança e uma política de pleno emprego,  tem sido fortemente combatida 

pelas  políticas neoliberais, que propõem iniciativas descentralizadas, 

coordenadas pelas leis do mercado. O neoliberalismo entra no cenário mundial 

difundindo a crença no mercado, o Estado mínimo, a exaltação da empresa 

privada e o darwinismo social, com a naturalização dos índices de desemprego. 

As políticas passam a se dirigir para a privatização e o corte dos gastos públicos, 

entre eles os benefícios sociais. Porém o  desmonte do Estado do Bem Estar 

Social nos países que foram efetivamente beneficiados por ele, não é e nem tem 

sido tão fácil quanto a formulação teórica sugere, pois os trabalhadores 

organizados têm forças para lutar pela garantia das suas conquistas. Este 

desmonte tem sido mais fácil de acontecer nos países em desenvolvimento 

como o Brasil, que viveu um inchaço da máquina estatal, distorcido pelas 

políticas de clientelismo, pela corrupção e pela fragilidade das conquistas na 

área social, saúde e educação. O Estado brasileiro, que na verdade conheceu 

muito pouco deste “Bem Estar Social", pela orientação corporativista, pela 

dependência econômica que se submeteu com as grandes dívidas externas, 

pode ser desmontado. 

Este discurso, muito bem articulado, tem significados bastante 

adequados aos seus propósitos. Liberdade associada à livre escolha, ao livre 

mercado, à livre iniciativa individual, perde a dimensão coletiva e o olhar sobre  a 

dependência das inter-relações sociais imbricadas nas escolhas. Igualdade, 

substituída por eqüidade, significa que a condição, o ponto de partida, a garantia 

de todos terem “direito ao direito”, subjacentes ao significado de igualdade, são 

substituídos pela ênfase na diferença, pelo reforço na idéia de desigualdade 

contidos no significado da palavra eqüidade. O global e universal passam a ser 

palavras de ordem, uniformizando, anulando e desvalorizando o regional e o 

particular. Espelha-se no modelo de modernização do Norte, sem levar em conta 

as condições sociais, políticas, econômicas e culturais do país. 

Com tudo isso, vivemos numa situação em que o darwinismo social, 

absolutamente injusto, acirra as diferenças, ampliando as desigualdades, tão 
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marcadas no nosso país. Este Estado que, pela lógica neoliberal, precisa tornar-

se mínimo, com funções e poderes limitados, vai minguando sua ação 

precocemente, deixando espaços que permanecem vazios ou são tomados pela 

iniciativa privada, atendendo uma parcela restrita da população. O mercado se 

auto-regula, dando liberdade para alguns e segregando outros, naturalizando 

esta ordem social.  

Os países menos avançados ou em desenvolvimento, diante desta nova 

ordem mundial, passam a preocupar os órgãos internacionais como o Banco 

Mundial (BM), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e agências da 

ONU, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a 

comissão Econômica para a América Latina e o Caribe da UNESCO (CEPAL) e 

a UNICEF.24 Para tentar evitar que esta mundialização/globalização amplie ainda 

mais as diferenças e exclusões, nestes países, estes órgãos formulam algumas 

perspectivas de políticas sociais. Segundo Miranda (1997, p.38), apesar das 

diferenças em seus objetivos, concepções e propostas políticas, as temáticas 

recorrentes nas suas proposições são importantes para a compreensão dos 

programas sociais, especialmente os educacionais na América Latina. 

 Todos os documentos, cada um da sua forma, variando do humanismo 

da UNESCO, com os quatro pilares básicos da educação (aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser), ao economicismo do 

BM, vinculando educação à produtividade, enfatizam a importância da educação 

para o desenvolvimento da sociedade. Todos ressaltam a centralidade do 

conhecimento nas novas formas de organização do trabalho e da produção; 

referem-se a necessidade de se caminhar para a eqüidade entre as pessoas, 

trazem a importância da qualidade da educação, já que o acesso já estaria 

consolidado (será verdade em todos os países?) e sugerem  novas formas de 

gestão para a educação (descentralização).  

 A ênfase em se proporcionar, mundialmente, uma educação básica para 

todos fica bem marcada na Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, 

em 1990, em Jontien, na Tailândia. Os documentos deste encontro vinculam 

desenvolvimento humano à educação e propõem a universalização do acesso à 

                                                 
24  Segundo o documento da UNESCO - Educação: um tesouro a descobrir (1998), ¾ da 
população mundial beneficiam-se de 16% da riqueza mundial: 

 Países U$ anuais per capita 
Menos avançados 300 

em desenvolvimentos 906 
Industrializados 21.598 
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educação e a promoção da eqüidade, definindo como eixo articulador, “As 

necessidades Básicas de Aprendizagem”.  

A partir dos anos noventa, a educação aparece como o caminho para a 

modernização da sociedade, como melhoria de vida e até mesmo como 

investimento, com taxas de retorno que justificam os seus gastos e melhor 

produtividade das empresas. Promover o acesso à educação, desenvolvendo as 

“necessidades básicas de aprendizagem” para todos, torna-se uma questão 

internacional. 

 O Brasil, que apresenta ainda altos índices de analfabetismo, altas taxas 

de evasão e repetência escolares e baixa escolaridade de suas crianças, jovens 

e adultos, frente à corrida pela modernização, as pressões do mercado e das 

agências financiadoras, tem precisado dirigir o seu olhar para a educação, 

especialmente, para o Ensino Fundamental. E a Educação infantil, embora 

incluída na Educação Básica, tem ficado em segundo plano e/ou sob o foco 

residualista, atendendo apenas uma parcela dos menos favorecidos.  

 Voltando à questão da infância na legislação brasileira, a Constituição 

Federal de 1988, fruto de uma intensa mobilização e participação da sociedade 

civil, legitima os Direitos da Criança, trazendo novos princípios e diretrizes de 

ação em relação à infância e juventude, reconhecendo a condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento e a necessidade de proteção contra toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, 

enfatizando como prioridade os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e comunitária e à proteção especial (Brasil, 

1988, art.227). Isto significa o reconhecimento da criança e do jovem como 

cidadãos que devem ter os seus direitos assegurados, não só pela família, como 

também pela sociedade e pelo Estado. Visando regulamentar esses direitos 

constitucionais é criado, através da Lei nº 8069 de 13 de junho de 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA- que parte do pressuposto que a 

criança e o adolescente são cidadãos independentes de sua condição social, 

concepção que o diferencia fundamentalmente das legislações anteriores 

voltadas exclusivamente para o atendimento à infância pobre, daqueles 

considerados em “estado de risco” (código de menores de 1927) ou em “situação 

irregular” (código de menores de 1979). O ECA configura-se, portanto, num 

grande instrumento para efetivação de uma democracia participativa no trato dos 

interesses das crianças e dos adolescentes. 
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A Constituição ainda traz uma importante inovação: o direito da criança 

de 0 a 6 anos de idade à educação em creches e pré-escolas25. O artigo 

constitucional nº 208, ressalta que "O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante garantia de: (...) IV- atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade". O que vem caracterizar a creche como 

equipamento primordialmente educacional. A definição legal aponta para a 

superação do caráter assistencial, até aqui dominante, e passa a exigir uma 

atuação efetiva do sistema educacional nas suas diferentes instâncias: federal, 

estadual e municipal. Este direito vem explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996,  que considera a Educação Infantil como a primeira 

etapa da Educação Básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. Para esta lei a 

diferenciação entre creches e pré-escola torna-se apenas a faixa etária26 e a 

avaliação da criança nesses espaços sem objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao Ensino Fundamental (Brasil, 1996, Seção II, artigos, 29, 30 e 31).  

Conforme a legislação, a Educação Infantil é um direito da criança, um 

dever do Estado e uma opção dos pais. Porém, para o direito ser assegurado é 

necessário haver oferta e, conforme já  observado, a cobertura de atendimento 

às crianças de 0 a 6 anos de idade, em creches e pré-escolas, especialmente da 

rede pública, atinge uma parcela ainda bastante restrita da população infantil 

brasileira. As lacunas na oferta de vagas na rede pública, além de abrirem 

espaço para um atendimento privado, dão margem também a existência de 

espaços alternativos ou “oficiosos” que, sem critérios de funcionamento e 

supervisão dos órgãos competentes, põem em risco a qualidade do atendimento 

à criança. Segundo Kappel (2000): 
As estatísticas educacionais sobre o atendimento a crianças de 0 a 6 anos de 
idade, obtidas a partir do Censo Escolar, apresentam precariedades pois existe 
um número significativo de creches e pré-escolas que funcionam sem qualquer 
registro e estas não são incluídas nos levantamentos oficiais do MEC. Já as 
pesquisas domiciliares do IBGE garantem, em seus levantamentos, além da 
freqüência escolar das crianças em instituições cadastradas, a dos alunos em 
instituições não cadastradas (filantrópicas, comunitárias etc.). (p.135). 
 

                                                 
25 A CLT - Consolidação das Leis do Trabalho-, de 1943, determinava que as empresas com pelo 
menos 30 mulheres com mais de 16 anos deveriam oferecer espaço para a guarda das crianças 
lactantes, ou seja, creches. Nesta época, a creche era um direito da mãe trabalhadora. Hoje o foco é 
a própria criança. 
26  Creches para as crianças de 0 a 3 anos de idade e pré-escolas para as de 4 a 6 anos de idade. 
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A autora chama a atenção para o fato de que, em todas as idades, os 

dados sobre freqüência escolar da PNAD-IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios) são maiores dos que os encontrados no Censo Escolar. Mas, 

considerando a faixa etária de 0 a 6 anos de idade, essa diferença chega a 

26,3%, correspondendo a mais de um milhão de crianças, em todo território 

brasileiro, freqüentando instituições desconhecidas pelos órgãos oficiais. No 

acréscimo proporcional entre os resultados do IBGE e do MEC, verifica-se que a 

proporção  encontrada para o grupo de crianças de 0 a 4 anos de idade chega a 

140%.  

A iniciativa do MEC e o empenho de diferentes Fóruns Estaduais de 

Educação Infantil27 em torno do Censo da Educação Infantil-2001 têm sido 

fundamentais para se ter uma maior proximidade da realidade do atendimento às 

crianças de 0 a 6 anos de idade, mas ainda é preciso mobilizar creches e 

entidades afins para se fazerem presentes nos levantamentos estatísticos, o que 

não é tão simples na medida em que muitas delas são improvisadas, 

apresentando instalações precárias, falta de pessoal especializado e/ou  em 

situação trabalhista legal entre outras. A “ilegalidade” de diferentes instituições 

de atendimento à infância se produz no vácuo deixado pelo poder público tanto 

por sua omissão na oferta de vagas para essa faixa etária quanto no 

acompanhamento deste nível de ensino.  

Outro fato que denuncia a falta de integração dos estabelecimentos de 

Educação Infantil ao sistema de ensino é a presença de crianças com sete anos 

ou mais, que deveriam estar cursando as primeiras séries do Ensino 

Fundamental, nestes espaços. Segundo a PPV-1996-1997, havia 871 516 vagas 

em instituições de Educação Infantil ocupadas por crianças de 7 e 8 anos 

(Kramer e Kappel, 2000, p.59). Também  em relação a este item, o acréscimo 

proporcional entre os resultados do IBGE e do MEC,  é considerável, chegando 

a 4,8% a diferença proporcional de crianças de 7 a 9 anos que freqüentam 

creches, pré-escolas e classes de alfabetização e 61,6% as crianças com mais 

de 9 anos de idade (Kappel, 2000, p.138).   

                                                 
27Os Fóruns de Educação Infantil, que começaram a ser organizados a partir de 1994, são espaços 
abertos à sociedade civil - instituições escolares, creches e pré-escolas, universidades, secretarias 
de educação, ongs, professores, coordenadores, diretores, pesquisadores etc -, que têm com 
objetivo discutir a Educação Infantil nos seus mais diversos aspectos, desde as questões 
pedagógico-administrativas até às questões políticas.Em maio de 2002, dezoito estados  já haviam 
organizado seus fóruns , sendo que São Paulo e Minas Gerais também tinham  fóruns regionais.   
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A Educação Infantil, pós LDB de 199628, constitui-se um dos grandes 

desafios para os sistemas educacionais. De acordo com esta lei, Estados e 

Municípios autorizam, credenciam e supervisionam os estabelecimentos de seus 

respectivos sistemas de ensino, que são compostos pelas redes publicas e 

privadas, com instituições particulares, comunitárias, confessionais e 

filantrópicas. Sendo assim, os diferentes estabelecimentos educacionais, 

inclusive creches e pré-escolas que historicamente estiveram vinculados a 

outras secretarias como saúde, trabalho e/ou assistência/desenvolvimento social 

passam a ser consideradas legalmente instituições educativas e devem estar 

sob a coordenação, supervisão e orientação das Secretarias Municipais de 

Educação. Porém, integração significa responsabilidades e competências 

produzidas em torno de uma política educacional que, em relação à Educação 

Infantil, tem sido marcada por avanços e retrocessos (Kramer, 1991,2000). 

As mudanças não se fazem pela simples determinação legal, é um 

processo gradativo que exige reestruturações que vão das regulamentações dos 

Conselhos Municipais de Educação, reorganização das secretarias municipais, 

alocação de recursos físicos (instalações, equipamentos, materiais) e 

financeiros, à qualificação, formação, plano de carreira, vínculo empregatício, 

entre outros, dos profissionais que trabalham na Educação Infantil. A integração 

implica, numa primeira instância, em conhecer as instituições que atendem às 

crianças de 0 a 6 anos para levantar as condições em que o atendimento é feito, 

criar critérios mínimos para o seu funcionamento e credenciamento, rever 

convênios, contratos, captar recursos e buscar formas de ampliar e melhorar a 

dimensão educativa desses espaços. Integrar não é homogeneizar, é respeitar 

as diferenças saudáveis e necessárias e diminuir as que têm segregado a 

infância, desde os primeiros meses de vida.   

A Constituição definiu os percentuais mínimos da receita de impostos que 

devem ser destinados ao ensino (18% da competência da União e 25% dos 

Estados e Municípios - artigo 212), previu a intervenção, em caso de não 

cumprimento de tal exigência (artigo 35) e estabeleceu, no caso específico dos 

municípios, que "(...) atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e pré-

escolar”.(artigo 211, parágrafo 2o da Seção sobre Educação). Porém, embora 

seja da competência municipal a manutenção de programas de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, o texto legal deixa claro que cabe à União e aos Estados 

                                                 
28 Ver FARIA e PALHARES (orgs). Educação Infantil pós - LDB: rumos e desafios. Campinas, 
São Paulo: Autores Associados, 1999. 
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a cooperação técnica e financeira desses níveis (artigo 30, inciso VI). E é 

justamente esta cooperação que tem sido o ponto frágil das políticas e dos 

programas formulados pelo Ministério da Educação e também por grande parte 

das Secretarias Estaduais de Educação 29. 

 É inegável que nos últimos anos o MEC tem demonstrado alguns 

esforços em relação à Educação Infantil, através da publicação de documentos e 

pareceres tais como: "Plano Decenal de Educação para Todos” · (que dentre os 

vários objetivos, afirma a importância de fortalecer as redes de Educação 

Infantil), "Política de Educação Infantil" (Brasil, 1993), “Por uma política de 

formação dos profissionais de Educação Infantil" (Brasil 1994), “Propostas 

pedagógicas e currículo em Educação Infantil" (Brasil, 1996), “Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil -RCNEI” (Brasil, 1998) e “Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil” (Parecer no. CEB 022/98 e Resolução 

CEB, no 1, de 7/4/1999) que, embora retratem uma descontinuidade na 

abordagem do tema30, oferecerem orientações importantes, explicitando critérios 

de qualidade, normas de funcionamento e propostas curriculares para a 

Educação Infantil. Mas, os documentos, por si sós, não são o bastante. É preciso 

ação e metodologia de implantação para que os fatos oficiais não se tornem letra 

morta. Mas se a cooperação técnica do MEC tem sido restrita, a cooperação 

financeira tem sido precária e até mesmo excludente. 

A falta de atenção do Governo Federal com a Educação Infantil pode ser 

observada pelos parcos recursos financeiros que, nos últimos anos, foram 

destinados pelo FNDE/MEC (Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional) 

aos municípios. Sabemos que a ação supletiva do MEC para o incremento do 

atendimento e para a busca de qualidade é fundamental, principalmente se 

considerarmos que as secretarias municipais de educação não atuam 

tradicionalmente na área - antes da LDB estavam comprometidas quase que 

integralmente com o Ensino Fundamental.  

De 1995 a 1998, as normas de financiamento do MEC/FNDE fixavam 

como prioritários para a liberação de recursos os municípios vinculados ao 

                                                 
29 Neste trabalho vou me deter especificamente ao Estado do Rio de Janeiro, uma vez que o meu 
objeto de estudo é a Educação Infantil no município do Rio de janeiro. 
30 Esta descontinuidade pode ser observada principalmente entre os documentos de 1993, 1994 e 
1996 e o RCNEI. Os primeiros buscam uma ampla reflexão sobre a Educação Infantil, o último, 
como o próprio título denuncia, limita a abordagem pedagógica a um referencial nacional.  
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Programa Comunidade Solidária31. Em relação às ações municipais passíveis de 

financiamento pelo MEC/FNDE nesses anos destacaram-se as construções de 

creche de acordo com as normas preconizadas pelo Programa Comunidade 

Solidária e o apoio para a compra de material didático-pedagógico para os 

alunos do pré-escolar.De todas as ações financiadas pelo MEC/FNDE, em 1998, 

no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o montante não chegou a 

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 1999, não houve liberação de 

recursos, o que demonstra a retirada do compromisso da esfera federal com a 

Educação Infantil. 

O Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério), que teve a sua implantação 

automática em todo o território nacional a partir de 1º de janeiro de 1998 e que 

reorienta as estratégias de organização das secretarias de educação e sua 

forma de atuação, não inclui a Educação Infantil. Antes de discutir esta exclusão, 

cabe entender o que vem a ser este Fundo e sua forma de implantação.  

Em linhas gerais, o Fundef é composto por 15% dos recursos: i) da 

parcela do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação -ICMS32 devida aos Estados, ao DF e aos Municípios 

(Constituição Federal, 05/10/88); ii) da parcela do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI devida ao Distrito Federal e aos Estados (Constituição 

Federal, 05/10/88; Lei Complementar no 61, de 26/12/89); e iii) do Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e dos Municípios - FPM 

(Constituição Federal, 05/10/88; Lei no 5.172, de 25/10/66). 

O Fundo é de natureza contábil e a distribuição de seus recursos 

automática. Seu repasse é realizado de acordo com o número de alunos 

matriculados da 1a à 8a séries regulares do Ensino Fundamental das redes 

públicas, número este informado pelo Censo Escolar do ano anterior. A verba é 

depositada, periodicamente, em contas abertas para esse fim, nas agências do 

Banco do Brasil dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Cabe à União 

complementar o recurso do Fundo no caso dos Estados que não conseguirem 

                                                 
31 O Programa Comunidade Solidária foi criado pelo Governo Federal como uma estratégia de 
combate à fome, à miséria e à exclusão social. Em 1998 havia 1368 municípios caracterizados 
como bolsões de pobreza, que recebem especial atenção do programa. 
32Aí incluído o montante de recursos financeiros transferidos, em moeda, pela União aos Estados, 
DF e Municípios a título de compensação financeira pela perda de receitas decorrentes da 
desoneração das exportações, nos termos da Lei Complementar no 87, de 13/09/96, como também 
de outras compensações, de mesma natureza, que vierem a ser instituídas.  
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alcançar o valor mínimo nacional fixado anualmente por aluno33. O 

acompanhamento e controle social sobre os recursos do Fundef devem ser 

realizados por Conselhos instituídos no âmbito da União, Estados, DF e 

Municípios, dos quais devem fazer parte, no mínimo, seis, sete, cinco e quatro 

membros, respectivamente. O prazo final para a criação dos Conselhos foi fixado 

em 30 de junho de 1997.   

 As verbas do Fundef devem ser gastas da seguinte maneira: i) pelo 

menos 60% no pagamento dos profissionais que exercem atividades de 

docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a  estas atividades, aí 

incluído as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional, conforme o disposto no Artigo 2o, da 

Resolução no 3, do Conselho Nacional de Educação - CNE (DOU, 13/10/97); ii) 

no máximo 40% na manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental, 

conforme disposto no artigo 70 da Lei no 9.394/96, que fixa as diretrizes e bases 

da educação nacional. 

Desde a implantação do Fundef, convivemos com, no mínimo, dois 

grandes impasses na oferta, atendimento e ampliação de vagas em creches e 

pré-escolas como pontuam NUNES & ESTEVES (1998 mimeo):  
O primeiro é explicitado na própria denominação do Fundo, onde se enuncia sua 
vinculação ao “Ensino Fundamental”, excluindo-se a Educação Infantil; o 
segundo decorre de sua gestão orçamentária. Dos 25% da receita de impostos e 
transferências destinados à educação, serão suficientes para cobrir as 
necessidades do Ensino Fundamental os 60% a ele alocado 
constitucionalmente? É possível garantir que os 40% restantes sejam 
canalizados para os demais segmentos da educação? (p.3) 
 

 Não se pode deixar de levar em conta que, além dos recursos do 

Fundef, estados e municípios contam ainda com 10% da arrecadação dos 

impostos supracitados para investir na educação e que os municípios ainda 

devem dispor de 25% da arrecadação de impostos municipais, como o IPTU e 

outros, para a educação. Porém, considerando o baixo custo-aluno estipulado 

pelo Fundef, parte destes totais, que pode ser muito para alguns e irrisório para 

outros, são também alocados ao Ensino Fundamental, que é prioridade, 

sobrando uma parcela bastante reduzida para ser dividida entre a Educação de 

Jovens e Adultos e  a Educação Infantil.34 

                                                 
33 Em 1997, tal valor correspondeu a R$ 300,00; em 98 e 99, foi estipulado em R$ 315,00. Para 
2000, foi fixado em R$ 333,00 para o 1º segmento do Ensino Fundamental. 
 
34 Os recursos do salário-educação, por sua vez, também se destinam unicamente ao Ensino 
Fundamental, excluindo a educação Infantil. 
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 A maioria dos Estados da União, por sua vez, também tem se colocado à 

margem das questões que dizem respeito à Educação Infantil dos seus 

municípios. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a colaboração seja 

técnica ou financeira, praticamente inexiste. Conforme observado pela pesquisa: 

Formação dos profissionais de Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro: 

concepções,  políticas e formas de implementação (Kramer et alli, 2001, p.71): o 

Estado do Rio de Janeiro - em particular a Secretaria Estadual de Educação - é 

praticamente ausente no que se refere ao delineamento de políticas para a 

Educação Infantil não assumindo o papel de implementar uma política de 

formação para os profissionais da Educação Infantil.  

É importante ressaltar que, além da colaboração técnico-pedagógica e 

financeira que os estados devem dar aos municípios, o Ensino Médio é de 

competência dos estados. Portanto, cabe às  secretarias estaduais de educação 

oferecer cursos de formação de professores, modalidade normal(formação 

mínima exigida legalmente para o ingresso no magistério da Educação Infantil e 

das séries iniciais do Ensino Fundamental) de qualidade e em quantidade 

suficiente para atender a demanda tanto de uma formação inicial, quanto de uma 

formação em serviço. Os dados de 1999-2000, do CIDE- Fundação Centro de 

Informação e Documentação do Estado do Rio de Janeiro, apontam que dos 

26.400 professores em exercício na Educação Infantil e classes de 

alfabetização, no Estado do Rio de Janeiro, 18,2% tinham nível superior, 76,4% 

Ensino Médio (magistério e outra formação) e, ainda, 5,4% apenas o Ensino 

Fundamental (completo e incompleto), ou seja, existiam ainda 1425 professores 

no estado, exercendo o magistério sem a formação. Isto sem contar com os 

profissionais que atuam nas creches, cujo número de professores com formação 

é bem menor.  

A falta de um regime de colaboração tanto da União quando da maioria 

dos estados tem deixado, efetivamente, como sendo de competência exclusiva 

de cada município, gerir a Educação Infantil, com seus próprios recursos 

técnicos e financeiros. O que se configura como um desafio para os sistemas 

municipais de educação pela ampliação das redes municipais de ensino, tanto 

pela inserção de creches e pré-escolas, antes mantidas e administradas por 

outras secretarias e com recursos de outras fontes35, quanto pela própria 

demanda da população.  

                                                 
35 Uma das questões desta “passagem” é que passam as crianças, mas as verbas, já pulverizadas, 
ficam nas secretarias/órgãos de origem. Os funcionários acompanham as crianças, mas não 
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Além destas questões, as políticas públicas devem observar os objetivos 

e metas do PNE - Plano Nacional de Educação (Lei 20172/2001) para a 

Educação Infantil que, propõe, num prazo máximo de cinco anos, uma política 

de expansão da Educação Infantil que assegure, entre outras questões, um 

atendimento de 30% das crianças de 0 a 3 anos e de 50% das crianças de 4 a 6, 

sendo que, num prazo de 10 anos, o atendimento às crianças de 0 a 3 anos 

deverá chegar à 50%  e  100% para as crianças de 4 a 6 anos, tendo como 

prioridade o atendimento às crianças de baixa renda. Além da expansão 

quantitativa, o Plano propõe a ampliação das creches e pré-escolas com 

padrões mínimos de qualidade, a autorização e a regulamentação de todos os 

estabelecimentos que mantêm a Educação Infantil, a formação dos profissionais 

que atuam neste nível da educação básica, a garantia de alimentação e o 

fornecimento de materiais. Todos estes objetivos, para serem cumpridos, exigem 

responsabilidade compartilhada entre os entes da federação que, por sua vez, 

precisam de definições claras do que seria o regime de colaboração previsto na 

Constituição, bem como a alocação de verbas específicas para a Educação 

Infantil.  

A expansão da Educação Infantil, já em curso nas redes municipais de 

ensino, sem a cooperação da União e dos Estados, tem deixado a critério de 

cada município a busca de soluções. Entre elas, destaca-se a inserção das 

crianças de 6 anos de idade ao Ensino Fundamental. 

No período de 1997 a 1999 ocorreu uma redução significativa do número 

de alunos no CA, nas redes municipais de ensino. No Estado do Rio de Janeiro, 

de 131 mil para 10 mil alunos, caindo para menos da metade de alunos em 

2000. Em dezembro de 1998, o presidente do INEP consultou o CNE (Conselho 

Nacional de Educação) sobre a inclusão de alunos de seis anos de idade no 

Censo Escolar do Ensino Fundamental, com repercussões na distribuição do 

Fundef. O Parecer nº CEB020/98, relatado pelo conselheiro João Monlevade, 

colocou-se favorável à matrícula antecipada para as crianças de seis anos, 

afirmando que, nas redes públicas,Estados e Municípios em regime de 

colaboração, poderão adotar o Ensino Fundamental com nove anos de duração.  

                                                                                                                                      
preenchem os quesitos das secretarias municipais de educação como formação e vínculo 
empregatício. Com isso, ampliam-se as questões, exigindo recursos para a formação em serviço, 
concurso público para novas contrações, entre outros.  Há uma necessidade de haver , em todos os 
níveis de governo, uma ação integrada das políticas de educação, assistência e saúde, destinadas às 
crianças de 0 a 6 anos de idade 
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Ora, parece que, como crianças matriculadas no Ensino Fundamental 

das redes públicas representam verbas, após o Parecer, houve uma inserção, 

quase automática, desse grupo etário no Ensino Fundamental, o que mudou 

também a própria estrutura desse nível que, com essa incorporação, passou (ou 

deveria ter passado) a ter nove séries ao invés de oito. No Censo Escolar 1999, 

apenas 18, dos até então 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro 

mantiveram as CA nas suas redes municipais de ensino. No Censo Escolar 

2000, apenas 12 municípios mantiveram as Classes de Alfabetização nas suas 

redes municipais, três (Rio de Janeiro, Barra Mansa e Campos) na rede Estadual 

e só o Rio de Janeiro na rede federal. O Censo Escolar 2000 mostra que o maior 

número de crianças matriculadas nas classes de alfabetização são oriundas da 

rede particular (92,7%), que há muito tempo já vem estruturada com mais essa 

série e não é atingida pelas questões do Fundef. 

É importante ressaltar que o referido Parecer traz uma série de dados 

para justificar a incorporação das crianças de seis anos ao Ensino fundamental 

alegando que nos grandes centros isto já estava acontecendo e que 

pedagogicamente há uma unanimidade entre os educadores de que a idade 

própria para as crianças serem alfabetizadas seria seis anos. Não há dúvidas de 

que uma criança de seis anos pode e deve ser alfabetizada e que já havia uma 

tendência nos centros urbanos de escolarização nessa faixa etária. O que se 

questiona é que a exclusão da Educação Infantil do Fundef e a possibilidade 

aberta pelo Parecer precipitaram a entrada das crianças de seis anos no Ensino 

Fundamental, sem se dar atenção pedagógica necessária. Não basta os estudos 

apontarem que a “idade própria“ para a alfabetização é seis e não sete anos, é 

preciso criar condições para que os professores, os tempos e os espaços 

escolares se organizem para acolher essas crianças, dentro das especificidades 

e interesses de sua idade e não simplesmente inseri-las numa primeira série, 

sem reflexão de cunho pedagógico, sem projetos e sem condições físicas e 

equipamentos para tal.  

Às alterações ocasionadas pelo Fundef se somam outras de cunho 

político-pedagógico relativas aos índices de repetência e distorção idade-série, 

na 1ª série36, e a organização do Ensino Fundamental em ciclos, como 

                                                 
36  Segundo o anuário estatístico do CIDE-1999-2000, a média de aprovação na 1a. série, no Estado 
foi de 78,8%, sendo que municípios como Magé e Duas Barras tiveram uma média de aprovação, 
nessa série, de menos de 50% (49,1% e 41,8% respectivamente). Ainda segundo o mesmo anuário, 
a taxa de distorção idade série, na primeira série, no Estado é de 46%, e as médias mais 
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recomenda os Parâmetros Curriculares Nacionais que, compreendendo a 

alfabetização como um processo que não se limita a um ano de escolaridade, 

incorpora o conceito de letramento na sua concepção de ensino-aprendizagem 

da língua materna.37 Porém, a incorporação deste conceito às práticas 

pedagógicas não é simples e não se faz por “pacotes pedagógicos” ou 

pareceres; implica em mudanças de paradigmas educacionais que vão desde a 

reformulação do conceito de alfabetização e de ensino da língua escrita, à 

avaliação, com reformulações do tempo e do espaço escolares.  

Compreender a alfabetização, leitura e escrita como processo é preciso, 

em primeiro lugar, conhecer o que é e como acontece esse processo, em 

segundo, ter clareza dos seus objetivos para avaliá-lo continuamente e, em 

terceiro, assumir o compromisso político de inserção dos alunos no mundo 

letrado sem parcialidades ou fragmentações, ampliando as práticas sociais de 

leitura e de escrita e as competências lingüísticas dos alunos. Não se trata de 

uma simples substituição de um sistema seriado para um de ciclo ou de redução 

de índices de reprovação, mas de promoção de cidadania. 

A questão da inserção das creches e pré-escolas ao sistema educacional  

e a incorporação das crianças de seis anos ao Ensino Fundamental têm se 

revelado como os pontos mais frágeis das políticas municipais para a educação 

básica. Se por um lado, a inserção tem como objetivo a melhora da qualidade 

educativa do atendimento às crianças pequenas e a incorporação significa o 

acréscimo de um ano de escolaridade obrigatória38, por outro, a falta de 

integração entre o administrativo e o pedagógico pode reforçar as exclusões. A 

adequação tanto da Educação Infantil para acolher as crianças das creches, 

tanto do Ensino Fundamental para acolher as crianças de seis anos passa por 

muitos fatores. Nas duas situações torna-se necessário viabilizar a ampliação, 

obtendo recursos financeiros, disponibilizando e adequando salas de aula, 

pessoal docente e toda infra-estrutura necessária para atender a demanda. 

Também não se pode negligenciar os fatores pedagógicos que perpassam o 

acolhimento, com reflexão e estudo sobre concepções de infância, de Educação 

Infantil, de Ensino Fundamental; incorporação de novos conceitos, alterações no 

tempo de duração do Ensino Fundamental, substituição do sistema seriado por 

                                                                                                                                      
significativas encontram-se nos municípios de Araruama (70%), Duas Barras (67,8%) e 
Guapimirim (65,9%).  
37 Mais à frente serão discutidas as questões de letramento e suas implicações para a Educação 
Infantil. 
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ciclos, reformulações nas avaliações do processo entre outras, exigindo 

investimento na formação continuada em serviço dos seus profissionais.  

Entender a educação de um município, nos seus diferentes níveis e 

dependências administrativas, enquanto um Sistema Educacional significa 

buscar uma unidade na diversidade, integrar as partes num todo, assegurando 

um conjunto operante e coerente, mas que também preserve as especificidades 

das partes. Embora essa definição seja clara, lógica e até mesmo óbvia, colocá-

la em prática, especialmente em relação à educação das crianças de 0 a 6 anos 

de idade, não é nem tem sido simples, uma vez que exige gerenciamento tanto 

do todo quanto das partes. A história da Educação Infantil, marcada por uma 

concepção assistencialista e sanitarista para as creches, e compensatória e 

preparatória para as pré-escolas; o baixo nível de profissionalização e de 

formação dos seus profissionais; a falta de compreensão da especificidade do 

trabalho pedagógico para a faixa etária que atende; as inúmeras questões 

relacionadas aos espaços físicos, vínculo empregatício (voluntariado, 

terceirização etc), convênios, captação e distribuição de verbas entre outras; não 

têm favorecido a inserção.  

Buscar a unidade do sistema diante de tal diversidade, aceitar e conviver 

com as diferenças, sem tornar o sistema disperso e/ou excludente; compreender 

e conceber o espaço educativo, com o envolvimento, discussão e formação dos 

profissionais que nele atuam, tudo isto exige do sistema uma série de ações 

político-pedagógicas e administrativas consistentes, objetivas e que tenham 

continuidade.Todas essas questões, a meu ver, necessitam de recursos 

financeiros e implicam em ações políticas direcionadas, prioritariamente, para a 

formação dos profissionais que trabalham em creches e pré-escolas, classes de 

alfabetização e no próprio Ensino Fundamental. 

Por outro lado, estas questões político-pedagógicas-administrativas 

levantadas aos sistemas educacionais, se imbricam ao ponto inicial deste texto: 

os paradoxos da infância hoje. Entre a legislação e a garantia dos direitos da 

criança há lacunas que estão ainda longe de serem ultrapassadas. A educação é 

apenas uma parte de uma política mais ampla para a infância. A integração faz-

se necessária em todos os níveis. Sabóia e Sabóia (2000, p.44) ao concluírem a 

análise dos dados da PPV, advertem que o fato das famílias com crianças na 

primeira infância possuírem, em geral, os piores indicadores, deveria implicar em 

                                                                                                                                      
38 Constitucionalmente a obrigatoriedade escolar é de 7 a 14 anos de idade, mas com as novas 
configurações, deve se ter claro que ela se estendeu às crianças de 6 anos. 
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conseqüências para as políticas sociais. No entanto, nos últimos anos, a 

situação da infância no Brasil tem se agravado pelo aumento da pobreza e pela 

falta de políticas integradas e consistentes, perpetuando as desigualdades que 

historicamente marcam a sociedade brasileira.  

Não é simples romper com os paradoxos da infância, pois eles estão 

presentes das concepções e formas de agir com a criança em âmbito familiar às 

políticas públicas. Como explicitam Sarmento e Pinto (1997, p12), pensa-se a 

criança tanto como alguém dotado de competências e capacidades, como 

alguém em falta; discute-se a autonomia da criança e, ao mesmo tempo, criam-

se instrumentos de controle e tutela cada vez mais sofisticados, sabe-se da 

necessidade de atenção que a criança pequena necessita e nunca os pais 

tiveram tão pouco tempo de convivência com os filhos; condena-se o trabalho e 

a prostituição infantis e, a cada dia, o número de crianças vivendo em absoluta 

pobreza aumenta e não se consegue tirá-las das situações de risco e violência; 

discute-se os direitos da criança, mas não se criam condições para as suas 

garantias. E assim se continua olhando a criança como o futuro do mundo, num 

presente de opressão.  

  

**** 

 

Este percurso, abrindo o foco para uma discussão mais geral sobre a 

construção histórica e social da infância e fechando o foco para a situação da 

infância no Brasil e para os desafios postos hoje aos sistemas educacionais para 

garantirem o direito à Educação Infantil de qualidade aos cidadãos de pouca 

idade, teve como objetivo traçar um panorama sobre a infância, para melhor 

situá-la na história, na sociedade e na cultura. Situá-la para compreender-la e 

poder agir criticamente com ela, tanto na esfera macro, traçando políticas para a 

infância, quanto na micro, pensando a criança no seu cotidiano. A idéia de 

infância, como qualquer idéia, teve e tem significados diferentes para cada grupo 

social em cada momento histórico, pois o contexto econômico, cultural, 

intelectual e religioso é determinante para se pensar uma idéia. Apesar do 

mundo ocidental, especialmente nos últimos séculos, ter assumido a infância 

enquanto categoria social, instituindo internacionalmente um conjunto de direitos 
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fundamentais e inalienáveis das crianças39, não conseguiu ainda superar os 

paradoxos da infância. Sabe-se e pensa-se muito mais sobre as crianças, do 

que efetivamente se consegue fazer por elas. As condições impostas às 

crianças, em diferentes lugares, classes sociais e momentos históricos, revelam 

que não é possível viver uma infância idealizada, pretendida e legitimada, vive-

se a infância possível, pois a criança está imersa na cultura e participa 

ativamente dela. As desigualdades de condições de ser criança não excluem a 

especificidade da infância, enquanto experiência individual e enquanto categoria 

social. Os estudos de diferentes áreas, ao logo da história, tem permitido pensar 

a infância sob diferentes enfoques e os direitos têm servido como anúncio e 

denúncia da situação em que se encontram as crianças dos diferentes contextos 

sociais, econômicos, religiosos e culturais.  

Por outro lado, entre aquilo que a criança é e o seu porvir, encontra-se o 

homem e na condição da humanidade do homem está a linguagem, pois, como 

afirma Kramer (1996), com base em Benjamin e Agamben: 
só o ser humano pode ser in-fans (etimologicamente, em latim, aquele que não  
fala). Então, ao contrário dos animais, o homem – como tem uma infância, ou 
seja, não foi sempre falante – aparece como aquele que precisa, para falar, 
constituir-se como sujeito da linguagem e dever dizer o seu eu. Nessa 
descontinuidade é que se funda a historicidade do ser humano. Se há uma 
história, se o homem é um ser histórico, é só porque existe uma infância do 
homem, é porque ele deve apropriar-se da linguagem. Se assim não fosse, o 
homem seria natureza e não história, e se confundiria com a besta (p.38). 
 

E é justamente o encontro desta infância do homem, que se constitui 

como sujeito da linguagem, que me conduziu ao próximo eixo de discussão 

deste trabalho: infância, linguagem e letramento. O homem apropriando-se da 

linguagem, dizendo o seu eu como própria condição de sua historicidade.  

 

  

                                                 
39 Trata-se da Convenção dos Direitos da Criança, aprovados em 1989, pelas Nações Unidas, que 
consolidou uma série de direitos da criança a serem levados em conta por todos os países 
signatários. 
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Capítulo 2. Infância, linguagem e letramento: questões para 
a Educação Infantil 

 
Por meio dos sentidos,  
suspeitamos o mundo. 

 
Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Por meio dos sentidos suspeitamos o mundo, o recriamos e o damos à 

compreensão do outro. Por meio dos sentidos produzimos linguagem, indo além 

da sensação imediata. Mas o que é a linguagem? A resposta pode seguir muitos 

caminhos, percorrer inúmeras teorias, ciências e momentos históricos, mas, 

independentemente do ponto de vista que se aborde, a linguagem como 

capacidade de simbolizar, de dizer o mundo, de se expressar e de se comunicar 

é o que há de mais humano no homem. A linguagem, seja verbal ou não verbal, 

encontra-se em todas as esferas da atividade humana, interiormente, em nosso 

pensamento e exteriormente, em nossas relações com os outros. Pela sua 

diversidade de formas e manifestações e por pertencer ao domínio individual e 

social, tem um caráter multidisciplinar, sendo estudada por várias ciências como: 

a Semiologia, a Lingüística, a Psicologia, a Antropologia, a Sociologia, a Filosofia 

entre outras, e sob diferentes enfoques.  

Neste capítulo discuto infância, linguagem e letramento, trazendo 

questões para a Educação Infantil, tendo como principais interlocutores Walter 

Benjamin, filósofo e crítico da modernidade, Mikhail Bakhtin, lingüista e filósofo 

da linguagem e de Lev Vygotsky, psicólogo sócio-interacionista. Estes autores 

abordam a linguagem na sua dimensão expressiva e histórica, trazem os 

múltiplos sentidos das palavras, vêem o homem como sujeito social, ativo e 

produtor de sentido e nos possibilitam o repensar o nosso tempo e entender a 

potencialidade da linguagem, como própria condição da historicidade humana, 

conseqüentemente, como caminho para se lutar contra a barbárie. Segundo 

Kramer (1993, p.102), os três autores vêem a linguagem como expressão, fazem 

críticas ao formalismo, dão ênfase ao riso, às lágrimas, à imaginação criadora, 

ao sentimento, percebendo a linguagem além do signo arbitrário, negando-a 

enquanto meio e forma cristalizada. Todos eles buscam uma interação viva com 

a língua, trazem a emoção, o movimento da linguagem na história, percebem a 

linguagem como experiência criativa ininterrupta.   

A linguagem é chave e fio condutor na constituição do sujeito. Entender a 

infância do homem é entender a constituição do sujeito da linguagem. O homem 
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que, por ter uma infância não foi sempre falante, precisa apropria-se da 

linguagem como forma de se colocar no mundo e de fundar a sua historicidade. 

Sendo assim, me dedico neste capítulo às questões da linguagem que se 

relacionam à infância e à própria constituição do sujeito, fazendo indagações e 

propostas para uma Educação Infantil que pense a criança como sujeito inserido 

na cultura, produtor de cultura, que diz o seu eu fundando a sua história e a de 

sua coletividade. Sujeito que não apenas diz, mas registra o que vive, pensa e 

imagina, deixando suas marcas e rompendo o tempo e o espaço do 

imediatamente vivido.  

Organizei o capítulo em duas partes. Na primeira, Linguagem e Infância, 

tendo Walter Benjamin, Vygotsky e Bakhtin como interlocutores, trato da origem 

da linguagem, do poder nomeador da palavra, a magia da linguagem extra-

sensível que leva da brincadeira à leitura e por fim discuto a linguagem na 

Modernidade.   

Na segunda parte, entendendo a centralidade na linguagem escrita no 

mundo contemporâneo e a ênfase dada a ela na escola -desde a Educação 

Infantil -,discuto infância e letramento. Inicialmente, traço um panorama do 

conceito de letramento, abordo a forma parcial e fragmentada com que a escola 

trabalha o letramento das crianças, depois, discuto os processos de construção 

da escrita, trazendo as pesquisas de Vygotsky e Luria, Ferreiro e Teberosky e 

fecho trazendo os limites e possibilidades da literatura infantil para as crianças 

zero a seis anos. 

 

2.1. Linguagem e infância: a constituição do sujeito da linguagem 
A partir do momento em que o homem usa a linguagem para 
estabelecer uma relação viva com ele  próprio ou com os seus 
semelhantes, a linguagem já não é  um instrumento, não é um 
meio; é uma manifestação, uma revelação da nossa essência 
mais íntima e do laço psicológico que nos liga a nós próprios e 
aos nossos semelhantes 
 

Goldstein apud Benjamin, 1992, p.229. 
 
 

2.1.1. Entre gestos e  sons: a origem da linguagem  
 

 No seu ensaio Problemas de Sociologia na Linguagem, Benjamim discute 

a origem da linguagem, manifestando sua preocupação com os mecanismos 

teóricos e políticos que obscurecem a marca da luta de classes na linguagem 

(Konder,1994). Questiona as “evidências” das teorias onomatopaicas da origem 
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da linguagem, denuncia o fechamento destas teorias à dimensão histórica e o 

reducionismo ao abordarem a linguagem gestual e analisa o quanto estas 

tendências se apóiam numa teoria de ciência progressista da sociedade.  

 Benjamin se alinha com o lingüista russo Nicolau Marr, que enfatiza a 

dimensão história da linguagem fundada nos movimentos das classes. Desta 

forma, tomando como referência estes estudos, traz os movimentos das mãos, 

os gestos e movimentos do corpo como os primeiros meios de criação 

lingüística. Cita os estudos de Vygotsky sobre os chimpanzés40 e concorda que 

haveria uma fase pré-lingüística do pensamento, uma inteligência prática 

baseada no uso de instrumentos41 e uma fase pré-intelectual da linguagem 

(gestos e alívio emocional) que em algum ponto se convergiriam. Para Vygotsky 

(1991), é a partir desta convergência, que pensamento torna-se verbal e a 

linguagem racional, transformando o biológico do homem em sócio histórico: 
O momento de maior significado no curso de desenvolvimento intelectual, que dá 
origem às formas puramente humanas de inteligência prática, acontece quando 
a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente independentes de 
desenvolvimento, convergem (p.27). 
 
Benjamin continua sua argumentação contra as teorias onomatopaicas 

da origem da linguagem, trazendo uma definição de linguagem como uma 

gesticulação de instrumentos lingüísticos que considera o gesto anterior ao som  

e ainda que o elemento fonético está baseado num elemento mímico-gestual. 

Conclui sua argumentação, considerando que o som da linguagem não é 

necessariamente uma onomatopéia e sim um complemento audível ao gesto 

mímico visível e totalmente expressivo por si. Aos poucos, todos os gestos foram 

sendo acompanhados de um som e como o som é mais econômico (embora 

menos expressivo), se revelando menos dispendioso e exigindo menos energia, 

passou a predominar. Com estes argumentos, Benjamin defende uma teoria 

mimética da linguagem num sentido muito mais lato - o instinto de um 

movimento expressivo mimético através do corpo. Reforça assim, o lado 

expressivo da linguagem, vista não como um meio, mas como uma 

manifestação, uma revelação da nossa essência mais íntima. 

                                                 
40  Vygotsky também baseou seus estudos nas teorias de Marr. 
41 Baseado nesta proposição, Benjamin confirma sua tese de que o domínio do uso de instrumentos 
precederia ao da linguagem. É interessante ressaltar que para Vygotsky a invenção e o uso de 
signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico (lembrar, comprar 
coisas, relatar, escolher etc) é análogo à invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo 
psicológico. O signo age como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao 
papel de um instrumento no trabalho(VYGOTSKY, L Formação social da mente. São Paulo: 
Martins Fontes 1991, p.59). 
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Vygotsky (1993) e Bakhtin (1992), nos seus estudos sobre linguagem, ao 

trazerem as inter-relações entre gesto e palavra, se aproximam desta idéia 

benjaminiana de linguagem como manifestação, movimento expressivo 

mimético, ampliando as discussões à Psicologia do Desenvolvimento e à 

Filosofia da Linguagem: 

Vygotsky considera a linguagem um dos instrumentos básicos inventados 

pelo homem, que tem duas funções fundamentais: a de intercâmbio social - é 

para se comunicar que o homem cria e utiliza sistemas de linguagem - e de 

pensamento generalizante - é pela possibilidade da linguagem ordenar o real 

agrupando uma mesma classe de objetos, eventos e situações, sob uma mesma 

categoria, que se constrói os conceitos e os significados das palavras-. A 

linguagem, então, atua não só no nível interpsíquico (entre pessoas), mas 

também no intrapsíquico, influindo diretamente na construção e alteração das 

funções mentais superiores (imaginação, memória, planejamento de ações, 

capacidade de solucionar problemas, de fazer análises e sínteses, entre outras). 

Desta forma, os sistemas de signos produzidos culturalmente não só interferem 

na realidade, mas também na consciência do indivíduo sobre esta.  

Para Vygotsky (1993) pensamento e linguagem são indissociáveis e suas 

inter-relações acontecem nos significados das palavras que, por sua vez, não 

são fixos, se modificam e se constroem historicamente, tanto no nível individual - 

ao longo do desenvolvimento do sujeito - quanto no contexto social - nas inter-

relações sociais.  Sendo assim, o significado é ao mesmo tempo um ato de 

pensamento e parte inalienável da palavra, pertencendo tanto ao domínio da fala 

quanto do pensamento:  
A relação entre pensamento e palavra não é uma coisa, mas um processo, um 
movimento contínuo, um vaivém do pensamento para a palavra e vice-versa. 
Nesse processo, a relação entre o pensamento e a palavra passa por 
transformações que, em si mesmas, podem ser consideradas um 
desenvolvimento no sentido funcional. O pensamento não é simplesmente 
expresso em palavras: mas é por meio delas que passa a existir (p.108).  
 
Não é só expressão que o pensamento encontra na fala, encontra sua 

realidade e sua forma. Segundo o autor, o pensamento passa por muitas 

transformações até tornar-se fala, se movendo em planos antes de ser expresso 

em palavras. Ao longo do desenvolvimento lingüístico da criança, os dois planos 

da fala: interior (semântico e significativo) e exterior (fonético), embora formem 

uma unidade, seguem direções opostas em relação ao pensamento. No plano 

fonético, a criança começa a falar uma palavra, depois relaciona duas, três 

palavras, forma frases simples, depois mais complexas e chega à fala corrente, 
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indo da parte para o todo. Porém, no plano semântico, vai do todo para as 

partes, pois a primeira palavra pronunciada é uma frase completa que contém o 

significado de um todo e só aos poucos é que a criança vai compreendendo o 

significado das unidades menores. Quando já fala com desenvoltura, podemos 

observar que ela faz uso de regras e de estruturas gramaticais complexas como 

orações subordinadas, orações coordenadas, conjunções etc,  muito antes de 

poder entender o significado de tudo que utiliza, pois a gramática precede a 

lógica, mas a discrepância não exclui a união; na verdade é necessária à união.  

Mais uma vez o tempo será seu aliado para associar o fonético ao semântico e 

vice-versa. E é justamente este movimento que faz o autor afirmar que os 

processos de desenvolvimento semântico e fonético são essencialmente 

idênticos exatamente porque seguem direções contrárias (p.109).  

Por outro lado, é interessante observar que os dois planos da fala, para a 

criança na idade pré-escolar, também se fundem. Para elas, a palavra é vista 

como parte integrante do objeto e os nomes dos objetos, por sua vez, se 

relacionam aos seus atributos. Assim, são capazes de explicar que um animal 

chama-se vaca porque tem chifres. Porém, na medida em que a criança cresce, 

começa a separar os dois planos e aprende a distinguir a semântica da 

fonética.42 Explica Vygotsky (p.112): a capacidade que tem uma criança de 

comunicar-se por meio da linguagem relaciona-se diretamente com a 

diferenciação dos significados das palavras na sua fala e na sua consciência. 

Observando crianças na idade pré-escolar resolvendo problemas 

práticos, como pegar o doce em cima do armário, Vygotsky (1993) verifica que 

elas não só agem na tentativa de atingir seu objetivo como também falam. A fala 

egocêntrica infantil manifesta-se como parte de seu esforço ativo e, aos poucos, 

de uma simples descrição ou análise da situação, vai ganhando um caráter de 

planejamento da ação. Conclui assim que as crianças resolvem suas tarefas 

práticas com a ajuda da fala, assim como dos olhos e das mãos (p.28). Mas a 

fala egocêntrica não permanece muito tempo como um mero acompanhamento 

da ação da criança. Além de ser um meio de expressão e liberação de tensão, 

torna-se um instrumento do pensamento, constituindo-se como um estágio 

transitório na evolução da fala oral para a fala interior.  A palavra internalizada 

                                                 
42 Este processo, segundo as pesquisas Ferreiro & Teberosky(1989), ocorre também em relação à 
escrita, é o que as autoras  denominaram realismo nominal – característica que consiste em colocar 
na escrita atributos do objeto representado, como por exemplo, escrever formiga com letras 
pequenas ou achar que para se escrever este nome são necessárias poucas letras, já que se trata de 
um bicho pequeno.  
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torna-se, então, instrumento do pensamento - o “discurso interior” que, 

diferentemente do exterior; não se distingue apenas da fala exterior pela falta de 

vocalização, mas também pela função - é uma fala para si mesmo - e estrutura - 

tem sua sintaxe própria, é mais predicativa, sintética e condensada.  

Cabe ressaltar que Benjamin, assim como Vygotsky, buscou na 

ontogênese da linguagem infantil, elementos para entender a filogênese. E 

embora nos seu ensaio Problemas de Sociologia na Linguagem também cite o 

trabalho de Jean Piaget, quanto à linguagem egocêntrica infantil, conclui, da 

mesma forma que o psicólogo russo, que ela ocupa na infância o exato lugar que 

é reservado mais tarde ao processo de pensamento propriamente dito 43 . 

 Lygia Bojunga (1999), no seu livro Feito à mão, ilustra bem esta 

passagem da fala egocêntrica ao pensamento, relatando um episódio dos seus 

quatro anos, quando largou a prática de conversar com os botões, que viviam no 

fundo do costureiro de sua mãe, e  iniciou a prática de falar com os seus botões.   

Além das questões levantadas, Vygotsky (1991,1993) discute as inter-

relações entre linguagem e gesto, trazendo as primeiras manifestações da 

criança na busca de expressão de desejos, de sentimentos e de comunicação 

com o outro, os jogos simbólicos e também a escrita. Observando uma criança 

pequena vemos que sua movimentação na busca de comunicação é intensa, ela 

aponta, se dirige para o objeto, chora quando não alcança, segura e puxa as 

pessoas quando quer alguma coisa. As suas brincadeiras são acompanhadas de 

gestos. Os gestos mudam a ordem das coisas, possibilitando os jogos 

simbólicos.  No brinquedo os objetos perdem  sua força determinadora (1991, 

p.110), pois a criança age sobre eles diferente daquilo que ela vê, re-

significando-os através de seus gestos, que ganham função de signo. Pelo 

gesto, transforma os objetos, indicando os novos significados atribuídos: um 

cabo de vassoura, por exemplo, colocado entre as pernas vira um cavalo de pau, 

um pedaço de madeira embalado nos braços torna-se um bebê. As atividades 

simbólicas da criança são repletas de gestos indicativos de significado, 

cumprindo uma função de fala através dos gestos representados.  
Na idade pré-escolar ocorre, pela primeira vez, uma divergência entre o campo 
do significado e da visão. No brinquedo o pensamento está separado dos objetos 
e a ação surge das idéias e não das coisas: um pedaço de madeira torna-se um 
boneco e um cabo de vassoura torna-se um cavalo. A ação regida por regras 
começa a ser determinada pelas idéias e não pelos objetos. Isso representa uma 
tamanha inversão da relação da criança com a situação concreta, real e 
imediata, que é difícil subestimar seu pleno significado.(...) A representação 
simbólica no brinquedo é uma forma particular de linguagem, num estágio 

                                                 
43 Vygotsky cit in Benjamin, 1992, p.223. 
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precoce, atividade essa que leva, diretamente, à linguagem escrita 
(Vygotsky,1991, p.111).     
  
Para o autor, o gesto é também o signo visual que contém a futura escrita 

da criança: os gestos são a escrita no ar e os signos escritos são gestos que 

foram fixados (p.121). Se por um lado, o gesto é o registro corporal de um desejo 

ou de uma intenção, por outro, o desenho e a escrita são gestos que se fixaram 

no papel. Gestos inicialmente sem função definida, mas que, aos poucos, vai 

ganhando intenção e significado nos grafismos que produz.   

A brincadeira simbólica é considerada uma atividade que leva 

diretamente à escrita, pois pela reversão do significado dos objetos é um 

simbolismo de segunda ordem. Esta divergência  entre o campo do significado e 

o da visão se repete no início do processo de alfabetização quando a criança 

percebe que pode desenhar também a fala e os símbolos escritos funcionam 

como representação da fala, ou seja, também como um simbolismo de segunda 

ordem. Inicialmente a linguagem oral para criança  é um elo intermediário no 

processo de apropriação da linguagem escrita. Porém, superadas as questões 

que envolvem as relações entre fonema e grafema, a escrita reassume a 

característica de simbolismo direto (primeira ordem), sendo percebida sem mais 

a intermediação da linguagem oral. Assim, para Vygotsky, a brincadeira 

simbólica, constituiu-se como um dos elementos da pré-história da linguagem 

escrita, fato de grande relevância para se pensar o trabalho de linguagem nos 

espaços de educação infantil44.  

Bahktin (1992) também destaca a centralidade da linguagem na vida do 

homem. Segundo ele, a palavra é o material da linguagem interior e da 

consciência, além de ser elemento privilegiado da comunicação na vida cotidiana 

que acompanha toda criação ideológica, estando presente em todos os atos de 

compreensão e de interpretação. Para este autor, a palavra tem sempre um 

sentido ideológico ou vivencial, se relaciona totalmente com o contexto e carrega 

um conjunto de significados que socialmente foram dados a ela. A palavra é 

também polissêmica e plural, uma presença viva da história, por conter todos os 

fios ideológicos que a tecem. Deste modo, uma mesma palavra assume 

diferentes significados ao longo de sua história e depende diretamente do 

contexto em que é enunciada e dos sentidos dados pelo sujeito.Bakhtin 

considera a palavra a ponte entre o eu e o outro, pois procede de alguém e se 

dirige para alguém. Portanto, o produto do ato da fala, a enunciação, é de 

                                                 
44 As questões mais específicas sobre a escrita, serão tratadas posteriormente. 
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natureza social, sendo determinada pela situação mais imediata ou pelo meio 

social mais amplo. E o que torna a compreensão de uma palavra possível é 

também aquilo que é presumido pelo ouvinte, porque toda palavra usada na fala 

real possui um acento de valor ou apreciativo, transmitido através da entoação 

expressiva. Por isso, junto com a palavra acontecem os gestos, as expressões 

faciais, a tonalidade e as entonações. A compreensão de qualquer enunciação é 

sempre ativa, orienta-se pelo contexto e já contém o germe de uma resposta. 

Bakhtin diz que para cada palavra que estamos em processo de compreender 

fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. A 

compreensão seria, então, uma forma de diálogo.   
Vygotsky e Bakhtin distinguem na palavra o sentido e o significado. O 

sentido é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta em 

nossa consciência. O significado é dicionarizável, mais estável e preciso, é 

apenas uma das zonas do sentido. Coincidentemente, os dois autores citam a 

mesma passagem45 extraída do livro, Diário de um escritor, de Dostoievski, 

sobre uma conversa de bêbados que falam apenas uma única palavra que, para 

cada um, assume sentidos diferentes durante a conversa (negação desdenhosa 

num dos bêbados, dúvida em outro e irritação no terceiro). Os sentidos vão 

variando de acordo com a entonação expressiva determinada pela situação 

imediata e pelo contexto psicológico onde ela estava sendo enunciada. Estes 

autores deixam claro que a polissemia da palavra vai além da definição 

dicionarizável, pois: 
Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 
desagradáveis etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou sentido 
ideológico ou vivencial (Bakhtin, 1992, p.95).   

 
  Os três autores, cada um da sua forma, relacionam linguagem e gesto. 

Para Benjamin, o gesto mímico nunca abandonou totalmente a palavra, pois a 

palavra contém o gesto e ao ser pronunciada revela o seu instinto expressivo 

através do corpo. Para Bakhtin, a palavra se dirige, é enunciação totalmente 

vinculada ao contexto, portanto além dos ditos, carrega os não ditos 

“pronunciados” pelos gestos e acentos apreciativos. Vygotsky enfatiza a relação 

entre gesto e linguagem ao longo do desenvolvimento infantil, trazendo a fala 

egocêntrica acompanhante do gesto, que internaliza-se em fala interior, os jogos 

simbólicos infantis com a re-significação dos objetos a partir do gesto e como 

                                                 
45 Ver BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Huncitec, 1992, p.133 e 
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.123.  
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parte da pré-história da linguagem escrita e, ainda, o gesto como a escrita no ar 

e a escrita como gestos que foram fixados. Em cada um deles, a linguagem é 

expressão humana por excelência, não é meio, mas manifestação. 

Os autores instigam a pensar as brincadeiras infantis, com suas 

imitações, jogos de faz-de-conta, mímicas e expressões corporais, como 

momentos expressivos da linguagem que não apenas fazem parte de um  

processo ontogenético, mas que podem (e devem) ser cultivados, não só na 

infância, mas ao longo da vida do sujeito como um reencontro com a linguagem 

mimética original, expressiva no gesto que revela a nossa essência mais íntima. 

Encontrar este gesto revelador é ir ao encontro de nós mesmos e dos outros 

também. O corpo solto, se deixando falar, permite que o pensamento preencha o 

espaço deixado pela ausência de palavras.  

Progressivamente, as crianças também vão utilizando cada vez mais a 

economia e a concisão da palavra para se expressar, deixando o gesto em 

segundo plano. Porém o corpo nunca deixa a palavra totalmente sozinha, o 

rosto, as mãos, o corpo todo completa o texto dando os acentos apreciativos, o 

extra verbal dos não ditos e presumidos, permitindo a construção de sentidos.E 

é por isso, que a palavra, seja oral ou escrita, guarda ainda este dom mimético. 

Porém, a substituição do gesto pela palavra não é apenas uma questão de 

economia e precisão é também fruto da educação e da cultura, das interações 

da criança com o meio.  

Os gestos vão sendo organizados e até reprimidos desde de muito cedo, 

pois a cisão entre copo e mente/espírito é fruto do projeto de modernidade que 

supervaloriza a razão em detrimento da emoção, do afeto, da sensibilidade, da 

religião e da arte. Os espaços escolares, voltados prioritariamente para o 

desenvolvimento intelectual, desde a educação infantil, têm muita dificuldade de 

lidar com a movimentação e a expressão corporal da criança. Além de não 

cultivar a fala do corpo e de ouvir pouco o que cada corpo expressa, vai 

gradativamente, formando corpos dóceis46, restritos aos gestos homogêneos das 

rotinas disciplinares. Quanto maiores as crianças vão ficando, mais aprisionado 

é o corpo. As crianças preguiçosas, gulosas, indóceis, desobedientes, 

briguentas, mexeriqueiras, faladoras, ou que tenham qualquer outro defeito47, 

continuam sendo ameaçadas com a antiga máquina a vapor para a rápida 

                                                 
46 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: 1993 
47 Idem,p.32 
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correção das meninas e dos meninos, renovada, ano após ano, pela escola, há 

séculos.  

Mas a criança sempre encontra uma forma de romper e transgredir. É 

comum, numa fila, por exemplo, vermos as crianças brincando umas com as 

outras, dando um peteleco, mexendo no cabelo do outro etc. E é também a 

escola que, caminhando na contra-mão do excesso de racionalidade, pode ser 

um lugar de expressão deste corpo, propondo a troca de afeto,  os jogos e 

dramatizações, reorganizando seus espaços e tempos. Ouvindo as vozes do 

corpo que fala, se cala, sente sabores e dessabores, mostra e revela, buscando 

o reencontro do gesto revelador da nossa essência mais íntima.  

Pela pele experimentamos as sensações de calor, frio, dor, prazer.A pele 

é a raiz cobrindo o corpo inteiro (Queirós, 2000). O corpo, que vive intensamente 

a pele, é raiz, caule, folha, flor e fruto. Fruto que deu origem à linguagem e nela 

permanece. 

 
2.1.2. A linguagem adâmica: o poder nomeador da palavra  

 
Em 1916, sob forte inspiração teológica, Benjamin escreve o ensaio 

Sobre a linguagem geral e a linguagem humana48. Neste texto o autor apresenta 

a linguagem como um princípio orientado para a comunicação de conteúdos 

intelectuais que se estende não só a todos os domínios de manifestação 

espiritual do homem, mas também a todas as coisas. Pois a tudo é essencial a 

comunicação de seu conteúdo, sua essência espiritual. E a linguagem de uma 

essência espiritual é aquilo que nela é comunicável49. A linguagem para o autor 

é, portanto, um medium da comunicação. Este medial, que é o imediatismo de 

qualquer comunicação, é onde acontece a magia da linguagem pela sua 

infinitude. 

Para Benjamin, o homem comunica a sua própria essência espiritual na 

sua linguagem, denominando todas as coisas. A essência lingüística do homem 

é, pois, o fato dele designar as coisas. Deus fez as coisas reconhecíveis pelo 

seu nome e confiou ao homem continuar a sua obra denominando-as de acordo 

com o seu reconhecimento. O homem é reconhecedor da mesma língua que 

Deus é criador50. Para isso, ele faz uma tradução, um contínuo de conversões do 

que não tem nome ao nome, participando de uma revelação. A linguagem 

                                                 
48 BENJAMIN, W. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem humana. In Sobre Arte, 
Técnica Linguagem e Política. Lisboa: Antropos, 1992, p177-196. 
49  Idem p.177-178 
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adâmica (de Adão) se assenta no poder nomeador da palavra que permanecia 

incólume antes da sedução da serpente. O pecado original do espírito lingüístico 

se dá quando a palavra passa a comunicar algo além de si mesma. E é quando 

o poder nomeador da palavra cede lugar à função comunicativa da palavra que 

ela torna-se um mero signo. Começa assim, segundo o autor, uma outra mudez, 

a da natureza que não fala por si, pois passa a ser designada pelo homem (a 

profunda tristeza da natureza), suportando uma multiplicidade de vozes. Desta 

forma, para Benjamin, a linguagem não é apenas comunicação do comunicável, 

mas simultaneamente símbolo do incomunicável51. A esta dimensão polissêmica 

da linguagem, nos seus múltiplos sentidos inspirados na mística da cabala, o 

autor contrapõe a linguagem burguesa instrumental, monológica e fragmentada. 

Ao trazer a linguagem da natureza, Benjamin dá um sentido semântico ao 

mundo físico. As coisas falam ao homem e falam desde a infância, de muitas 

coisas e de muitas maneiras.  Cabe a nós ouvir o rumor da linguagem 52 e dizê-

la. 

Assim, a jóia da mãe no menino Walter torna-se ao mesmo tempo uma 

sociedade e um talismã protetor: 
Minha mãe tinha uma jóia de forma ovalada. Era tão grande que não podia trazer 
no peito, e por isso vinha presa no cinto toda vez que era usada. Mas ela só a 
colocava quando ia a alguma festa; em casa, só quando tínhamos recepção. (...) 
Representava para mim a sociedade, cujo núcleo, de fato, encontrava no cinto 
da minha mãe; mas representava também o talismã que protegia contra tudo o 
que, do mundo exterior, pudesse ameaça-la. Sob sua guarda, também me sentia 
salvo (Benjamim 1993a, p.102). 
 

Paulo Freire (1997), partilhando da mesma idéia, se refere à casa onde  

passou a infância, o mundo das suas primeiras leituras: 
A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço - o sítio das 
avencas de minha mãe -, o quintal amplo em que achava, tudo isto foi  o meu 
primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na 
verdade, aquele  mundo especial se dava a mim como o mundo de minha 
atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras 
leituras. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto - em cuja 
percepção me experimentava e, quanto mais o fazia, mais aumentava a 
capacidade de perceber – se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de 
sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles nas minhas 
relações com  meus irmãos mais velhos e com meus pais (p.12). 
  

Pasolini (1990) também entende que as coisas têm um discurso e 

acrescenta ainda que a realidade física educa a carne de um menino como 

                                                                                                                                      
50  Idem p.187 
51 Idem p.194 
52 BARTHES, Roland. O rumor da língua. Lisboa: Edições 70, 1967 
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forma do seu espírito. Assim, lê a cortina de sua casa como a marca do mundo 

pequeno-burguês que lhe constituiu e lhe serviu, como referência, durante muito 

tempo da sua vida. Pois esta linguagem pedagógica das coisas foi para ele um 

espírito repressivo e autoritário, invencível durante muitos anos, até que pudesse 

perceber que existiam mundos diferentes daquele. 
A primeira imagem da minha vida é uma cortina, branca, transparentes, que 
pende – imóvel, creio – de uma janela que dá para um  beco bastante triste e 
escuro. Esta cortina me aterroriza e me angustia: não como alguma coisa 
ameaçadora ou desagradável, mas como algo cósmico. Naquela cortina se 
resume e toma corpo todo o espírito da casa em que nasci. Era uma casa 
burguesa em Bolonha (p.125).  
 
Embora a linguagem adâmica venha cedendo lugar ao “fetichismo da 

mercadoria”53, característica das produções humanas da sociedade capitalista, e 

substituída cada vez mais por uma linguagem instrumental, ela ainda se 

manifesta em diferentes situações da nossa vida. Nomeamos o novo como uma 

forma de conhecê-lo e, muitas vezes, renomeamos o “velho” que mobiliza a 

nossa sensibilidade. O bebê que nasce ganha um nome, assim como as novas 

descobertas, invenções e conceitos científicos que surgem ou uma obra de arte 

criada. É comum casais se darem apelidos só partilhados por eles e poetas 

darem novos nomes e significados às palavras e situações. Esta necessidade de 

nomear, antes de qualquer finalidade comunicativa, é uma revelação do 

nomeado ao nomeador - continuidade da criação que não se esgota.  

Observando uma criança pequena, vemos que, além de ver a palavra 

como parte integrante do objeto e relacionar os nomes dos objetos aos seus 

atributos, ela também dá nomes próprios aos seus objetos, brinquedos ou 

pessoas próximas. Algumas vezes, esta nomeação se aproxima do nome 

socialmente dado, parecendo ser uma fala “errada”, outras vezes é pura 

invenção da criança, exercendo a linguagem adâmica. Lembro-me da menina 

Beatriz que logo que começou a falar, deu o nome de Patixa (Patrícia) a sua 

boneca preferida e mesmo depois de crescida, quando nem brincava mais de 

boneca, se reportava à Patixa como um brinquedo querido. Por que este nome 

permaneceu mesmo depois que Beatriz já sabia falar corretamente? Naquele 

nome estava a essência espiritual da boneca revelada a Beatriz, não poderia ser 

substituído. 

                                                 
53 Marx chama de fetichismo da mercadoria o fato de, no mundo das mercadorias, os produtos do 
cérebro humano parecerem dotados de vida própria, figuras autônomas,  uma fatalidade, não 
sendo vistos como expressão de um  trabalho humano concreto, portanto passível de modificações. 
(Konder, 1963, p.152) 
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É importante ressaltar, porém, que a linguagem adâmica benjaminiana 

não pode ser confundida com o desenvolvimento da fala na criança. Como já 

vimos anteriormente, o pensamento é dinâmico e percorre planos antes de ser 

expresso em palavras. A fala é uma unidade complexa tanto no seu aspecto 

interior quanto no exterior, e os processos de desenvolvimento semântico e  

fonético, embora  sejam essencialmente idênticos, seguem direções opostas. 

Além disso, Vygotsky (1993, p.108) chama a atenção para o dinamismo dos 

significados das palavras que se  modificam à medida que a criança se 

desenvolve; e também de acordo com as várias formas pelas quais o 

pensamento funciona. Mas, o exercício da linguagem adâmica, o poder 

nomeador do homem, é uma característica  que se manifesta desde a infância e 

que se estende ao longo da existência, de acordo com a possibilidade de escuta 

da linguagem pedagógica das coisas.  

Esta dimensão nomeadora da palavra pode ter espaço na escola, não só 

na educação infantil, como também nos outros segmentos, em diferentes 

atividades onde a criança possa deixar fluir a sua imaginação, se expressando 

sem as amarras de uma linguagem meramente instrumental e utilitária. Mas para 

isto acontecer, é necessário que a escola valorize o que tem sido deixado em 

segundo plano: os jogos e brincadeiras simbólicas, o trabalho com as artes em 

geral, a criação de personagens, invenção de histórias orais e/ou escritas, 

dramatizações etc.  

Além disso, a criança precisa de situações onde possa perceber e falar 

das coisas da sua vida como algo cósmico, além do visível, deixando aflorar os 

múltiplos sentidos revelados a cada uma. Professores e alunos como locutores e 

ouvintes da linguagem da natureza (das coisas), sentinelas com a senha secreta 

capaz de abrir caminhos para o extra-sensível. 

 
 
2.1.3. A magia da linguagem extra-sensível: da brincadeira à leitura  
 

Para Benjamin, a brincadeira infantil é a escola da faculdade mimética. 

Nas suas brincadeiras a criança não se limita a imitar pessoas, mas também 

objetos, coisas, elementos da natureza. Ao imitar, não o faz por mera repetição, 

mas dá a sua versão, produzindo algo novo. E é o menino Walter que fala de 

suas experiências: 
CRIANÇA DESORDEIRA. Cada pedra que ela encontra, cada flor colhida e cada 
borboleta capturada já é para ela princípio de uma coleção, e tudo que ela 
possui, em geral, constitui para ela uma coleção única.(...) De lá ela arrasta a 
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presa para casa, para limpá-la, fixá-la, desenfeitiçá-la. Suas gavetas têm de 
tornar-se casa de armas e zoológico, museu criminal e cripta. ‘Arrumar” 
significaria aniquilar uma construção cheia de castanhas espinhosas que são 
maçãs medievais, papéis de estanho que são um tesouro de prata, cubos de 
madeiras  que são ataúdes, cactos que são tótens e tostões de cobre que 
escudos. No armário de roupas da casa da mãe, na biblioteca do pai, alí a 
criança já a ajuda há muito tempo, quando no próprio distrito ainda é sempre o 
anfitrião inconstante, aguerrido (Benjamim, 1993 a, p.39) 
  

A criança colecionadora, caçadora, que na sua brincadeira transgride a 

ordem, transformando tudo, se esconde, se perde e se acha. É gente, bicho, 

planta, fantasma, gigante, herói. No jogo infantil, o espaço de ser e de criar em 

plenitude e o encontro com a magia da linguagem, apesar das “arrumações” 

impostas pela casa e pela escola.  

Muitos autores têm trazido a importância do brincar na infância (Winnicot, 

Piaget, Vygotsky), abordando desde as questões psicológicas, como resolução 

dos conflitos, até as questões cognitivas, como possibilidade de circulação de 

papéis, aprendizado, utilização de regras etc. Para Vygotsky a brincadeira 

contém todas as tendências do desenvolvimento infantil de forma condensada, 

sendo ela mesma uma grande fonte de desenvolvimento, fornecendo uma 

estrutura básica para as mudanças das necessidades e da consciência. 

Benjamin, porém, abre o brincar à sua dimensão mágica, naquilo que se 

aproxima do sagrado, unindo a infância de todos os homens e de todas as 

épocas.  

É interessante observar que, no curso da história, muitas coisas 

“desceram” do mundo sacro ao mundo laico. Benjamin54 aponta a obra de arte, 

cujo valor de culto deu lugar ao valor de exposição, porém podemos citar o 

teatro, alguns brinquedos como a boneca e o pião, que já formam objetos 

ritualísticos, os jogos de trilhas e de tabuleiros e os contos fabulísticos ou 

maravilhosos, cujo núcleo mais antigo deriva, segundo Vladmir Propp55, dos 

rituais de iniciação usados nas sociedades primitivas. Na linguagem mimética do 

brincar infantil, a transgressão da ordem das coisas estaria na “subida” à magia 

do sagrado? 

Para Benjamin, na filogênese, o significado do comportamento mimético 

é bem mais amplo do que hoje consideramos semelhança.  
Pois nem as forças miméticas nem as coisas miméticas, seu objeto, 
permaneceram as mesmas no curso do tempo; que com a passagem dos 

                                                 
54  BENJAMIN,W. A obra de Arte na era da reprodutividade técnica. In Obras escolhidas vol. I 
:magia e ténica , arte e política. São Paulo: Brasiliense,1993 a, p. 165-196. 
55 PROPP apud RODARI, Gianni. Gramática da Fantasia. São Paulo: Summus Editorial, 
1982,p.64-65. 
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séculos a energia mimética, abandonou certos espaços, talvez ocupando 
outros.(...).Pois o universo do homem moderno parece conter aquelas 
correspondências mágicas em muito menor quantidade que o dos povos antigos 
ou primitivos. A questão é se se trata de uma extinção da faculdade mimética ou 
de sua transformação (p.109).   
 

Os antigos encontraram semelhanças, por exemplo, entre a posição dos 

astros no instante do nascimento e as pessoas, criando a astrologia, cuja 

semelhança está na ordem do extra-sensível. Hoje, de acordo com o autor, esta 

semelhança extra-sensível está presente na linguagem e na arte. É ela que 

estabelece a ligação entre o falado e o intencionado, entre o escrito e o 

intencionado e entre o falado e o escrito (idem, p.111). A escrita transformou-se 

assim, ao lado da linguagem oral, num arquivo de semelhanças, de 

correspondências extra-sensíveis. Desta forma, desenvolveu-se a dimensão 

“mágica” junto à dimensão semiótica da linguagem. Pois, os elementos 

miméticos da linguagem só podem vir à tona sobre um fundamento que lhes é 

estranho - a dimensão semiótica e comunicativa da linguagem. O texto, seja  oral 

ou escrito, é o fundo do qual emerge o semelhante num lampejo. E como esta 

semelhança extra-sensível está presente em todo ato de leitura: 
abre-se nesta camada profunda o acesso ao extraordinário duplo sentido da 
palavra leitura em sua significação profana e mágica. O colegial lê o abecedário,  
e o astrólogo  o futuro contido nas estrelas. No primeiro exemplo, o ato de ler 
não se desdobra em seus dois componentes. O mesmo não ocorre no segundo 
caso, que torna manifestos os dois estratos da leitura: o astrólogo lê no céu a 
posição dos astros e lê ao mesmo tempo, nessa posição, o futuro e o destino 
(idem, p.112). 

 

Benjamin explica que o dom mimético, antes fundamento da clarividência, 

migrou gradativamente para linguagem oral e escrita. A  clarividência confiou à 

escrita e à linguagem as suas antigas forças (idem, p.112). E é por isso que 

podemos considerar a linguagem como um medium em que as coisas se 

encontram e se relacionam, não diretamente como no espírito do vidente ou do 

sacerdote, mas em suas essências. 
Assim, mesmo a leitura profana, para ser compreensível, partilha com a leitura 
mágica a característica de ter que submeter-se a um tempo necessário, ou 
antes, a um momento crítico que o leitor por nenhum preço pode esquecer se 
não quiser sair de mãos vazias (Benjamin, 1992 a, p.113). 

 
Da magia do brincar à magia da leitura, é necessário um tempo para 

deixar emergir a semelhança extra-sensível dos objetos, dos sons, das imagens 

e das palavras.Tempo de encontro consigo mesmo, com a sua história, com a 

sua subjetividade, com suas experiências de vida, com seu acervo particular de 

imagens recolhidas e de textos lidos. Tempo de processar, de ler tanto o traço 
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visível, quanto o invisível de uma obra, de um gesto ou texto, trabalho de 

reescrita do vidente, do adivinha e também de cada um de nós. Este tempo que 

não é apenas cronológico e linear, mas psicológico e fragmentado, portanto 

subjetivo. Tempo próprio da infância, que se transforma no curso da vida de 

cada um, tempo também reflexo do nosso tempo sócio histórico e cultural.  
CRIANÇA LENDO. Da biblioteca da escola recebe-se um livro. Nas classes 
inferiores é feita uma distribuição. Só uma vez e outra ousa-se um desejo. Muitas 
vezes vêem-se livros cobiçosamente desejados chegar a outras mãos. Por fim, 
recebia-se o seu. Por uma semana estava-se inteiramente entregue ao empuxo 
do texto, que envolvia branda e secretamente, densa e secretamente como 
flocos de neve. Dentro dele se entrava com confiança sem limites. Quietude do 
livro, que seduzia mais e mais! Cujo conteúdo nem era tão importante. Pois a 
leitura caía ainda no tempo em que se inventavam histórias para si próprio na 
cama.. Sua respiração está no ar dos acontecimentos e todas as figuras lhe 
sopram. Ela está misturada entre os personagens muito mais de perto que o 
adulto. É indizivelmente concernida pelo acontecer e pelas palavras trocadas e, 
quando se levanta, está totalmente coberto pela neve do lido (Benjamin, 1993 b, 
p. 37). 
 
Partilhar como o menino Walter de uma leitura mágica e sair dela não só 

com as mãos, mas com o corpo todo tomado, é o próprio objetivo do ato de ler. 

Mas é lido o que é tomado pelo ouvinte/leitor/criança como texto. E só o leitor 

que se deixa seduzir pelo texto é capaz de ficar coberto pela neve do lido. E 

depois desta experiência ele não é mais o mesmo, pois algo se somou a sua 

vida, dando-lhe uma outra dimensão. O sujeito-leitor aumenta seu acervo em 

cada texto que lê, podendo fazer novas leituras de si mesmo, do outro e do 

mundo. Num processo contínuo, leitura de mundo e leitura da palavra se valem 

mutuamente, pois uma amplia a outra. A leitura da palavra (oral ou escrita) abre 

outras possibilidades para a leitura de mundo e vice-versa, num movimento sem 

rupturas como Paulo Freire  ensina: 
Toda leitura da palavra pressupõe uma leitura anterior de mundo, e toda leitura 
da palavra implica a volta sobre a leitura do mundo, de tal maneira que “ler 
mundo” e “ler palavra” se constituam num movimento em que não há ruptura, em 
que você vai e volta. E “ler mundo” e “ler palavra”, no fundo, para mim, implicam 
reescrever o mundo. Reescrever com aspas, quer dizer trasformá-lo.  ( p.11) 
 

Em Vygotsky (1991,1993), vemos que a linguagem é o sistema simbólico 

básico de todos os grupos humanos, responsável pela mediação entre o 

indivíduo e o mundo. A linguagem exerce um papel fundamental na 

comunicação entre os indivíduos, no pensamento e no estabelecimento de 

significados compartilhados que permitem interpretações dos objetos, eventos e 

situações.  
É a partir de sua experiência com o mundo objetivo e do contato com as formas 
culturalmente determinadas de organização do real (fornecidos pela cultura) que 
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os indivíduos vão construir seu sistema de signo o qual consistirá numa espécie 
de “código” para decifração de mundo (Oliveira,1995, p.40).  
 

A relação do homem com o mundo é mediada pela linguagem. A palavra 

não é uma mera representação do mundo que cerca o sujeito, ela é a forma com 

que o mundo lhe é apresentado. É através dela que o mundo lhe é dado a 

conhecer. A palavra instaura a realidade. 

Segundo Bakhtin (1992) a palavra está presente em todos os atos de 

compreensão e em todos os atos de interpretação: 
O idealismo e o psicologismo esquecem que a própria compreensão não pode 
manifestar-se senão através de um material semiótico (por exemplo, o discurso 
interior), que o signo se opõe ao signo, que a própria consciência só pode surgir 
e se afirmar como realidade mediante a encarnação material em sinos. Afinal, 
compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de outros 
signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma resposta a um 
signo por meio de signos (p.34). 
 
Sendo assim, a leitura da palavra não seria posterior à leitura de mundo, 

pois sem a palavra não se pode perceber a natureza sígnica do mundo. 

Considerando estas abordagens, o esquema de Paulo Freire seria circular, ou 

melhor, uma espiral ascendente em que ambas as leituras estariam em inter-

relação desde o início. O movimento sem rupturas seria a compreensão cada 

vez mais larga e ampliada de signos por meio do signo ideológico por excelência 

- a  palavra. E, na medida em que o sujeito vai compreendendo e se apropriando 

de diferentes linguagens, mais amplo vai sendo o seu universo lingüístico e 

simbólico. Um movimento ascendente em que texto e contexto dialogam com a 

própria vida, possibilitando a transformação:  

Seja objeto, imagem, situação ou palavra, os textos são simultaneamente 

subjetivos e sociais. As brincadeiras e jogos, os livros e histórias, os desenhos, 

as pinturas, as fotografias, os filmes, as obras de arte, as falas estão permeados 

pelo social. Ao pensarmos a leitura, incluindo as diferentes linguagens que nos 

cercam, não podemos deixar de considerar as especificidades de cada texto 

com suas chaves para a interpretação e produção de sentido. Cada linguagem 

tem seu sistema que o leitor precisa conhecer para poder se aproximar do 

discurso e ler o seu texto. Mas, além desta condição substantiva dos sistemas é 

necessário perceber que todo texto é uma enunciação.  
Qualquer que seja o  aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será 
determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de 
tudo pela situação social mais imediata.. 
Com efeito, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos 
socialmente organizados, e mesmo que não haja um interlocutor real, este pode 
ser substituído pelo representante médio do grupo social do qual pertence o 
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locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa deste 
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, 
se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor 
por laços sociais mais ou menos estreitos(pai, mãe, marido etc). Não pode haver 
interlocutor abstrato; não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem 
no sentido próprio nem no figurado (Bakhtin,1992, p.112 ). 
 

 Para conseguir ler um texto, o leitor precisa perceber  sua textualidade 

discursiva e estabelecer um diálogo com ele. Para isto,  é importante identificar o 

locutor, o lugar da enunciação e o universo daquele discurso. E neste processo 

dialógico, entra em cena a sua subjetividade, com seus desejos, seus acervos, 

suas memórias, sua história, todas as vozes que o compõem e, em última 

instância, a sua percepção extra-sensível. A leitura é um processo que inclui a 

intertextualidade e a intersubjetividade. Segundo Manguel (1997), a leitura 

começa com os olhos;  a partir desta afirmação ele se pergunta:  
Mas, por meio de qual alquimia essas letras tornam palavras inteligíveis? O que 
acontece dentro de nós quando nos defrontamos com um texto? De que forma  
as coisas vistas, as “substâncias” que chegam através dos olhos ao nosso 
laboratório interno, as cores e formas dos objetos e das letras se tornam 
legíveis? O que é, na verdade, o ato que chamamos de ler? (p.42) 

 

Na tentativa de encontrar respostas, faz um longo percurso histórico 

pelas teorias que buscam explicar a leitura. Entre elas faz referência às 

colocações de Santo Agostinho que, ao fazer uso da palavra “colligere”, a 

aproxima da idéia de colheita : 
Para ele (Santo Agostinho), cérebro e coração funcionavam como pastores 
daquilo que os sentidos armazenaram em nossa memória, e ele usou o verbo 
“colligere” (significando ao mesmo tempo coletar e resumir) para descrever como 
essas impressões eram recolhidas de compartimentos separados da memória e 
“guiadas para fora de suas velhas tocas, porque não há nenhum outro lugar para 
onde possam ir”(p.44). 

  
A leitura então seria algo que se colhe e recolhe da memória? Sem 

dúvida, quem lê colhe idéias e pensamentos armazenados na memória individual 

e coletiva. E o leitor, reúne, resume e reescreve aquilo que colheu. E, se cabe ao 

leitor tornar o texto legível, cabe a ele também o lugar de autor.  

Leitor, texto e autor ocupam lugares diferentes, dependendo da teoria 

que os explica. Nas teorias sobre leitura, o leitor já ocupou um lugar passivo, já 

foi super valorizado (ao ponto de não ter limites) e hoje parece que está 

ganhando um certo equilíbrio. Como propõe Carneiro (1996): 
Num século caracterizado pelas mudanças, teríamos experimentado a 
passagem do modelo estruturalista, em que só o próprio texto merece ser 
estudado, para uma teoria da autonomia do leitor, uma semiótica ilimitada, até 
chegarmos, enfim, a um conceito mais equilibrado: o de que existe uma relação 
dialógica entre texto e leitor. 
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Ler seria, então, investir no texto minha inventividade até as fronteiras que o 
texto me propõe. Minha aventura de leitor teria, portanto, dois limites: o que sei e 
o que o texto sabe (p.48). 
  

O equilíbrio da função do leitor está justamente no limite entre “o que eu 

sei e o que o texto sabe”. Mas este limite é muito largo. A leitura não é 

totalmente livre, mas permite muitos vôos.   Dependendo do texto que se lê e de 

como ele é lido estes limites podem ser mais ou menos estreitos. Larrosa (1996) 

classifica os textos dos  mais sagrados aos mais profanos, ou seja, dos que não 

podem ser alterados na própria materialidade da língua e que permitem uma 

ampla margem de significação, aos textos comunicativos cuja materialidade da 

língua é perecível, podendo ser esquecida porque envelhecem. Numa escala 

descendente vai dos textos sagrados,  poético/literários,  tratados filosóficos, 

textos das ciências humanas, aos periódicos, manuais, avisos, anúncios, entre 

outros.  

Se, por um lado, há textos que ampliam e encarceram a leitura, por outro, 

há leitores mais passivos, que apenas referendam o texto que lêem e leitores 

mais ativos, que ao lerem um texto o reescrevem. Textos legíveis tutelam a 

leitura até mesmo para um leitor ativo, e os textos escrevíveis, por serem plurais, 

permitem leituras também plurais, porém estas leituras só acontecem com um 

leitor ativo. Entre o universo textual que nos cerca, poderíamos dizer que um 

texto publicitário, por exemplo, estaria mais na ordem dos legíveis assim como 

os literários entre os escrevíveis.   
A pluralidade da escrita corresponde à pluralidade da leitura. Uma não existe 
sem a outra. Um leitor passivo, diante de um texto plural, não deixa vir à tona a 
pluralidade do que foi escrito, diante de um texto apenas legível, só pode frustrar 
toda a pluralidade que se anseia por mostrar-se no ato de ler. 
Apenas o encontro ideal entre texto escrevível e o leitor que escreve o autêntico 
jogo, infinito, do nomear: riqueza da linguagem. (Carneiro, 1997, p.55)  

 

Sendo assim, ler se equipara a escrever 56, a escrita é a expressão de 

uma leitura, um momento de leitura fixo. E ler, como diz Fernando Pessoa, é  

escrever com os olhos. Tem uma escritura que se constrói no seu olho vendo as 

coisas. É por isso que Borges diz que  não se escreve, mas que se reescreve57. 

Quando a criança chega à escola, é preciso estar atento às formas com 

que ela organiza o real, os textos que constrói e que consegue ler e aquilo que 

revela da sua essência mais íntima. Isto implica em deixá-la se manifestar pelas 

diferentes linguagens (corporal, gráfica/plástica, oral) para poder ouvir a sua voz, 

                                                 
56 ibidem 
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ouvindo também o que a está constituindo. Mas é preciso também proporcionar 

momentos em que ela possa apreciar, observar, ouvir, relacionar, interpretar, 

entender e também produzir, reescrever, exercitar a autoria se expressando 

através de diferentes linguagens, ampliando o seu universo subjetivo, sígnico e 

cultural.   

Faço então, algumas indagações para a escola: que tempo tem sido 

dedicado à escuta e à fala da criança? Quais são os espaços do brincar, do 

desenhar, do pintar, colar e recortar, do dramatizar, do se encantar pelas 

histórias ouvidas e lidas, pelas imagens produzidas, pelos diferentes ritmos e 

melodias? A linguagem na escola, nas suas diferentes manifestações, tem 

possibilitado à criança estabelecer uma relação viva com ela própria e com os 

seus semelhantes ou tem sido mero instrumento? Tem permitido a ampliação da 

sua leitura de mundo na perspectiva de reescrita? Que tempo tem sido dado 

para que a criança exercite a sua capacidade suprema de produzir 

semelhanças? 

 
2.1.4. Modernidade e linguagem: o apagamento dos rastros 

 
Se nos ensaios anteriores Benjamin tratou a linguagem abordando a sua 

dimensão mística, adâmica e extra-sensível, nos ensaios Experiência e pobreza, 

escrito em 1933, O Narrador e a Obra de Arte na era de sua reprodutividade 

técnica58 em 1936, o autor vai olhar a linguagem à luz das mudanças 

provocadas na cultura pelos modos de produção capitalista da modernidade. 

Experiências desmoralizantes para o homem como a I Guerra Mundial, 

com os soldados voltando silenciosos, a inflação exacerbada vivida pela 

Alemanha, com o dinheiro no centro de todas as conversas, a fome, o descrédito 

nos governantes e a sobreposição da técnica ao homem, determinaram uma 

pobreza de experiências comunicáveis. Benjamin então, se pergunta: qual seria 

o valor do nosso patrimônio cultural, se não há mais uma experiência a ser 

transmitida às novas gerações, se a experiência não se vincula mais às 

pessoas?  

E ele mesmo responde que esta subtração da experiência é na verdade 

uma pobreza que não se limita à esfera privada, mas abraça toda a humanidade, 

inaugurando uma nova barbárie. Porém nosso ensaísta, buscando uma brecha 

                                                                                                                                      
57 Citado por YUNES, Eliana, em sala de aula, Rio de Janeiro PUC-Rio, maio de 1999. 
58 Os três ensaios foram publicados em  BENJAMIN,W. Obras escolhidas vol. I :magia e ténica , 
arte e política. São Paulo: Brasiliense,1993 a 
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neste processo, introduz um conceito novo e positivo de barbárie. Novo, pois se 

aproxima e se afasta da antiga barbárie, uma vez que é fruto do mesmo 

processo civilizatório iluminista que buscou a sua superação. Positivo, porque 

esta pobreza de experiência também impele o homem a ir em frente e construir o 

novo com o pouco que tem.  Ou seja, Benjamin admite que haja um espaço 

criativo da barbárie, pois ela ao mesmo tempo em que rompe com a tradição é 

também fiel ao seu tempo.  

O autor vai mais longe na sua análise sobre a pobreza de experiência, 

dizendo que os homens atuais não aspiram às novas experiências, ao contrário, 

aspiram libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo que possam 

ostentar sua pobreza externa e interna59. Rompendo com o passado, devorando 

a cultura, os homens cansados, solitários e sem história, descansam assistindo 

TV60. 
São solitários os homens que fizeram do novo uma coisa essencialmente sua, 
com lucidez e capacidade de renúncia.Em seus edifícios, quadros e narrativas a 
humanidade se prepara, se necessário, para sobreviver à cultura. E o que é mais 
importante: ela o faz rindo. Talvez esse riso tenha aqui e ali um som bárbaro. 
Perfeito. No meio tempo, possa o indivíduo dar um pouco de humanidade àquela 
massa, que um dia talvez retribua com juros e com juros e com juros dos juros 
(Benjamin, 1993 a, p.119). 
 

São solitários os homens, mas eles vivem com “as massas”, num mundo 

massificado. Homem ilustrado brilhantemente por Edgar Alan Poe, no conto 

“Homem da Multidão”, que trata da história de um velho que caminhava pela 

cidade sem destino, sem passado e sem futuro, só com o presente do seu 

caminhar, que é seguido pelo narrador que procura o tempo todo conhecer a sua 

história e decifrar o enigma daquele rosto rugoso. Andando dia e noite sem 

parar, o narrador é vencido pelo eterno presente. Seria possível não ter passado 

nem futuro? Seria o velho um texto que não se deixava ler porque não tinha o 

que narrar ou seria o narrador/leitor que não conseguia lê-lo por não conseguir 

perceber que a sua história era o próprio momento daquele eterno percurso?  

O homem moderno é mais um na multidão condenado à solidão pela 

impossibilidade de intercambiar experiências. No seu dia-a-dia não há tempo 

para viver a experiência, só há lugar para a vivência que não dá espaço para 

assimilar o que foi vivido, pois é conseqüência de um choque permanente, do 

eternamente novo, sem rastros e sem história. Já passou o tempo em que o 

                                                 
59 Idem, p.118. 
60 Benjamin cita as aventuras do camundongo Mickey. 
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tempo não contava. O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado. 

Com efeito, o homem conseguiu abreviar até a narrativa61. 

A linguagem da modernidade, não é mais a narrativa que trazia a 

experiência passada de pessoa para pessoa, mas sim a informação que traz a 

brevidade da novidade, carregada de explicações - conforme o ensaísta, 

justamente a arte de narrar está em evitar explicações, deixando o sujeito livre 

para interpretar a história como quiser. Uma linguagem empobrecida, sem laços 

de coletividade, sem uma comunidade de ouvintes. Portanto, uma linguagem 

que se tornou monológica, sem troca, sem diálogo, sem marcas do e no outro. 

 
O saber que vinha de longe – do longe espacial das terras estranhas, ou do 
longe temporal contido na tradição -, dispunha de uma autoridade que era válida 
mesmo que não fosse controlável pela experiência. Mas a informação aspira a 
uma verificação imediata. Antes de mais nada, ela precisa ser compreensível 
“em si e para si”. Se a arte de narrar é hoje rara , a difusão da informação é 
decisivamente responsável por esse declínio (Benjamin, 1993 a, p.201). 
 

A sede do novo da informação e o seu precoce envelhecimento fazem 

parte de uma sociedade que desconsidera a tradição e a história, cujos 

processos produtivos, aliena o homem do seu trabalho, roubando-lhe a 

autonomia do antigo trabalho artesanal. Benjamin diz que a narrativa era 

acompanhada pelas mãos que teciam e ela de certa forma também é uma 

comunicação artesanal. Não está interessada em transmitir o “puro em si” da 

coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na 

vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a 

marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso (idem p.205). 

Neste mergulho, retira-se dele a conservação do que foi narrado 

(memória) e ensinamentos úteis para vida pela possibilidade de continuar a 

história (conselhos). Portanto, na relação entre narrador e ouvinte criam-se laços 

afetivos, promovem-se encontros e diálogos, emergindo a dimensão expressiva 

da linguagem.  
... o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não 
para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. 
Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas 
a sua própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador 
assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom 
é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem 
que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a 
mecha de sua vida (Idem,p.221).    

 
                                                 
61 BENJAMIN, W. O Narrador.In: Obras escolhidas vol. I :magia e técnica , arte e política. São 
Paulo: Brasiliense, 1993 a, p.206. 
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 Este processo que culmina com a morte da narrativa teve início com a 

burguesia ascendente que, além de excluir a morte do seu lar reservado e 

asséptico, excluindo a sabedoria, o conselho e o exemplo de uma existência 

vivida, transmitidos pelas palavras pronunciadas no leito da morte, dá todas as 

condições (difusão, consumo e cultivo da privacidade) para o florescimento do 

romance. Pois, como diz o autor, a origem do romance é o indivíduo isolado que 

não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes 

e que não recebe conselhos nem sabe dá-los62.  Ao contrário dos contos de 

fadas, lendas e novelas, o romance nem procede da tradição oral nem a 

alimenta. O romancista cria personagens descolados da realidade cujo sentido 

de sua vida só se revela com a sua morte, real ou imaginária (com o fim do 

romance) e o leitor solitário procura no destino alheio do personagem um 

“sentido da vida”: o que seduz o leitor no romance é a esperança de aquecer sua 

vida gelada com a morte descrita no livro.63 

E se o romance ajudou a separar o sentido da própria vida, pela leitura 

solitária da burguesia voltada para si mesma nos seus espaços reservados e 

pela presença de um narrador/escritor impessoal que não fala mais de maneira 

exemplar para o leitor, o ritmo acelerado da modernidade cultivou a brevidade da 

informação que envelhece a cada anúncio do novo, não conseguindo mais 

coordenar a alma, o olho e a mão como na arte de narrar.  

Todas estas mudanças alteram a sensibilidade e a forma das pessoas 

assimilarem o vivido, de se verem e de verem o outro. A sucessão de choques, 

provocados pela vivência, faz com que o sujeito passe a sentir e a se colocar 

diferente. A sociedade capitalista da modernidade trouxe uma nova 

materialidade que tem interferido nas formas de apreensão da realidade. E se 

existem coisas que podemos sentir, ver e falar; existem também coisas que só a 

arte pode mostrar e revelar. Pois ela anuncia o devir e transforma o finito no 

infinito. É a linguagem expressiva levada às últimas conseqüências. Sua 

concretude é o próprio refletir e refratar da realidade.  

Benjamn anunciava o que está acontecendo exponencialmente hoje no 

mundo pós-moderno e que Jameson (1997) analisa no seu livro Pós-

modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio64 : o achatamento; a 

superficialidade (ou superfícies múltiplas); o esmaecimento do afeto e a 

                                                 
62 Idem, p.201 
63 Idem, p.214 
64 JAMESON, Fredric. Pós-Modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: 
Ática, 1997. 
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frivolidade na cultura pós-moderna; a fragmentação e o isolamento do sujeito; a 

sincronia no lugar da diacronia; o pastiche da linguagem, trazendo o novo que se 

repete no sempre igual, a eterna cópia que não distingue o original da 

reprodução (diferente da paródia que resgata o vivido re-significando-o); a nova 

lógica do simulacro; recortes e colagens sobrepondo imagens, canibalizando os 

estilos e esmaecendo a historicidade; as narrativas descentradas, a estética da 

fragmentação esquizofrênica que rompe as cadeias de significação e a 

temporalidade da sentença, trazendo a primazia do presente, desintegrando o 

tecido narrativo; a mudança no espaço construído, o hiper-espaço, 

transformando objetos, relações e sensações. 

Com isto posto, temos a sensação de que a linguagem expressiva foi 

totalmente devorada pela linguagem informativa, instrumental, fragmentada, por 

uma textualidade que não constrói elos de significação. O custo da tempestade 

do progresso, tornando o mundo desnaturalizado. Mas é ainda Benjamin que 

nos traz a dialética presente em cada mudança. Entre o progresso e a catástrofe 

do momento atual, é possível pensarmos numa barbárie positiva?  

Frente às reflexões benjaminianas, cabe à Educação pegar carona com o 

Angelus Novus - o quadro de Paul Klee que Benjamin toma como anjo da 

história (cujo rosto se dirige para o passado e suas asas abertas são impelidas 

para o futuro pela tempestade do progresso)-, para não perder a sua própria 

razão de existir: 

Como se apropriar destas características do mundo contemporâneo para 

construir conhecimento? Nos conformamos em passar pela vida sem nos 

perceber e perceber o outro? Podemos não conseguir mais deixar marcas por 

não construir elos de significação? Ficamos a reboque da máquina e do 

pastiche? Ou é ainda possível assumir outros lugares e perceber que o mundo 

não é único e ver o que o novo pode apontar daquilo que foi perdido? 

 
2.1.5. Recolhendo os cacos e costurando a linguagem em 
fragmentos 

  
Hannah Arendt (1997) diz que a educação não pode prescindir do 

passado e que o mundo precisa da ação educativa como conservação e 

preservação de si próprio. Se hoje se anuncia a morte da narrativa tradicional 

pautada na reminiscência e a conseqüente perda da historicidade, cabe à 

educação costurar os fragmentos com os fios da linguagem.  
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Compreender o processo em curso e buscar o caminho nos desvios, nas 

imperfeições e nos nós, significa também entender que o que temos em mãos é 

frágil e pouco, mas que pode ser o suficiente para se escovar a história a 

contrapelo.  

A educação é inevitável porque o bebê humano nasce prematuro. Ela é 

ainda responsável pelo mínimo de conservação de que o mundo necessita. 

Sendo assim, acredito nela como uma possibilidade de resgatar, re-significar e 

redefinir as perdas anunciadas por Benjamin, lidando positivamente com a 

barbárie.  

E é a criança, na sua ontogênese, quem revela o potencial transformador 

da educação.  Pois a criança sofre a cultura, mas o tempo todo também 

transgride e inventa.  A criança desordeira não só desarruma como também abre 

a gaveta e vê na dobra da meia a “tradição”, pois as coisas falam e ecoam no 

adulto-adolescente-criança que cada um conserva e estes rastros não se 

apagam, pois o tempo infantil ainda é tecido artesanalmente: 
Armários: o primeiro armário que se abriu por minha vontade foi a cômoda. 
Bastava-me puxar o puxador, e a porta, impelida pela mola, se soltava do fecho. 
Lá dentro ficava guardada minha roupa. Mas entre todas as minhas camisas, 
calças, coletes, que deviam estar ali e dos quais não tive mais notícias, havia 
algo que não se perdeu e que fazia minha ida a esse armário parecer sempre 
uma aventura atraente. Era preciso abrir caminho até os cantos mais recônditos: 
então depara minhas meias que ali jaziam amontoadas, enroladas e dobradas 
da maneira tradicional, de sorte que cada par tinha o aspecto de uma bolsa. 
Nada superava o prazer de mergulhar a mão em seu interior tão profundamente 
quanto possível. E não apenas pelo calor da lã. Era a “tradição” enrolada 
naquele interior que eu sentia em minha mão e que, desse modo, me atraía para 
aquela profundeza (Benjamin, 1993b, p.122). 

 

Nos gestos as crianças impõem seus desejos, sua fala egocêntrica 

acompanha o brincar, para ser ouvida chora, berra, puxa pela mão, removendo o 

adulto da indiferença. É por isso que criança dá trabalho, ela exige que o adulto 

se volte para ela. E neste voltar-se os olhos se encontram e a relação se 

estabelece. 

O mundo nunca foi tão completamente humano, a cultura se tornou uma 

segunda natureza 65. E não há nada de mais humano que a própria linguagem. É 

justamente pela retomada da linguagem expressiva, no tecer das histórias 

contadas para a criança que a narrativa benjaminiana revive e se renova. A força 

de um (a) educador(a) Sherazade, vence o sultão na primeira história:  
“E se não morreram, vivem até hoje”, diz o conto de fadas. Ele é ainda hoje o 
primeiro conselheiro das crianças porque foi o primeiro da humanidade, e 

                                                 
65 Jameson, opt. cit. p.13. 
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sobrevive, secretamente, na narrativa. O conto de fadas nos revela as primeiras 
medidas tomadas pela humanidade para libertar-se do pesadelo mítico. O conto 
de fadas ensinou há muitos séculos à humanidade, e continua ensinando hoje às 
crianças, que o mais aconselhável é enfrentar as forças do mundo mítico com 
astúcia e arrogância...O feitiço libertador do conto de fadas não põe em cena a 
natureza como uma entidade mítica, mas indica a sua cumplicidade com o 
homem liberado (Benjamin,1993 a, p.215). 

 

A libertação do homem hoje está justamente em remar contra a 

fragmentação e a dispersão, reatando os elos da coletividade, completando o 

vazio deixado pelo individualismo. Se hoje a textualidade se aproxima da 

sucessão de imagens recortadas por cada toque no botão do controle remoto, é 

preciso ora deter o controle, ora reconstituir os flashes, buscando o fio. Se a 

linguagem tornou-se utilitária e banal, é preciso restaurar a sua dimensão 

expressiva. 

 

2.2. Infância e letramento 
Certa palavra dorme na sombra 
De um livro raro. 
Como desencantá-la? 
É a senha da vida 
A senha do mundo 
Vou procurá-la. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

A linguagem como manifestação presente em todas as esferas da 

atividade humana apresenta-se de muitas formas e,  dentre elas, a linguagem 

escrita tem ocupado um lugar relevante no mundo contemporâneo. Saber ler e 

escrever é condição básica de inserção social. Além de apresentar uma grande 

diversidade de gêneros do discurso, ter diversos usos e de exercer várias 

funções na sociedade, a linguagem escrita é uma ferramenta simbólica que 

permite uma série de ações sobre ela mesma e do próprio pensamento do 

sujeito.  

Todo processo de escolarização das crianças, desde a Modernidade, 

teve como objetivo central a alfabetização. Entrar para a escola significava 

aprender a ler e a escrever, ou seja, ser introduzido ao mundo letrado. Este 

pressuposto, porém, atualmente perde a sua força. Primeiro, pelas discussões 

que se colocam hoje sobre o processo de apropriação de conhecimento das 

crianças que, por participarem ativamente da cultura em que estão imersas, 

estabelecem desde muito cedo inúmeras relações com tudo que está a sua 
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volta, o que inclui os textos presentes no seu cotidiano, iniciando o seu processo 

de inserção no mundo letrado informalmente. Segundo, porque a educação das 

crianças em espaços institucionalizados pode ter início desde os primeiros 

meses de vida e a sua entrada na Educação Infantil não tem como objetivo 

inicial aprender a ler e a escrever.  

Por outro lado, as questões que envolvem os processos individuais e 

sociais de construção da linguagem escrita pela criança, bem como as práticas 

de leitura e de escrita que acontecem nas creches e pré-escolas há muito tempo 

suscitam indagações para a Educação Infantil como, por exemplo: que textos 

precisam fazer parte destes espaços? Como possibilitar o acesso das crianças 

aos textos escritos? O que as crianças podem ler e escrever? A partir de que 

idade elas podem aprender a ler e a escrever? Existem requisitos para se 

aprender a ler e a escrever? Se existem, quais são? Como a Educação Infantil 

pode favorecer o processo de alfabetização?  

 Se até por volta dos anos sessenta e setenta a Educação Infantil  era 

concebida como um espaço de cuidados e recreação, não visando a aquisição 

da escrita, pois se entendia que este processo deveria ter início com a entrada 

da criança na escola aos sete anos, a partir de então, a educação infantil passou 

a ser pensada de forma a contribuir para a redução do fracasso escolar, 

devendo compensar carências e déficits lingüísticos, perceptivos motores etc 

das crianças “despreparadas”. Além da utilização de exercícios gráficos 

chamados de prontidão, que eram aplicados antes da criança iniciar-se na 

alfabetização, algumas pré-escolas tinham como objetivo um progressivo contato 

dos alunos com as letras e seus traçados. Assim, propunham exercícios 

psicomotores corporais, seguidos da identificação oral das letras e, 

posteriormente, da cópia repetitiva. Como o próprio nome – pré-escola – indica, 

a função deste espaço era preparar as crianças para o Ensino Fundamental, 

basicamente, para serem alfabetizadas. Não havia a preocupação intencional 

com as situações reais de letramento das crianças dentro e fora da escola. 

Neste momento em que, pela LDB de 1996, creches e pré-escolas 

tornam-se instituições educativas e que, portanto, estão sendo impelidas a 

pensar a sua função educativa que nem sempre está clara, já que, 

historicamente, esta função, especialmente para as crianças de 4 a 6 anos, se 

identificou à função preparatória66, as questões relativas à leitura e à escrita na 

                                                 
66 Para as crianças de classes populares ao preparo se somou a idéia de uma educação 
compensatória.  
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Educação Infantil continuam em pauta. Embora o texto legal traga como 

finalidade da Educação Infantil o desenvolvimento integral da criança, em seus 

aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, e proponha a integração entre 

as atividades educativas e os cuidados necessários a esta faixa etária, buscando 

objetivos mais específicos para este nível de ensino, nenhum destes 

pressupostos excluem, necessariamente, a  idéia de “preparo”. Pois, esta idéia 

permeia as concepções de infância, de desenvolvimento infantil e de linguagem, 

ganhando nuances e contornos conforme o ponto de vista que se adote, É no 

trabalho diário, nas práticas educativas e nas relações entre adultos e crianças 

que se pode observar se a criança é ou não vista e tratada pela ótica da falta, da 

carência, do que precisa ser suprido etc.   

Paulo Freire (1996) considera que a educação é simultaneamente uma 

certa teoria do conhecimento entrando na prática, um ato político e um ato 

estético, que há simultâneos momentos entre teoria e prática, arte e política. 

Esta forma de pensar a educação deixa claro que separar estes momentos é 

desconhecer como se dá a própria ação educativa. Mesmo que o professor 

desconheça a teoria que está fundamentando a sua prática, suas ações a 

explicitam. Na prática, a estética dos espaços, dos materiais, dos gestos e das 

vozes dá visibilidade ao que e como se propõe à criança e, ainda, do que o 

adulto pensa sobre ela e sobre a educação que se dirige a ela. O político 

permeia tudo isso pelas vozes que podem ser ouvidas ou caladas, ou seja, pela 

possibilidade dos sujeitos da linguagem se dizerem..  

No que diz respeito às indagações sobre a presença da linguagem escrita 

nos espaços de Educação Infantil, Vygotsky (1991), em 1929, escrevendo sobre 

a pré-história da linguagem escrita e trazendo o percurso de apropriação desta 

linguagem pela criança, discutia o papel fundamental que a escrita desempenha 

no desenvolvimento cultural infantil e chamava a atenção para o lugar estreito 

que ela estava ocupando na prática escolar pela ênfase dada à mecânica de ler 

que acabava obscurecendo a linguagem escrita. Concluiu o seu trabalho 

dizendo:    
A escrita deve ter significado para as crianças, uma necessidade intrínseca deve 
ser despertada nelas e a escrita dever ser incorporada a uma tarefa necessária e 
relevante para a vida. Só então poderemos estar certos de que ela se 
desenvolverá não como um hábito de mão e dedos, mas como uma forma nova 
e complexa de linguagem (p.133). 
 

O significado é parte inalienável da palavra e de qualquer enunciação. Os 

textos, como já vimos, são enunciações: partem de alguém e se dirigem para 
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alguém. É fundamental que os textos escritos oferecidos às crianças façam 

sentido para elas e que ler e escrever seja relevante e necessário para as suas 

vidas. Sendo assim, pergunto: que textos interessam às crianças da Educação 

Infantil? Que situações de leitura e de escrita vivenciam no seu cotidiano? Que 

textos circulam no seu meio social? Para que elas precisam ler e escrever? Que 

“tarefas”, relevantes para as crianças, necessitam da linguagem escrita?  Sem 

conhecer tanto as práticas sociais de leitura e de escrita  que as crianças 

vivenciam, quanto os seus interesses como é possível tornar a leitura e a escrita 

significativas para elas?   

As indagações postas pelo psicólogo russo, não são diferentes das de 

Paulo Freire que, desde os anos cinqüenta, tem pensado a educação como 

prática de liberdade, a ação pedagógica enquanto ação cultural, contra a  

opressão, como condição para a autonomia do sujeito e um desenvolvimento 

humano pleno. O tema não é novo no cenário educacional brasileiro, 

especialmente nas discussões sobre a alfabetização. Mas, como ensina, Walter 

Benjamin, é preciso olhar o novo nesse sempre igual e o sempre igual no novo.  

Nas últimas décadas, sob diferentes enfoques, várias áreas têm se 

dedicado a estudar a alfabetização, a leitura e a escrita. a Psicolingüistica, 

pesquisando os processos de construção da língua pelo sujeito; a 

Sociolinguística e a Antropologia, focalizando a diversidade cultural, as variações 

e preconceitos, da língua e na língua; a Sociologia da Linguagem, trabalhando 

as relações entre língua, sociedade e poder; a História da Leitura, dando ênfase 

nas estratégias, práticas leitoras e representações; a Psicanálise, articulando as 

relações entre linguagem, consciência e inconsciente; a Filosofia da Linguagem, 

pensando as relações entre linguagem, pensamento, conhecimento, estética, 

ética; a Literatura como fonte de conhecimento, trazendo a idéia de “aprender 

com a literatura”67. As produções de cada uma dessas áreas são amplas e 

complementares e têm muito o que dizer à educação e às práticas pedagógicas. 

Mas como elas têm chegado até o professor? O que têm provocado? Quais são 

as permanências e as mudanças?  

Além do alargamento das discussões teóricas, é visível também, nas 

últimas décadas, a ampliação do acesso à escola e a diminuição dos índices de 

analfabetismo. Porém, será que estamos próximos de uma escola democrática?  

E como seria essa escola? E qual tem sido o papel da Educação Infantil neste 

processo?  A escolarização, assim como o acesso aos bens culturais e materiais 
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não são eqüitativamente distribuídos. A freqüência à escola, mesmo tendo início 

na Educação Infantil, não tem garantido a igualdade no ponto de partida. Isso, 

porém, não significa a diluição da função da escola como difusora do saber 

socialmente valorizado e como amplificadora das experiências culturais das 

crianças Pelo contrário, é impositivo, hoje, que a escola assuma esse lugar, se 

abrindo amplamente à cultura, para que possa realmente se democratizar.  

 Mas como é possível ter um ponto de partida comum, diante da 

diversidade da nossa realidade? Como a escola, incluindo a Educação Infantil, 

pode garantir, a todos que nela ingressem, um patamar cultural capaz de inseri-

los no mundo letrado? 

As questões são amplas e estamos ainda distantes das respostas, 

porém, faz-se necessário analisar as concepções restritas e fragmentadas de 

letramento que têm permeado as práticas escolares, desde as creches e pré-

escolas, dificultando o prolongamento da alfabetização em leitura e da leitura 

enquanto experiência e formação do sujeito. O caráter instrumental e auto-

centrado com que a linguagem, especialmente a escrita, tem sido tratada na e 

pela escola, tem promovido uma cultura do silêncio (Zaccur, 1999, p.22) em que 

a leitura da escola mantém silêncio a respeito do mundo da experiência, e o 

mundo da experiência é silenciado(na escola) sem seus textos críticos próprios. 

Essa dicotomia entre a palavra da escola e a palavra do sujeito e do mundo 

precisa ser rompida para que professores e alunos tomem a palavra como sua e 

possam pronunciá-la na sua multiplicidade de práticas e de possibilidades. Uma 

escola cidadã, que se pretende crítica e transformadora (Freire, 1997, Giroux, 

1997), rompe com o silêncio desta formação fragmentada e busca caminhos 

para difundir a cultura letrada de forma ampla, abrindo-se ao mundo e 

restaurando todas as dimensões da linguagem. Mas para isso acontecer, não 

bastam iniciativas individuais de professores engajados, torna-se necessário que 

a escola esteja inserida em políticas culturais, que a prioridade dada à educação 

se converta em ações efetivas rumo a uma democracia de direito e de fato. 

 
2.2.1. Letramento e cidadania 

 

Segundo Soares (1998) o letramento tem sido compreendido em suas 

duas principais dimensões- a individual e a social: 

                                                                                                                                      
67 Ver Geraldi(1996,1995), Soares(1993,2000), Kramer (1996,1999, 2000). 
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Quando o foco é posto na dimensão individual, o letramento é visto como um 
atributo pessoal (...).Quando o foco se desloca para a dimensão social, o 
letramento é visto como um fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais 
que envolvem a língua escrita, e de exigências sociais de uso da língua escrita. 
Na maioria das definições atuais de letramento, uma ou outra dessas duas 
dimensões é priorizada: põe-se ênfase ou nas habilidades individuais de ler e 
escrever, ou nos usos, funções e propósitos da língua escrita no contexto social 
(p.66-67). 
 
A dimensão social, por sua vez, também comporta duas interpretações: a 

“liberal”, que seria uma versão “fraca” do letramento, pela forma reducionista e 

pragmática de abordar as habilidades de leitura e escrita necessárias para um 

indivíduo funcionar no  seu contexto social, implicando na adaptação do sujeito 

às necessidades de sobrevivência, e a versão ‘forte” ou “revolucionária”, que 

concebe o letramento como um conjunto de práticas socialmente  construídas 

que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais amplos, e 

responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de 

distribuição de poder presentes no contextos sociais (idem, p.74).  

Qualquer que seja a abordagem, o letramento é um conceito que tem 

sido usado para designar o estado, a condição ou a qualidade de um indivíduo 

ou grupo que exerce práticas sociais de leitura e de escrita. Como um processo 

sócio-histórico que entrelaça língua escrita e cultura, o letramento está 

diretamente relacionado às práticas de leitura e escrita do grupo em que o 

indivíduo está inserido, bem como sua difusão e valor social. Porém, as reais 

condições do letramento dependem não da história da escrita, mas da história da 

leitura. Pois a escrita pode simplesmente existir como um artefato (Graff, 1990, 

p.30). É pela leitura que o sujeito interage com o texto, produzindo significados. 

Frente a um texto, é historicamente produzido um sentido e, diferenciadamente, 

construída uma significação (Chartier, 1990, p.121).  

Kleiman (1995) afirma que a escola tem se pautado no modelo autônomo 

de letramento, que o associa quase que casualmente com o progresso, a 

civilização, a mobilidade social, reforçando o que Graff (1990, p.30-64) chamou 

de mito do alfabetismo - um conjunto de crenças, expectativas e teorias que 

super valorizam o papel do alfabetismo/letramento na vida do sujeito e na 

sociedade. Segundo o autor, na imaginação popular, o letramento é a 

característica distinta mais importante de um homem civilizado e de uma 

sociedade civilizada; constitui-se como um mito porque nem tudo que se afirma e 

se espera dele é efetivamente alcançável e verdadeiro. 

Estes mitos fazem parte do imaginário popular e do discurso político. 

Campanhas governamentais tratam o analfabetismo como uma doença a ser 
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“erradicada”, depositando na educação a responsabilidade pelas mudanças 

sociais. Apesar dos mitos e de todas as discussões sobre a escola como 

reprodutora da estrutura social, escolaridade e letramento se entrelaçam. Tem 

sido função da escola difundir o letramento, aos que nela ingressam; porém, a 

escola ao assumir o modelo autônomo de letramento tem super valorizado o seu 

lugar como difusora da cultura letrada, desconsiderando o espaço cultural mais 

amplo, com suas multiplicidade de textos, práticas, apropriações e valores. Além 

disso, ao não considerar as diferenças culturais e lingüísticas dos alunos, acaba 

entendendo diferença como deficiência e/ou fracasso (Soares,1989).  

Para a escola assumir o modelo ideológico ou “forte” de letramento é 

necessário olhar criticamente os mitos e entender as estruturas culturais e de 

poder que a aquisição da linguagem escrita representa. Isto exige uma postura 

crítica dos educadores frente às políticas, propostas e programas culturais e 

educacionais. Postura que só se assume quando se tem autonomia no trabalho 

que, por sua vez, só se constrói num processo contínuo de troca e formação. 

 
 2.2.2. Letramento e escola: entre a parcialidade e a fragmentação 

  

Pensar o letramento de forma crítica significa situá-lo no tempo e no 

espaço, pois é num contexto e nas inter-relações sociais que a língua é falada, 

vivida, pensada, difundida e construída. Na sociedade moderna, urbana e 

letrada, a língua escrita está presente em quase todos os lugares. Mas, os 

indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada, eles penetram na 

corrente da comunicação verbal (Bakthin, 1992, p.108). Ao penetrarem na 

corrente, estão mergulhando na língua com todas as suas possibilidades. 

Porém, no início desse mergulho, muitas diferenças já se impõem... 

 Crianças de meios letrados68 vivenciam situações de letramento de uma 

forma mais ativa e intensa69. Desde os primeiros anos de vida, os pais lêem 

livros de histórias, conversam sobre os personagens, comentam uma notícia de 

jornal, chamam atenção para um convite etc. Os modos de participação nesses 

eventos e as práticas discursivas orais em que estas atividades ganham sentidos 

são fundamentais para que a criança estabeleça uma relação com a escrita 

                                                 
68 Embora todo meio hoje seja letrado, alguns autores, como Lemos e Kleiman, distinguem meios 
letrados e iletrados de acordo com o maior ou menor acesso à cultura escrita e aos eventos de 
letramento. Por isso, uso o mesmo termo. 
69 Veja ROJO. Concepções não-valorizadas de escrita: a escrita como "um outro modo de falar". 
In KLEIMAN (org), Os significados do Letramento. São Paulo: Mercado das Letras,1995. 
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enquanto prática discursiva e enquanto objeto (Lemos, 1988, p.11). Tal prática 

discursiva é capaz de provocar emoções, transportar para um mundo imaginário, 

informar, comunicar, instruir, ajudar nas mais variadas situações, é parte 

integrante da interação verbal diária. Como objeto, a escrita se apresenta com 

muitas grafias, está presente em coisas familiares, que circulam pelo espaço em 

que estas crianças vivem; para elas, a linguagem escrita faz parte da corrente da 

comunicação verbal.  

E as crianças de meios ditos iletrados, como penetram nesta corrente? 

Não basta ter o texto exibido e mudo, o artefato em si não é penetrado. Para 

elas, a escola, certamente, é o agente de letramento por excelência. É lá que o 

texto, um objeto meramente visual, pode vir a  “falar”.  

Por sua vez, o letramento e sua difusão, segundo Tolchinsky (1990), tem 

comportado três componentes: o prático, o científico e o literário. De acordo com 

o enfoque que se escolha, as perspectivas e as ações pedagógicas em relação 

ao ensino da língua e as práticas de leitura e de escrita na escola mudam. 

Conforme a autora, a primeira dimensão, que concebe a língua escrita no seu 

nível prático, considera que os indivíduos alfabetizados/letrados são aqueles que 

possuem as habilidades básicas para adaptar-se à vida moderna, urbana, de 

classe média. A ênfase dada ao ensino da língua está nos seus usos práticos e 

funcionais. Os materiais de leitura são selecionados para atender às 

necessidades do cotidiano de uma comunidade alfabetizada. Na segunda, de 

caráter científico, a língua escrita é vista como fonte de informações, poder e 

dominação, acesso aos melhores trabalhos e também à inteligência e à 

racionalidade. O saber  é uma promessa de poder em sua dupla função: para 

controlar o meio físico e social. Trabalha-se amplamente a leitura do texto 

informativo, priorizando os conteúdos das diferentes áreas. A terceira, relativa ao 

nível literário, às funções retóricas, poéticas e estéticas da língua, volta-se para a 

apreciação dos gêneros literários. A escola reconhece no letrado um traço 

estético. 

Tolchinsky, ainda neste trabalho, acrescenta que todas estas formas de 

abordar o letramento fazem parte das representações culturais e têm dirigido a 

apropriação, a difusão e a significação da leitura e da escrita desde os seus 

primórdios. Ao revelar a parcialidade com que tem sido focado o letramento, sua 

difusão e, conseqüentemente, as práticas escolares, a autora faz pensar sobre a 

amplitude de possibilidades dessas práticas e as conseqüências de qualquer 
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reducionismo. Cada enfoque supõe um conceito de leitura e de leitor, bem como 

o seu valor social. Ler para seguir instruções, comandos, apelos de consumo; ler 

para conhecer e se informar sobre o mundo real e ler para caminhar pelos 

bosques da imaginação (Eco,1994) e/ou da linguagem expressiva, buscando 

diferentes sentidos; são ações muito diferentes entre si. A eleição de umas e não 

de outras para serem apropriadas pelos leitores, como tem sido sua difusão, 

historicamente, e para os diferentes grupos sociais, é uma questão que envolve 

as relações entre língua escrita e poder. É um ato político que tem servido à 

exclusão e à manutenção do poder das classes dominantes.  

Além da parcialidade na promoção e ampliação do letramento, a escola 

também o faz de forma fragmentada. Pois, mesmo enfocando uma ou mais 

dimensões, suas práticas de leitura e de escrita têm sido basicamente restritas 

aos usos e funções escolares e seus textos, pelo tratamento didático que 

recebem, são, geralmente, parte de obras, no caso da literatura, parte de 

conhecimentos, no caso dos textos informativos-científicos, parte da diversidade 

textual que circula no cotidiano de cada grupo e parte do próprio universo da 

linguagem escrita, já que a língua é tomada basicamente na sua dimensão 

instrumental e funcional, deixando pouco espaço para a dimensão expressiva e 

sensível. Fragmentos.   

Cada dimensão do letramento, apontada por Tolchinsky, comporta uma 

enorme diversidade de textos, de diferentes graus de complexidade, níveis de 

competência de leitura e diferentes condições de acesso aos textos escritos e ao 

conteúdo que veiculam (Brito,1998, p.70). Podemos dizer que cada pessoa e 

cada grupo possuem diferentes práticas, níveis e conteúdos de letramento. E 

ainda, que de acordo com a demanda individual e social de leitura e de escrita, o 

processo de letramento tende a se tornar contínuo e em constante ampliação.  

No entanto, quando se define legalmente a obrigatoriedade de se 

oferecer Educação Básica a todos, pela própria nomenclatura que se elegeu, 

entende-se, em primeiro lugar, que haveria um grupo de práticas, saberes e 

competências a serem apropriados por todos e, conseqüentemente, um nível de 

letramento considerado básico ou elementar e, em segundo lugar, que seria 

prioritariamente a escola a instituição responsável por promovê-lo, no tempo 

estipulado. Mas, ao longo da história da escolarização, o que temos observado é 

uma grande dicotomia entre os textos vivos do mundo e os  textos escolares. 

Enquanto os primeiros se apresentam plenos de sentido, exercendo inúmeras 

funções e servindo a múltiplos usos, de acordo com os diferentes grupos sociais 
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em que circulam, os segundos se fecham em si mesmos, servindo a tarefas, 

usos e funções meramente escolares, impondo aos estudantes a cultura do 

silêncio. 

 Cabe à escola, desde a Educação Infantil, olhar criticamente suas 

práticas excludentes e fechadas, abrir seus muros às práticas sociais, 

possibilitando que as crianças, jovens e adultos se apropriem dos inúmeros 

textos que circulam, tendo a oportunidade de ler e produzir tanto os textos do 

cotidiano - práticos e funcionais, quanto os informativos/científicos e literários, 

para conhecer muitos mundos, histórias e geografias, reais e imaginárias, 

usufruindo a linguagem escrita na sua plenitude. Isto significa entender o múltiplo 

como condição de sua existência, multiplicidade que lhe constitui tanto pelos 

diferentes atores que a compõe, quanto pelo contexto cultural mais amplo que se 

insere. Significa também caminhar na direção da transformação, rompendo com 

a reprodução tão marcada na sua história.   

 Mais que alfabetizar é preciso letrar:  abrir a escola ao mundo letrado e 

vice-versa, dando carta de cidadania, aos que nela ingressam, pelas múltiplas 

leituras e produções de textos que possibilita. E o professor, estará ele 

preparado para promover o letramento na sua versão  “forte”  não se atendo à 

parcialidade de uma de suas dimensões nem aos fragmentos da linguagem 

escrita?  

 

2.2.3. Leitura e escrita: processos em construção 
 

O letramento inclui duas faces: a capacidade de ler e de produzir os 

diferentes textos que circulam. A formação do leitor se inicia nas suas primeira 

leituras de mundo, na prática de ouvir histórias narradas oralmente ou a partir da 

leitura de textos escritos, na elaboração de significados a partir dos textos 

ouvidos e na descoberta de que as marcas impressas produzem linguagem. O 

produtor de texto tem início nas marcas que imprime com o corpo, nos gestos 

indicativos, nas expressões corporais e dramatizações, no traçado dos 

desenhos, no trabalho com as artes plásticas - pinturas, colagens e modelagens 

- ,  na criação de textos orais a partir de imagens e situações vividas, observadas 

ou imaginadas e na possibilidade de ditar estes textos, buscando a melhor forma 

de articular o discurso que tem a intenção de proferir, para um escriba 

transcrever. O leitor ouvinte, conhece usos e convenções da escrita e pode 

produzir textos oralmente. O leitor potencial, por ser convidado a ler sem ainda 
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ter o domínio da leitura, pode interpretar os sinais gráficos, observar as inúmeras 

possibilidades de combinações das letras, antecipar sentidos, refletir sobre a 

língua escrita, levantar hipóteses sobre ela, observar os textos que estão a sua 

volta e descobrir possibilidades de relações. A criança acostumada a narrar, a 

dramatizar, a desenhar, a ilustrar a vida usando diferentes recursos e materiais, 

pode se arriscar a escrever espontaneamente, descobrindo que se desenha 

também a fala.  

Leitura e escrita são processos complementares, porém distintos, pois 

exigem diferentes competências e habilidades. É possível saber ler e não saber 

escrever. Ser um leitor competente não significa, necessariamente, ser um bom 

produtor de textos. Mas quem escreve deve ser capaz de ler o que escreveu, 

caso contrário, teria feito uma cópia ou um traçado de letras e não uma produção 

de autoria. Mas a leitura se sobrepõe à escrita, já que um texto se realiza, além 

da sua materialidade, quando é lido. Ler e escrever se aprende, se cultiva e se 

exerce no cotidiano das práticas sociais.   

Quando, na história individual, a leitura autorizada e legitimada é o 

reconhecimento termo a termo de cada fonema e seu grafema, o caminho para a 

produção de sentido torna-se mais longo e sinuoso. Quando os textos oferecidos 

são restritos e sua interpretação pré-determinada, não se abre espaço para o 

sujeito interagir e trocar, colocando-o fora do processo discursivo. Presa na 

univocidade, esta leitura dificilmente possibilita o surgimento do leitor.  

Quando, na história de um grupo, a leitura é algo distante, privilégio de 

alguns, demarca-se uma fronteira entre os que podem e os que não podem tê-la. 

Se este privilégio é poder, por que dividi-lo? É necessário que todos saibam 

realmente ler? Mas, ler o quê, como e para quê? 
Na sociedade capitalista em que vivemos as condições sociais de acesso à 
leitura são diferenciadas: discriminam-se as camadas populares pelo reforço de 
sua concepção pragmática de leitura, a que se atribui apenas um “valor de 
produtividade”, enquanto, para as classes dominantes, ler é proposta de lazer e 
prazer, de enriquecimento cultural e ampliação de horizontes; supervaloriza-se 
um discurso escrito que legitima a ideologia das classes dominantes, 
expropriando as classes dominadas do seu próprio discurso; sonega-se às 
camadas populares o acesso à produção escrita, facilitando-o, porém, às classes 
favorecidas.(...) Na verdade, as relações de produção, de distribuição e de 
consumo da leitura como bem cultural repetem as condições discriminativas de 
produção, distribuição e consumo dos bens materiais (Soares 1991, p.25). 

 

De acordo com as práticas sociais vão se construindo historicamente os 

sentidos da leitura para cada sujeito e para cada grupo social. E é entre mitos, 
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desejos e necessidades que estes sentidos vão sendo produzidos desde a 

pequena infância.  

Por sua vez, o conceito de leitura comporta muitas definições, sua 

amplitude se estende da leitura de mundo à leitura de diferentes tipos de 

linguagens, imagens e textos. Todas estas leituras têm suas particularidades e 

exigem competências bastante distintas. Mas a ampliação do conceito explicita 

aquilo que a leitura tem de mais essencial: a produção de sentido. Quando 

perguntamos a alguém que "leitura" fez de uma determinada situação, estamos 

querendo saber a opinião, a interpretação, os sentidos apreendidos pelo sujeito 

sobre aquela situação. A leitura, neste caso, é algo absolutamente pessoal 

(entendendo este "pessoal" como Bakhtin, permeado pelo social que o 

constituiu).  

Menocchio70, um moleiro friulano da Idade Média que foi condenado pela 

Inquisição, é um exemplo extremo das possibilidades de leitura que os textos 

podem suscitar. Sua cultura de base oral, seu conjunto de idéias, suas crenças e 

convicções, interferiam nas suas leituras, modificando, adulterando e recriando 

os textos lidos, deixando claro que o autor não tem o pretendido controle sobre 

os seus textos. As idéias de Menocchio foram construídas na conjunção entre a 

sua leitura de mundo e a leitura dos textos, num movimento contínuo e circular 

onde uma leitura interferia na outra. Mas se o exemplo de Menocchio é singular, 

pois até os textos sagrados e a vida de santos lhe permitiram pensar, de uma 

maneira muito própria, sobre a formação do universo e as relações do homem 

com o mundo, não se pode deixar de levar em conta a presença, em maior ou 

menor grau, desta circularidade na relação leitor/texto.  

Embora o autor não tenha controle sobre sua obra, há uma intenção ao 

escrevê-la. O texto, por sua vez, tem uma materialidade, vem impresso num 

suporte cujo acesso é sócio-político-economicamente determinado. Segundo 

Roger Chartier (1990) existe uma tensão fundamental entre autor, obra e leitor 

que perpassa toda a história da leitura: 
Por um lado, a leitura é prática criadora, atividade produtora de sentidos 
singulares, de significações de modo nenhum redutíveis às intenções dos 
autores de textos e fazedores de livros(...). Por outro lado, o leitor é, sempre, 
pensado pelo autor, pelo comentador e pelo editor como devendo ficar sujeito a 
um sentido único, a uma compreensão correta, a uma leitura autorizada. Abordar 
a leitura é, portanto, considerar conjuntamente, a irredutível liberdade dos 
leitores e os condicionamentos que pretendem refreá-la.(...). Orientado ou 
colocado numa armadilha, o leitor encontra-se, sempre, inscrito no texto, mas, 
por seu turno, este inscreve-se diversamente nos leitores (p.123). 

                                                 
70 Menocchio é personagem do livro O Queijo e os Vermes  de Carlo Ginzburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
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A leitura, enquanto prática discursiva, contém a própria lógica da 

linguagem que, ao mesmo tempo em que constitui e estrutura, é constituída e 

estruturada pelo sujeito. Ao lado da liberdade do leitor, caminham sempre os 

condicionamentos que tentam enquadrar a sua leitura. As intenções do autor, a 

concretude do suporte, os interesses editoriais, a circulação, a difusão e o 

acesso ao texto, a leitura autorizada, enfim, apesar de todos estes 

condicionamentos, ainda sobra o espaço do leitor, o espaço no qual se constrói 

o sentido (Chartier, idem, p.127).   

Ainda, para Chartier, a leitura comporta muitas práticas e os textos vários 

usos. Assim podemos dizer que existem diferenças entre: uma leitura em voz 

alta, para si ou para os outros e uma leitura em silêncio, uma leitura privada e 

uma pública, uma leitura sacralizada e uma laicalizada, uma leitura intensiva e 

uma extensiva. Frente ao mesmo texto, o leitor pode fazer diferentes usos e 

construir diferentes sentidos. A estabilidade do texto e sua permanência através 

da história lhe dão a  dinâmica da diversidade. 

Em relação aos textos escritos, é considerada leitura desde um rápido 

passar de olhos sobre uma folha impressa até o ler e reler um texto de estudo. A 

materialidade de cada texto e seus gêneros discursivos impõe formas de ler, 

possibilitam interações, selecionam leitores. Assim foi e tem sido da placa de 

barro ao rolo e deste ao codex e à tela. Assim é da placa de rua e do cartaz, aos 

jornais, revistas, livros, embalagens etc. Aos suportes e às práticas de leitura se 

somam às intenções, necessidades e competências do leitor que, diante de um 

mesmo texto, pode se comportar de forma bem diferente porque seleciona o que 

e como vai ler de acordo com a situação. A leitura quando se procura um nome 

num catálogo é bem diferente da que é feita diante de um romance. Porém, se o 

romance lhe for familiar e se o leitor estiver procurando um determinado fato, vai 

passar rapidamente os olhos e folhear as páginas.  

Também a postura do corpo do leitor muda de acordo com os textos 

lidos. Deitado, em pé, sentado no chão, numa poltrona ou à mesa, o texto impõe 

uma postura que também está sujeita aos modelos pré-estabelecidos, presentes 

nas diferentes imagens de leitor e leituras. Qual de nós, professores, nunca 

mandamos um menino sentar “direito” na carteira para ler o texto? No entanto, 

admitimos que um gibi possa ser lido deitado na cama.   

Goulemot (1996, p.108) afirma que o leitor, nessa relação com o texto, 

define-se por uma fisiologia, uma história e uma biblioteca. A fisiologia está 
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ligada ao corpo leitor, às posturas, aos rituais. A história se refere ao cultural que 

constitui e ordena a singularidade de cada leitor. Uma história política e social, 

que trabalha o texto no processo de leitura. A biblioteca é o conjunto de textos 

lidos por cada um que possibilita a intertextualidade e, como uma rua de mão-

dupla, assim como a biblioteca trabalha o texto oferecido, o texto lido amplia a 

própria biblioteca. 

A leitura se estende à leitura de mundo, de contexto, compreensão do 

que está diante do sujeito. Mas, ao mesmo tempo em que lê o mundo o sujeito 

também o (re)-escreve e, ao fazê-lo, torna-o legível para si mesmo e para o 

outro. Assim, o mundo - espaço/meio/ambiente sócio-histórico e cultural - vai 

sendo construído enquanto texto, possibilitando novas leituras e novos textos.  

Se por um lado a leitura é provocativa e desorganizadora, por outro, a 

escrita é reestruturadora e reorganizadora. As marcas impressas, das mais 

diferentes formas, são maneiras de registrar, de dizer e de simbolizar o que se 

vive. Os textos produzidos, dados a ler,  ordenam e dão visibilidade às atividades 

e experiências humanas. Mas a linguagem escrita, enquanto sistema organizado 

e organizador, com suas regras e convenções, para se tornar ferramenta 

simbólica precisa ser apropriada pelo sujeito. E esta apropriação é um processo 

continuo que se amplia quanto mais se exerce e se cultiva.  

Soares (1998) define alfabetização como a ação de ensinar/aprender a 

ler a escrever e letramento como o estado ou condição de quem não apenas 

sabe ler e escrever, mas cultiva (dedica-se à atividade de leitura e escrita) e 

exerce (responde às demandas sociais de leitura e escrita) as práticas sociais 

que usam a escrita. E completa: 
Assim teríamos alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não 
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler 
e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo 
que o indivíduo se tornasse ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (p.47).  
  

Conforme a autora, podemos ter pessoas analfabetas e letradas, ou seja, 

que não conseguem ler nem escrever, mas conhecem as peculiaridades da 

língua escrita, seus usos e convenções. É o caso, por exemplo, dos 

personagens do filme Central do Brasil, de Walter Salles, que ditavam as cartas 

para Dora escrever.Eles conheciam a estrutura lingüística da carta, sabiam a 

função daquele texto, ditavam fazendo uso de uma sintaxe própria da escrita, 

mas não eram alfabetizados. É muito comum vermos crianças pequenas, 

acostumadas a ouvirem histórias, pegar um livro e “ler” de memória cada página. 

Se observarmos sua fala, veremos que fazem uso de recursos lingüísticos 
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próprios da língua escrita, como: anos depois, passado algum tempo, disse ela, 

falaram-lhe, pôs-se  entre outros. As crianças também brincam com escrita, 

escrevem história, cartas, bilhetes do seu jeito e depois lêem o que escreveram. 

Mesmo sem saber ler, têm um certo nível de letramento pelos conhecimentos 

que têm dos textos. Porém, Soares aponta que o inverso também acontece: os 

alfabetizados que não são letrados ou que têm um nível muito restrito de 

letramento. Aqueles que não se apropriaram da linguagem escrita como 

possibilidade de expressão, que não exercem nem cultivam práticas de leitura e 

de escrita, que têm dificuldade de escrever até mesmo um pequeno bilhete, que 

lêem pouco e muitas vezes sem compreensão do texto lido.  

Durante muito tempo, tanto as práticas sociais de leitura e de escrita 

quanto os conhecimentos lingüísticos e textuais das crianças não foram 

considerados pela escola. Partia-se do princípio de que com um período 

preparatório, trabalhando os pré-requisitos para alfabetização e com a 

maturidade da criança resolvida, um método adequado que organizasse o 

processo de alfabetização passo a passo, etapa por etapa, do mais simples para 

o mais complexo, com seu estatuto de cientificidade, daria conta do ensino da 

língua escrita. Porém, se  para alguns, os métodos cumpriram sua função, para 

outros, eles não apenas descriminaram e excluíram como emudeceram e 

calaram (Smolka, 1993). A alfabetização, feita a partir de etapas pré-

determinadas pelo professor, com textos simples e descontextualizados, com 

práticas e formas de ler meramente escolares, além de desconsiderar as 

construções do sujeito, tem adiado a leitura e a escrita de textos reais e 

significativos. Por outro lado, mais uma vez, as crianças e os jovens de meios 

iletrados, que vivenciam poucos eventos de letramento fora da escola ou que os 

fazem de maneira pouco ativa, diversificada e intensa, são os mais prejudicados. 

Com o acesso à leitura e à escrita limitado, correm o risco de se tornarem 

alfabetizados, mas com níveis restritos de letramento.   

Frente às discussões de letramento que temos hoje e às pesquisas 

desenvolvidas em relação à aquisição da língua escrita, desloca-se o foco do 

método e centra-se no sujeito. A antiga pergunta de qual seria o melhor 

momento e a melhor forma de se ensinar a ler e a escrever é substituída por 

outra: como as crianças aprendem a ler e a escrever? A resposta dada por 

Vygotsky(1991), no final dos anos 1920, só começou  a ser ouvida cinqüenta 

anos depois:  
(..) o melhor método é aquele em que as crianças não aprendam a ler e a 
escrever mas, sim, descubram essa habilidade durante a situação de brinquedo. 
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Para isso é necessário que as letras se tornem elementos da vida das crianças, 
da mesma maneira como , por exemplo, a fala. Da mesma forma que as crianças 
aprendem a falar, elas podem muito bem aprender a ler e a escrever (p.134). 
 

Por outro lado, foi  a partir de 1980, que começou a ser divulgado no 

Brasil o trabalho de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1979) sobre os processos 

de aquisição da linguagem escrita em crianças pré-escolares. Baseada em 

teorias psicolingüísticas e assumindo a perspectiva da epistemologia genética 

piagetiana, as autoras desenvolveram uma pesquisa inovadora, baseada numa 

sólida evidência empírica, revelando aspectos da relação das crianças com a 

linguagem escrita até então desconsiderados.  

Outras pesquisas sobre a aquisição da língua escrita já haviam sido 

realizadas anteriormente como a de Vygotsky e Luria (1929), discutindo a pré-

história da linguagem escrita e a de Freinet (1977), trazendo o método natural e 

sua experiência como professor das séries iniciais em que a leitura e a escrita 

faziam parte do cotidiano e exerciam funções significativas para a vida das 

crianças. Simultaneamente, em diferentes países, outros pesquisadores 

trabalhavam questões semelhantes como, por exemplo: Mary Clay (1972-75) na 

Austrália,  pensando a escrita espontânea e a percepção e interpretação da 

criança na escrita em livros; Goodman (1978), nos Estados Unidos, investigando 

a escrita incidental de rótulos e embalagens, Foucambert (1978) e Lentin (1979) 

na França, pesquisando os processos de leitura em crianças pequenas e 

procedimentos pedagógicos, Scribner & Cole (1981), procurando entender as 

condições,os processos de instrução e a aquisição da escrita em uma 

comunidade letrada, mas não escolarizada, de uma aldeia na Libéria, entre 

outros. Nenhuma delas, porém, teve entre nós a repercussão dos estudos de 

Ferreiro e Teberosky.  

É interessante observar que, embora as teorias de Vygotsky sobre 

desenvolvimento e aprendizagem tenham ganhado espaço nas propostas 

pedagógicas brasileiras, das últimas décadas, o mesmo não tem ocorrido com o 

seu trabalho sobre a pré-história da linguagem escrita. Foram as concepções e 

preocupações de Ferreiro e Teberosky que tiveram extensas implicações 

pedagógicas, mudando o paradigma de alfabetização até então em curso.  

O foco nos processos de construção da linguagem escrita pela criança 

suscita muitas questões para a prática pedagógica da Educação Infantil e das 

séries iniciais do Ensino fundamental, sendo importante conhecer as discussões 

postas pelas pesquisas para tentar responder parte delas. Sendo assim, 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 106 

  

percorro a seguir, especialmente, as pesquisas de Vygotsky e Luria (1929) e a 

de Ferreiro e Teberosky (1979). Ambas, devido às diferentes bases teóricas que 

tomaram como ponto de partida, caminham para pontos que ora convergem, ora 

divergem entre si. As diferenças situam-se, tanto na metodologia – a forma de 

organizar  relatórios de pesquisa nos anos vinte era bastante diferente das dos 

anos setenta -, quanto em relação às perguntas que guiam suas 

experimentações. Mas os dois estudos trazem perguntas que permitem ver algo 

novo nas produções infantis se constituindo como marcos teóricos que 

ampliaram sobremaneira as discussões sobre alfabetização e letramento. 

 
2.2.4. A pré-história da língua escrita  
 

No final da década de vinte, Vygotsky (1991) apontava, como vimos, o 

lugar estreito que a escrita ocupava na prática escolar em relação ao papel 

fundamental que ela ocupa no desenvolvimento cultural das crianças. O domínio 

da linguagem escrita, considerado por ele um sistema complexo de signos, não 

poderia ser alcançado de maneira puramente mecânica e externa. Por se 

constituir como um simbolismo de segunda ordem, que designa sons da 

linguagem falada, os quais são signos das relações e entidades reais, que 

gradualmente torna-se um simbolismo direto, o domínio deste sistema seria  o 

culminar, na criança, de um longo processo de desenvolvimento de funções 

comportamentais complexas (p.120). Para entender este processo o autor 

sugere  à psicologia da escrita a compreensão da história do desenvolvimento 

dos signos na criança. Por outro lado, chama a atenção para a dificuldade de 

pesquisar este processo, pois o desenvolvimento da linguagem escrita na 

criança não é linear, é  constituído de evoluções e involuções: 
Isto significa que, juntamente, com processos de desenvolvimento – movimento 
progressivo – e o aparecimento de formas novas, podemos distinguir, a cada 
passo, processos de redução, desaparecimento e desenvolvimento reversos de 
velhas formas. A história do desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças 
é plena dessas descontinuidades(...).Mas somente a visão de que o 
desenvolvimento é um processo puramente evolutivo, envolvendo nada mais que 
acúmulos graduais de pequenas mudanças e uma conversão gradual de uma 
forma em outra, pode esconder-nos a verdadeira natureza desses processos 
(p.120-121). 

 
Na tentativa de entender esta pré-história da linguagem escrita, Vygotsky 

distingue alguns pontos importantes no processo de simbolização da criança. 

Em primeiro lugar, como já abordamos anteriormente, traz o gesto como escrita 

no ar e os signos escritos como gestos que foram fixados. Segundo ele, os 
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primeiros rabiscos e desenhos das crianças seriam mais gestos do que 

propriamente desenhos. Ao desenharem os atos de correr ou de pular, por 

exemplo, as mãos fazem o movimento indicativo desses atos e o lápis apenas os 

fixa no papel. O mesmo ocorre com o desenho de objetos complexos, elas não 

se detêm nas partes, mas sim nas qualidades gerais, mais uma vez, o lápis fixa 

o gesto indicativo. Também observa que inicialmente as crianças são muito mais 

simbolistas do que naturalistas já que não desenham o que sabem, mas o que 

conhecem (por exemplo: dois olhos numa figura humana de perfil). Desenham 

de memória e o fazem à maneira da fala, contando uma história e esta atitude, 

para o autor, contém um grau de abstração, imposta por qualquer representação 

verbal.   

Em segundo lugar, Vygotsky traz o jogo das crianças como mais uma 

esfera de atividades que unem os gestos à linguagem escrita. No jogo simbólico 

os objetos podem denotar outros, substituindo-os e tornando seus signos, 

independentemente do grau de similaridade entre a coisa que brinca e o objeto 

denotado, pois o mais importante é a possibilidade de executar com eles o gesto 

representativo. Com a idade, a percentagem de ações gestuais na brincadeira 

diminui e a fala passa a predominar, porém a diferença entre uma criança de três 

anos e uma de seis que brincam não está na percepção do símbolo, pois a 

primeira é capaz de entender a função representativa de uma construção com 

brinquedos, mas no modo pelo qual são usadas as várias formas de 

representação. Uma criança de quatro anos dá nome às suas criações antes de 

começar a construí-las, fato que não ocorre com as menores. 

O autor verifica a íntima relação entre a representação por gestos e a 

representação por desenhos, observando que crianças de cinco anos de idade 

são capazes de representar simbólica e graficamente através de gestos. Desta 

forma, o autor compreende o jogo simbólico e o desenho como estágios 

preliminares da linguagem escrita.   

  Dentro do projeto geral de pesquisa coordenado por Vygotsky, foi Luria 

o responsável por tentar recriar experimentalmente o processo de simbolização 

na escrita. No artigo O desenvolvimento da escrita na criança, publicado em 

1929,   Luria trouxe os resultados de sua pesquisa realizada com crianças entre 

3 e 6 anos, em fase pré-escolar, a respeito da construção da escrita. Na 

interpretação dos dados, descreveu  níveis graduais de elaboração de técnicas 

de escrita,  onde as marcas grafadas pelas crianças vão ganhando diferenciação 

e significado simbólico. 
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Para Luria a escrita possui duas funções básicas: mneumônica e 

comunicativa, sendo que esta última não apareceria nos estágios embrionários 

(p.99). Segundo o autor, na fase pré-instrumental a criança, inicialmente, se 

relaciona com os materiais escritos sem compreender o que a escrita 

representa. Nesta fase, escrever é apenas imitar o adulto, numa produção de 

rabiscos indiferenciados entre si. O ato de escrever não é um meio para recordar 

nem para representar, mas um ato suficiente em si mesmo, um brinquedo 

(p.149). Aqui estariam presentes aspectos externos da escrita para as crianças, 

sem a função de signo auxiliar. Nesta fase, escrever está dissociado do objetivo 

imediato e, conseqüentemente, os rabiscos não contêm relação alguma com as 

sentenças propostas por ele nos experimentos. 

Ainda nestes momentos de escrita indiferenciada, o autor observa que 

começa a surgir a função mnemônica. Luria descreve um momento em que se 

surpreende com uma criança que havia produzido rabiscos indiferenciados e, no 

entanto, quando solicitada a se recordar das sentenças, conseguiu apontar para 

os rabiscos correspondentes, e o fez sem errar e repetidas vezes. Relata o autor 

que a escrita ainda não era diferenciada em sua aparência externa, mas a 

relação da criança tinha mudado: de uma atividade motora, a escrita se 

transformara em um signo auxiliar de memória (p.157). 

Segundo Luria, esta seria a primeira forma de escrita no sentido próprio 

da palavra, pois mesmo não havendo diferenciação na forma gráfica, a relação 

funcional que a criança atribui a esta escrita está de acordo com sua função 

mneumônica. A criança começa a associar a sentença ditada com rabiscos não-

diferenciados, que passam a funcionar como um sistema de auxílio técnico da 

memória. Estes sinais em si mesmos não significavam coisa alguma, mas é a 

sua posição no papel e a relação com os outros rabiscos que remetem ao que 

foi ditado. Esta escrita, porém, para o autor não possui ainda um conteúdo 

próprio, se a criança for solicitada a reler o que escreveu depois de alguns dias, 

dificilmente conseguirá obter significado. Estas marcas não conduzem a criança 

de volta ao que tinha sido registrado, funcionam apenas como disparadores de 

processos de associação.  Estes registros, sem conteúdo próprio, têm a função 

de organizar e indicam a presença de um significado, mas ainda não 

determinam que significado, desempenhando um papel de signo primário para 

“tomar notas”. Esta escrita topográfica não-diferenciada despertou seu interesse 

por surgirem também nos povos primitivos, sendo considerada como precursora 

da verdadeira escrita.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 109 

  

Posteriormente, a criança começa a dar um segundo passo nessa 

trajetória - a diferenciação do signo, fazendo-o expressar realmente um 

determinado conteúdo. As marcas coordenadas subjetivamente se transformam 

em signos com significados objetivos. Linhas e rabiscos são substituídos por 

figuras e imagens, e estas dão lugar a signos . Para ele, nesta seqüência  de 

acontecimentos está todo caminho do desenvolvimento da escrita, tanto na 

história da civilização, como no desenvolvimento da criança (p.161). Dois 

caminhos pelos quais pode ocorrer a diferenciação do signo primário na criança 

foram observados por Luria: a criança pode retratar um determinado conteúdo 

ainda com rabiscos imitativos ou utilizar-se de pictogramas registrando a idéia 

do que se propõe a escrever. Os dois caminhos supõem um salto qualitativo no 

desenvolvimento de formas complexas de comportamento cultural – de signo-

estímulo a signo-símbolo. 

Luria verificou que o conteúdo do que era ditado à criança influenciava 

no desenvolvimento de sua escrita, em especial quando o conteúdo estava 

relacionado a formas e números. Os números ou quantidades agiam muito 

diretamente no sentido de dissolver o caráter indiferenciado das marcas 

grafadas e de levar à produção de signos que refletissem um número dado. Por 

outro lado, sentenças contendo objetos com cor, forma ou tamanho bem 

definidos levaram as crianças a produzir marcas próximas a pictogramas. 

Começavam a usar o desenho como forma de recordar. O desenho passa, 

então, a ser um meio auxiliar da memória, transformando-se em primeira escrita 

diferenciada. Mas o autor aponta para diferença entre o desenho e esta escrita 

pictográfica: uma criança pode desenhar bem, mas não se relacionar com seu 

desenho como um expediente auxiliar. Isto distingue a escrita do desenho e 

estabelece um limite ao pleno desenvolvimento da capacidade de ler e escrever 

pictograficamente, no sentido mais estrito da palavra (p.176). 

A escrita pictográfica, no entanto, como Luria observou, não consegue 

expressar todos os conteúdos. O pesquisador desafiou as crianças com escrita 

pictográfica a buscar novas soluções. E, no conjunto de respostas dadas, dois 

caminhos foram percebidos: o uso de formas associadas ao significado e o uso 

de marcas arbitrárias. Para Luria, os dois caminhos levam à escrita simbólica, 

sendo que somente no segundo há o uso de expedientes qualitativamente 

novos, pois no primeiro os meios de representação são os mesmos da escrita 

pictográfica.  
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Quando a criança começa a desenvolver a escrita simbólica, dominando 

as formas culturais exteriores, tanto presentes no meio informal quanto através 

do estudo sistemático escolar, apresenta novamente características da fase de 

escrita não-diferenciada, pela qual já havia passado. Pois o fato de aprender 

aspectos externos da escrita, como a forma das letras, não significa que a 

criança imediatamente passe a compreender internamente a escrita. Ainda lhe 

falta descobrir como usar estes signos. Há, portanto, uma relação dialética da 

criança com a escrita, pois, ao mesmo tempo em que emprega sucessivamente 

novos expedientes e os transforma, a criança também é modificada neste 

processo. 

Em 1979, Emília Ferreiro e Ana Teberosky publicaram o livro Los 

sistemas de escritura en el desarrollo del niño, que no Brasil foi traduzido como 

Psicogênese da língua escrita, onde expõem dados recolhidos e analisados em 

Buenos Aires com crianças em idades entre 4 e 6 anos no período de 1974 a 

1976. A questão principal que as autoras se colocam ao investigarem é: que tipo 

de objeto é a escrita para a criança em processo de desenvolvimento? Partindo 

do pressuposto de que a teoria geral dos processos de aquisição de 

conhecimento serve também para explicar a aquisição em particular da língua 

escrita, as autoras apóiam suas investigações nos postulados da teoria 

psicogenética de Piaget. Trazem o sujeito, com seus níveis de desenvolvimento 

e esquemas de assimilação, como ponto de partida da aprendizagem e os erros 

sistemáticos cometidos como construtivos, já que revelam uma busca coerente 

do sujeito em relação ao objeto de conhecimento.  

Além do marco teórico piagetiano, a psicogênese da língua escrita se 

apóia nas teorias psicolingüísticas de Chomsky, Goodman, Smith e Read que 

vêem a criança num processo intenso de interação com a língua falada no seu 

meio. A criança  busca regularidades, coerência e “cria” sua própria gramática.  

Este embasamento permite às pesquisadoras observar as construções 

singulares das crianças frente à escrita, contestando os métodos de 

alfabetização existentes. Para Ferreiro e Teberosky, desde que viva em um 

meio social que faça uso da escrita, a criança é capaz de elaborar hipóteses e 

buscar respostas no sentido de conhecer e entender este objeto sócio-cultural. 

Usando o método clínico de investigação,  a pesquisa descreve e interpreta o 

ingresso da criança na escrita, em cinco níveis descritos a seguir: 

Num primeiro momento,  para a criança de três ou quatro anos, escrever 

seria reproduzir os traços da escrita dos adultos. Desde muito pequenas, as 
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crianças são capazes de diferenciar os desenhos dos traços que não têm uma 

semelhança iconográfica com o referencial - a escrita. Porém, o que identificam 

como escrita é ainda indiferenciado no resultado gráfico, que apresenta formas 

parecidas entre si (curvas sucessivas, zigue-zagues, “bolinhas” e “puzinhos”). A 

intenção da escrita seria subjetiva, não funcionando ainda como veículo de 

informação. Neste período, observaram que era possível as crianças atribuírem 

características dos referentes às grafias, para a representação gráfica (realismo 

nominal). Isto ocorre, por exemplo, quando traçam caracteres maiores para 

representar a escrita da palavra elefante e caracteres menores para grafar a 

palavra formiga71. Segundo as autoras, a primeira idéia das crianças é que as 

letras têm a função de designar, ou seja, é uma escrita de nomes, mas que 

pode designar também quantidades e ações com quantidades. Mesmo sem 

ainda fazerem a distinção entre letras e números nos seus grafismos, por 

participarem de experiências informais com letras e números, poderiam 

diferenciar a função de ambos. 

Posteriormente, as formas gráficas passariam a adquirir maior 

proximidade da escrita convencional. As crianças seriam capazes de  reproduzir 

um repertório variado de grafias e passariam a estabelecer relações entre elas. 

A imitação dá lugar às produções reguladas  pelas quantidades gerais de muitos 

sistemas de escrita: linearidade, união e descontinuidade, número mínimo de 

elementos e variedade interna (Teberosky, 2001, p.86). As crianças imporiam 

restrições às notações de escrita e às numéricas também e conseguiriam 

expressar verbalmente as  atribuições  de cada sistema notacional. Segundo as 

autoras, neste período, as crianças demonstram ter preocupações marcantes 

frente a uma situação de produção de escrita diferenciada, levantando 

geralmente duas hipóteses: i) a hipótese de quantidade mínima ou quantitativa, 

revela a busca por uma constância na quantidade de caracteres usados para 

que se possa escrever algo; ii) hipótese de variação interna, ou qualitativa, que 

reflete a preocupação das crianças de que para escrever é necessário usar 

letras variadas, pois uma palavra não pode ser escrita com letras iguais.  

Este período, que foi denominado pelas autoras como pré-silábico, 

embora apresente uma variedade considerável de formas grafadas pelas 

crianças (grafismo linear, desenhos figurativos ou não, bolinhas, pauzinhos, 

                                                 
71 Este aspecto também foi observado por Luria, embora  tenha interpretado com uma ótica 
diferente de Ferreiro & Teberosky. 
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pseudoletras, letras...), possui como elemento unificador: o fato de não 

relacionarem a escrita à pauta sonora. 

Esta relação daria início ao próximo período, denominado como silábico, 

quando escrever passaria a ser uma produção controlada pela segmentação 

silábica da palavra. Na escrita silábica, observaram que as crianças usavam as 

letras que conheciam e podiam ainda usar as pseudoletras. Mas as letras 

podiam ou não ter valor sonoro estável.  

Para as pesquisadoras, a construção da hipótese silábica resulta de um 

grande trabalho cognitivo da criança, porém, neste momento, as informações 

que vêm do meio não se acomodam neste esquema, tornando-se um momento 

altamente conflitante para a criança. A hipótese silábica seria também um 

momento de coexistência entre esquemas assimilativos contraditórios entre si: 

por um lado a questão qualitativa, que reflete a necessidade de um número 

mínimo de caracteres para que algo possa ser lido e, por outro, a relação sílaba-

caractere. Como grafar, então, palavras dissílabas ou monossílabas? Durante a 

pesquisa, Ferreiro e Teberosky encontraram situações em que as letras que 

sobravam na leitura eram deixadas de lado ou reagrupadas, até a criança abrir 

mão de um esquema em favor do outro, deixando de lado a questão quantitativa 

e concentrando-se mais na relação sílaba/caractere. 

A escrita silábica, depois de um certo tempo, passaria a revelar valor 

sonoro convencional, ou seja, as letras utilizadas pela criança teriam 

correspondência sonora estável com a sílaba que têm a intenção de expressar. 

Assim, observaram que as formas convencionais de escrita coexistiam com as 

formas silábicas usadas pela criança. Muitas crianças entrevistadas possuíam 

de memória as formas de escrita alfabética de palavras como: mamãe, papai, ou 

seu próprio nome, no entanto, utilizavam escritas silábicas para grafar todas as 

outras palavras cuja forma não possuíam de memória. A convivência entre as 

formas convencionais (alfabéticas) e as escritas silábicas não era tranqüila, este 

fator se constituiu numa fonte de muitos conflitos, fazendo com que a criança 

começassem a reformular seus esquemas. O conflito entre a hipótese silábica e 

a questão quantitativa seria, segundo as autoras, um fator fundamental na 

evolução desta fase para a hipótese alfabética. Quando a criança reagia a estes 

conflitos modificando o esquema assimilativo, ou seja, assimilando as 

informações que eram perturbadoras, começava a reconstruir o sistema de 

escrita sobre a base alfabética. 
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Observaram, ainda, em alguns momentos, uma insistência das crianças 

em escrever de forma silábica, afinal, este sistema havia sido elaborado por elas 

graças a um enorme trabalho cognitivo. A este momento de resistência, as 

autoras chamaram de fase silábica-alfabética, que seria um momento de 

transição. 

A escrita alfabética, considerada o final do processo de evolução da 

escrita na criança, seria o momento em que compreende que cada um dos 

caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que a sílaba e 

realiza, sistematicamente, uma análise sonora dos fonemas das palavras que 

vai escrever. As autoras ressaltam, porém, que escrever alfabeticamente não 

significa necessariamente superar todas as dificuldades de escrita. A criança 

terá pela frente inúmeras questões de origem ortográfica a resolver. Porém, 

enfatizam que as dificuldades ortográficas não devem ser confundidas com as 

dificuldades para compreender o sistema de escrita. 

As pesquisas de Vygotsky e Luria e de Ferreiro e Teberosky apontam 

para uma lógica subjacente às tentativas de escrita infantis, valorizando-as e 

procurando explicá-las, porém, cabem algumas reflexões. Um primeiro ponto a 

ser observado é que ambos são fortemente influenciados pela história da escrita 

e partilham a idéia “oficial” de evolução da pictografia à fonetização da escrita, 

que, por sua vez, passa por sistemas silábicos e culmina no sistema alfabético. 

Novos estudos e tecnologias têm levado a descobertas sobre a história da 

escrita que questionam estas hipóteses, apontando que o grafismo não seria 

uma representação ingênua do real, mas do abstrato. As tábuas de Uruk, por 

exemplo, contradizem esta evolução do concreto para o abstrato, já que a 

maioria dos seus 1500 signos seria ideogramas totalmente abstratos. Sendo 

assim, as analogias feitas por ambos os estudos entre ontogênese e filogênese 

merecem mais cuidados, sendo importante não confundir a história das marcas 

gráficas com a história dos sistemas de marcas lingüisticamente interpretados, 

pois o aparecimento da escrita não suprime as marcas pictóricas porque elas 

serviram e continuam servindo para outras finalidades. 

 Outra questão que, de alguma forma, se relaciona à anterior diz respeito 

à idéia de desenvolvimento e de aprendizagem das duas teorias. Vygotsky 

considera que uma correta organização da aprendizagem da criança conduz ao 

desenvolvimento mental, ativando um grupo de processos de desenvolvimento 

que não poderiam produzir-se sem ela. Para o psicólogo russo, a aprendizagem 

tem uma capacidade potencial e, portanto, haveria dois níveis de 
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desenvolvimento: o nível real ou efetivo e o nível potencial. Por isso considera a 

aprendizagem como um momento intrinsecamente necessário e universal para 

que se desenvolvam na criança essas características humanas não naturais, 

mas formadas historicamente (Vygotsky,1988,p.115). A pesquisa de Luria 

percorreu o que ele chamou de pré-história da linguagem escrita na criança, 

com suas formas primitivas de inscrição e caráter espontâneo, não se detendo 

no momento em que as novas formas culturais exteriores são introduzidas à 

criança de maneira organizada. E por isso afirma que  este período primitivo 

chega ao fim quando o professor dá um lápis à criança. Seguindo o seu modelo 

de desenvolvimento, a criança sujeita a um processo formal de ensino da escrita 

deverá usar não mais desenhos ou símbolos pessoais, mas símbolos 

convencionais. Luria afirma que inicialmente as crianças assimilam a 

experiência escolar apenas externamente, sem entender ainda o sentido e o 

mecanismo do uso de marcas simbólicas. Porém, como desenvolvimento e 

aprendizagem, para a teoria vytogtskyana, são processos diretamente ligados, 

evidencia-se nesta passagem o papel da aprendizagem e a possibilidade de 

maturação de funções ativadas no curso da aprendizagem. O que é possível 

devido ao processo contínuo de internalização em que uma atividade externa 

vai ser reconstruída para começar a ocorrer internamente, ou seja, um processo 

interpessoal vai ser transformado num processo intrapessoal.  

Ferreiro e Teberosky consideram a escrita um objeto sócio-cultural com 

um modo particular de existência e, como tal, sujeito a indagações 

epistemológicas. Sendo uma pesquisa inserida no âmbito da psicologia 

genética, o desenvolvimento da criança deve atingir uma determinada etapa, 

com a maturação de determinadas funções e seus esquemas de assimilação, 

antes de ser submetido ao ensino de certos conceitos, conteúdos etc. Pois, a 

aprendizagem utiliza os resultados do desenvolvimento, não adiantando e nem 

mudando o seu curso. Pelos pressupostos da epistemologia genética, o 

processo de desenvolvimento é independente do processo de aprendizagem e o 

curso do primeiro precede o do segundo. Ao descreverem as etapas de 

desenvolvimento da escrita na criança seguem o construtivismo piagetiano com 

seu curso linear. Isto implica em generalizações, padrões de comportamento e 

formas de pensar que desconsideram as constantes mudanças e elaborações 

dos sistemas simbólicos que levam a reestruturações de ordem não apenas 

individual, mas fundamentalmente sócio-históricas, pois são constituídas e 

produzidas nas interações sociais. A pesquisa de Ferreiro e Teberosky não se 
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detém em questionar o papel da aprendizagem nem o da linguagem no 

processo de construção de conhecimento da criança. Não há preocupação com 

a função da escrita como forma de linguagem, nem tampouco do lugar das 

interações e das intervenções do adulto. Enfatizam a construção individual do 

conhecimento e não o caráter intersubjetivo e político dessa construção.  

Do ponto de vista pedagógico, a psicogênese tem sido adaptada à 

realidade educacional brasileira, apresentando uma forte repercussão nas redes 

de ensino. Esta adaptação, porém, tem corrido o risco de uma transposição para 

sala de aula de situações de pesquisa, não favorecendo necessariamente a 

revisão de antigas práticas. Lerner (1996) salienta a diferença entre as questões 

da epistemologia genética e da didática construtivista ressaltando que: 
a primeira está orientada para a compreensão do desenvolvimento cognitivo, a 
segunda, para a análise do aprendizado sistemático; a primeira dirige a atenção 
para o sujeito cognoscente que interage com o meio físico e social; a segunda 
faz entrar em cena o aluno, essa criança que – ao estar “sujeita” à ordem da 
instituição escolar – converte-se em sujeito didático (p.91) 
 

A psicogênese revela expectativas em relação às crianças que 

freqüentam turmas de Educação Infantil e das séries iniciais, sendo importante 

indagar sobre seus pressupostos para não correr o risco de enquadrar as 

produções infantis em níveis pré-determinados de forma linear, 

desconsiderando as suas singularidades e condições de produção. 

Embora tenha centrado minha análise nos estudos de Vygotsky e Luria e 

Ferreiro e Teberosky por estarem  presentes no ideário pedagógico atual, não 

se pode desconsiderar as contribuições de outros enfoques da psicolingüística, 

da lingüística e da sociolingüística. No Brasil, por exemplo, pesquisadores como 

Rego(1982), Goes (1984), Smolka(1993), Pacheco(1997), Abaurre et al (1997) 

entre outros questionam as interpretações de Ferreiro e ampliam as discussões 

da construção da escrita pela criança levando em conta os processos de 

interação verbal e de mediação do outro. 

Smolka, baseada nos estudos de Vygotsky e de Bakthin, afirma que não 

se aprende e não se ensina a ler e a escrever, mas aprende-se a usar uma 

forma de linguagem, uma forma de interação verbal, uma atividade simbólica. 

Nos processos iniciais da construção da escrita pela criança, a autora considera 

que não se pode ignorar o conflito cognitivo apontado por Ferreiro, mas também 

devem ser levadas em consideração as funções e configurações da escrita, da 

dimensão simbólica e do processo de conceitualização e elaboração das 

experiências, da metalinguagem e do conflito social. Ao analisar a aquisição da 
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escrita, pela ótica da interação verbal, da interdiscursividade,  inclui o aspecto 

social das funções, das condições e do funcionamento da escrita (para que, 

para quem, onde, como, por quê) e observa que não se pode tratar a escrita 

apenas como uma atividade cognitiva, mas como uma atividade discursiva que 

implica na elaboração conceitual pela palavra e que ganha força a função 

interativa, instauradora e reconstituidora do conhecimento na/pela escrita. A 

criança aprende a ouvir, a entender o outro pela leitura e aprende a falar, a dizer 

o que quer pela escrita (p.63). Desta forma, entende que as primeiras tentativas 

infantis de produção de escrita vão se organizando, se estruturando e se 

tornando texto para o outro (inclusive o outro “eu”) e, neste processo, são 

inúmeros os esquemas e as possibilidades que as crianças desenvolvem e 

usam para começar a ler e a escrever. Nesta perspectiva, o discurso interior, 

postulado por Vygotsky como predicativo, de sintaxe abreviada, desconexo, 

incompleto, com predomínio do sentido sobre o significado e aglutinação de 

palavras, traria também as marcas do discurso social. Assim, o discurso escrito, 

sobretudo na sua gênese, traria as marcas deste discurso interior.  

Pacheco (1997), ao investigar o processo de produção textual escrita de 

crianças de uma escola pública, em fase inicial de aprendizagem formal da 

língua escrita, observa a qualidade dos textos produzidos, não no sentido da 

correção ortográfica, mas do ponto de vista da elaboração discursiva escrita, da 

propriedade dos textos em relação às propostas de produção e também da 

complexidade temática de tais textos. Além disso, percebe que os textos 

produzidos, por mais que tivessem problemas de várias ordens, já que se 

tratava de produções de crianças que estavam aprendendo um conhecimento 

novo, eram textos produzidos para serem escritos, ou seja, com marcas 

sintáticas próprias da linguagem escrita. Mostra assim, que as produções 

escritas infantis que se caracterizam como textos falados escritos, não podem 

ser considerados como uma etapa do processo de alfabetização, mas como 

uma característica circunstancial relacionada ao modo como se trabalha a 

alfabetização. Sua pesquisa traz a possibilidade de apropriação da criança dos 

diferentes gêneros do discurso que circulam, a partir de enunciados concretos 

ouvidos e reproduzidos durante a comunicação verbal viva entre elas e os que 

as rodeiam. 

Bakhtin (1992) aponta a diversidade de gêneros de discursos que 

comporta a atividade humana e sua heterogeneidade. Mesmo afirmando ser 

difícil de se definir um caráter genérico dos enunciados que caracterizariam 
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cada gênero, leva em consideração a diferença entre o gênero de discurso 

primário ou simples, que se constituíram em circunstâncias de comunicação 

verbal espontânea, e o gênero de discurso secundário ou complexo, que 

aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, principalmente 

escrita. No seu processo e formação, os gêneros secundários absorvem e 

transmutam os gêneros primários que, por sua vez, ao se tornarem 

componentes dos gêneros secundários, transformam-se também. Para Bakthin, 

não se pode entender a natureza dos enunciados sem se levar em conta as 

inter-relações entre os gêneros primário e o secundário. Desta forma, o autor 

considera que qualquer estudo acerca de um material lingüístico, por lidar com 

enunciados concretos - orais e escritos-, que se relacionam com as esferas da 

atividade e da comunicação, não pode ignorar a natureza do enunciado e as 

particularidades de gênero que assinalam a variedade do discurso. Caso 

contrário, o estudo torna-se mero formalismo e abstração, enfraquecendo o 

vínculo entre língua e vida pois, a língua penetra na vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados 

concretos que a vida penetra na língua (p.282).  

No processo de aquisição da língua escrita, os enunciados das crianças 

(orais e escritos) são a forma concreta de realização da língua e 

simultaneamente a vida que atravessa a língua. As condições, situações, 

práticas, usos, funções e significações da leitura e da escrita são contextuais, se 

modificam historicamente e se colocam de forma diferente para cada sujeito e 

seu grupo. As interações com enunciados de discursos de diferentes naturezas 

possibilitam apropriações também diversas. As crianças participam de uma série 

de situações de utilização da língua que vão lhe permitir pensar sobre este 

elemento da cultura. Mas, ao fazerem isto, não apenas levantam hipóteses até 

chegarem a compreender a natureza alfabética da língua escrita, também 

observam que as diferenças entre língua oral e língua escrita dizem respeito às 

condições de produção do discurso: a comunicação oral acontece no imediato e 

local, a escrita permanece no tempo, ganha outros espaços e tem regras 

convencionadas, o contexto da enunciação determina o grau de explicitação 

textual, por sua vez, o nível de formalidade vai exigir um maior ou menor 

planejamento do que se diz etc. Mesmo estando imersas na cultura letrada, o 

domínio da escrita – esse sistema cultural complexo - depende dos processos 

de interação e da mediação de outros indivíduos, o pode incluir a própria 

intervenção pedagógica. 
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Não há dúvida de que não é mais possível olhar as produções escritas 

das crianças sem ver as tentativas de aproximação e de apropriação da 

linguagem escrita. Cabe à Educação Infantil se valer das contribuições das 

pesquisas criando situações significativas de leitura e produção de texto, em 

que as crianças possam escrever de forma espontânea, revelar seus 

pensamentos e hipóteses e confrontá-los com as informações do meio através 

da interação com o outro.  

Vygotsky aponta como pré-história da linguagem escrita os gestos, a 

brincadeira e o desenho como simbolismos que levam diretamente à linguagem 

escrita. Para escrever a criança precisa perceber que além dos objetos e 

situações pode desenhar também a fala. Portanto, dramatizar, brincar e 

desenhar não podem ser negligenciados nos espaços de Educação Infantil já 

que também participam do processo  para se chegar à escrita.  

A escrita é uma linguagem, não se escreve para comprovar uma hipótese 

ou mostrar habilidades, escreve-se quando se tem o que dizer para si mesmo ou 

para o outro, quando se quer registrar para não esquecer. Portanto, para se 

apropriarem da linguagem escrita as crianças precisam viver situações reais e 

significativas em que a escrita seja relevante e necessária. Cabe ao professor 

mediar este objeto cultural com todas as suas possibilidades e diversidade e 

instigá-las a pensar sobre ele. Se é fato que a aquisição e o domínio da escrita 

como forma de linguagem acarreta numa crítica mudança em todo o 

desenvolvimento cultural da criança, como afirma Vygotsky, possibilitar este 

processo, desde a Educação Infantil é permitir que todas as crianças, cidadãs de 

pouca idade que freqüentam estes espaços, vivenciem uma democracia de fato. 

 
2.2.5. Literatura e infância: limites e possibilidades da literatura 
infantil para as crianças de zero a seis anos 

  

 Que textos são relevantes e necessários para as crianças na Educação 

Infantil? Além dos textos que circulam nas diferentes situações do cotidiano e 

daqueles que podem ampliar a curiosidade infantil com as mais diversas 

informações, são as cantigas, os versos que acompanham gestos, toques e 

carinhos e as histórias os textos que partilham as brincadeiras e nutrem o 

imaginário das crianças. Por irem além do tempo imediato, fazerem pensar, 

emocionar, refletir, continuar a história, modificá-la e transformá-la, os textos 

literários permitem a ampliação da experiência das crianças.  
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A dimensão da leitura enquanto experiência está justamente na 

possibilidade de ir além do momento em que se realiza, podendo desempenhar 

importante papel na formação. A literatura, ao resgatar a experiência, ao trazer a 

história, ao mostrar o diferente e a possibilidade de sua aceitação, ao revelar as 

desigualdades e injustiças, ao deixar aflorar os sentimentos e ao tratar a 

linguagem enquanto arte, traz as dimensões ética e estética da linguagem. 

Segundo Kramer (2000, p.31), trabalhar com linguagem, leitura e escrita, pode 

ensinar a utopia. Pode favorecer a ação numa perspectiva humanizadora, que 

convida à reflexão, a pensar sobre o sentido da vida individual e coletiva. 

Portanto, existe um  papel de humanização e de formação pela literatura que se 

inicia desde as primeiras histórias ouvidas. Abrindo-se assim um espaço de luta 

contra a barbárie.  

O direito à literatura, para toda escola básica, tem sido defendido pelos 

educadores que compreendem o letramento como um processo amplo, que se 

inicia desde a primeira infância. Projetos de formação de leitores, promovidos 

pelas diferentes instâncias públicas e instituições em geral começam a incluir as 

crianças pequenas, sendo já visível a presença de livros nos espaços de 

Educação Infantil. Além de serem terreno fértil para o letramento, as histórias 

têm educado as crianças há muitas gerações. Mas um projeto educativo que se 

articule em torno de uma proposta ético-política de educar com a literatura, como 

enfatiza Oswald (1997), significa convidar a escola, em libertando-se de sua 

predileção por desenraizar a literatura do seio da cultura, inserindo-a numa 

abordagem educacional colonizadora, abrir espaços para que a leitura possa ser 

reescrita como prática da liberdade. A literatura, livre de um utilitarismo imediato, 

se abre a múltiplas interpretações e permite o encontro de si mesmo e do outro, 

instaurando a linguagem na sua dimensão expressiva e a narrativa como tempo 

de comunidade de ouvintes. 

A seguir, faço considerações sobre limites e possibilidades da literatura 

infantil para as crianças de 0 a 6 anos de idade. 

  

Literatura infantil da produção à recepção: alguns pontos para reflexão 
O mercado editorial brasileiro, destinado ao público infantil tem se 

expandido de maneira espantosa72, oferecendo tanto obras de autores 

brasileiros como traduções. Mas como os livros chegam até as crianças? É 

                                                 
72 O Sindicato Nacional de livros (Snel), em 2000, registrava 1.200 empresas no país e quase 10% 
dessas editoras editam livros infanto-juvenis.  
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importante compreender e tentar percorrer o caminho dessas produções desde a 

sua origem até a sua recepção, pois entre o autor, a obra e o leitor, como afirma 

Roger Chartier (1990), há toda uma tensão que envolve questões de muitas 

ordens.  

O livro infantil tem ganhado um tratamento editorial cada vez mais 

elaborado e sofisticado com: formato, tamanho, textura, materiais, cores, 

ilustrações, tipos de letras e de textos considerados adequados a cada faixa 

etária que pretende atingir. O livro destinado aos pequenos pode ir ao banho, 

pois pode ser de plástico, pode amassar, pois pode ser de pano, pode ser 

manipulado à vontade, pois pode ser cartonado e pode também conter uma 

surpresa que vai do som, ao cheiro, ao jogo e aos elementos que saem das 

páginas e se mexem.  

Livros, revistas e álbuns, brinquedos, peças de teatro, músicas, 

programas de tv, desenhos animados, filmes, entre outros, fazem parte de uma 

indústria cultural infantil. Esses produtos culturais para infância são cada vez 

mais sofisticados e bem construídos. Há toda uma articulação do mercado para 

criar o gosto por eles, para serem tomados como referência, para terem seus 

discursos inculcados e valor de troca pela criança, portanto, para serem cada 

vez mais desejados e consumidos. Num processo de disseminação de uma 

cultura da infância uniformizada, mundializada, grandes produções, como por 

exemplo, dos estúdios Disney, têm suas histórias e imagens expostas 

maciçamente em diferentes produtos: objetos, enfeites, materiais escolares, 

brinquedos e roupas, entrando na vida dos pequenos por todos os lados. A 

infância tornou-se um grande nicho do mercado e o fetichismo da mercadoria a 

atinge diretamente.  

Desde muito nova a criança deseja e escolhe o que lhe é oferecido. Mas 

cabe aos adultos que lidam com ela um olhar mais apurado sobre essas 

produções culturais para poderem não só perceber os alcances e os limites da 

colonização da criança por essa cultura de massa restrita, como também 

poderem oferecer opções alternativas capazes de ampliar o universo cultural 

infantil. É importante ressaltar que essa indústria cultural, embora tenha a mídia 

como veículo e as massas como alvo, é dirigida às classes favorecidas (média e 

alta e urbana) que têm condições de consumir. Num país como o Brasil, de 

grandes contrastes e concentração de riquezas, essas produções acabam sendo 

também elementos de estigmatização e exclusão, já que provocam uma cisão 
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entre os que podem e os que não podem, os que têm os que não têm acesso a 

elas.  

Em relação ao livro a expansão do mercado editorial brasileiro não 

significa, necessariamente, um aumento do número de leitores. Oitavo no 

mundo, o mercado editorial brasileiro vive um paradoxo: existem hoje mais 

editoras produzindo livros do que livrarias para distribui-los. O resultado desse 

gargalo na distribuição é a baixa tiragem e, conseqüentemente, o encarecimento 

do livro porque a produção fica congestionada a um número reduzido de pontos 

de venda, com um mesmo público de consumidores/ leitores. O livro é um 

produto caro e de difícil distribuição. Dos quase 6.000 municípios brasileiros 

apenas 600 possuem livrarias, que hoje somam 1200 lojas 73 . Considerando a 

recomendação da UNESCO de se ter uma livraria para cada 10.000 pessoas, 

esses números deixam em descoberto 90% do território nacional, já que somos 

cerca de 170 milhões de brasileiros. Portanto, mesmo os que poderiam consumir 

têm dificuldades de acesso a alguns títulos.  

A restrição de acesso ao livro (e aos outros produtos culturais) se agrava 

na medida em que no Brasil não há políticas culturais amplas e democráticas. As 

bibliotecas escolares e públicas são escassas e as que existem têm um acervo 

pouco diversificado e renovado. Creches e pré-escolas dificilmente têm 

bibliotecas e os livros nem sempre estão organizados em estantes de fácil 

acesso aos professores e crianças. A dispersão do acervo dificulta a troca e o 

controle. Como fazer chegar o livro até as crianças se pais e professores têm 

dificuldade de toda ordem para obtê-lo? 

Em segundo lugar, temos a questão da qualidade dessas produções 

culturais. Infelizmente, o que chega mais facilmente à criança é fruto dessa 

cultura de massa, muitas vezes de qualidade duvidosa. Temos excelentes 

escritores e ilustradores, de livros infanto-juvenis, nacionais e internacionais, 

mas o mercado também produz o descartável que, por ser mais barato e 

acessível, é mais facilmente consumível. Pais e professores têm poucas opções 

de escolha e, por outro lado, são poucos os que têm condições de avaliar a 

qualidade das produções.  

Não é simples, nem de consenso, definir critérios de qualidade para o 

livro destinado aos pequenos. Porém, o primeiro passo para se pensar a 

qualidade do livro infantil é analisar forma e conteúdo simultaneamente, ou seja, 
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a relação entre o projeto gráfico como um todo (ilustração, tamanho de letra, 

cores, diagramação) e o texto. Mesmo que o livro seja só de imagens, deve 

haver um texto subjacente a elas que possibilite a criança fazer suas leituras. 

Entendo que o livro para criança pequena não basta ser bonito, resistente, 

colorido e atraente; é preciso também ter um texto em que a literalidade e a 

textualidade sejam observadas e o tema seja interessante, trazendo o novo e o 

surpreendente.  

Por outro lado, toda obra contém uma concepção de infância e de 

linguagem que determinam as relações entre forma e conteúdo e o livro, 

enquanto portador de um texto e/ou de ilustrações, comporta uma grande 

variedade de gêneros de discurso. Como afirma Bakhtin (1992): 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 
virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 
comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 
ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa 
(p.279). 
   
Portanto, se os gêneros do discurso são tão variados quanto às 

atividades humanas, não é possível pensar a qualidade do livro infantil, sem 

observar o seu discurso. Os discursos (orais ou escritos) se estruturam segundo 

uma finalidade, uma intenção, um lugar, uma atividade ou práticas sociais. 

Porém, o que geralmente ocorre é que, no livro infantil, as diferenças que 

existem entre os diferentes gêneros do discurso nem sempre ficam claras. 

Assim, por exemplo, é comum usar uma linguagem simbólica para ensinar a 

criança a escovar os dentes ou conhecer o nome de objetos e animais e, com 

isso, confunde-se texto informativo com texto de ficção. Como o gênero literário 

não se define apenas pelo uso desse tipo de linguagem, a confusão entre os 

gêneros compromete a avaliação da qualidade de ambos. Por outro lado, é um 

adulto quem escreve para a criança e deste lugar de fala, vai estruturar o seu 

discurso de acordo com a sua concepção de infância e, se estiver escrevendo 

um texto literário, de acordo também com a sua visão de linguagem e de 

literatura. Para avaliar ou selecionar os livros infantis, cabe, então, distinguir o 

livro infantil, num sentido amplo, com os diferentes tipos de textos e o livro de 

literatura infantil.  

Sendo assim, uma seleção que vise a qualidade supõe algumas 

indagações como: que voz se dirige à criança? Como se dirige? Que assuntos e 

                                                                                                                                      
73 Ver discussão do estudo “Cadeia de comercialização de livros”, realizado pelo BNDES, sob 
autoria de Willian George Saab e Luiz Carlos Gimenez, em reportagem no Caderno Idéias, do 
Jornal do Brasil, de 11/09/2000. 
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temas são abordados, como são e com que objetivos? Como o texto está 

estruturado? Como texto, ilustração e projeto gráfico se complementam e 

ampliam as possibilidades de leitura? Que diferenças podem ser feitas entre livro 

infantil e livro de literatura infantil? Que livros e histórias podem nutrir a criança 

pela vida afora? Quais os que se reduzem a meros produtos de consumo 

imediato? 

Nas creches e pré-escolas esta seleção não é simples por vários motivos. 

A começar pela compreensão dos próprios educadores sobre a função educativa 

desses espaços que oscila permanentemente entre as duas concepções de 

mundo e educação: se deixar agir a natureza, de acordo com Rousseau, ou 

forçar a natureza introduzindo a mão do homem. Estas concepções colocam em 

oposição atenção e controle, brincadeira e ensino, fruição e aprendizagem, 

espontaneidade e intervenção pedagógica, provocando tensões e definindo a 

relação entre adulto e criança e, conseqüentemente, toda a organização 

temporal e espacial das creches e pré-escolas. A literatura infantil, que vem 

sendo objeto de várias pesquisas (Lajolo1994, 1999; Zilberman,1999; 

Soares,1999; Paulino,1997, 2000 entre outros), também oscila entre os dois 

pólos. Para os pequenos, ora o livro é visto como mais um brinquedo para ser 

olhado e manipulado, não importando muito o conteúdo dos diferentes tipos de 

textos e suas práticas sociais diferenciadas, nem a qualidade das suas 

ilustrações, ora se torna um pretexto para se ensinar conteúdos e valores.  

Entretanto, a qualidade do livro para as crianças pequenas, 

especialmente para as que não sabem ler, não parece ser relevante nem um 

critério de escolha dos educadores. Muitas creches e pré-escolas não têm 

opção, recebem sobras ou doações do que não serve para as crianças maiores, 

com isso, desde que seja livro, aceita-se qualquer coisa porque seu uso 

depende da oscilação do pêndulo, uma vez que cabe ao adulto a mediação entre 

esse objeto e a criança.  

O objeto livro é ainda muito sacralizado. Não é qualquer um que se 

permite recusá-lo, rejeitá-lo, modificá-lo, especialmente em instituições onde ele 

é escasso. Recortar revistas, mesmo que elas contenham boas reportagens, não 

é problema, mas dificilmente alguém teria a coragem e a ousadia daquele 

professor do filme Sociedade dos Poetas Mortos de mandar os alunos rasgarem 

páginas do livro. Dificilmente um professor transforma o livro, modificando seu 

texto ou trazendo uma outra ilustração para ele porque parte do princípio de que 

o livro é bom por si mesmo, independentemente da sua qualidade. 
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Em terceiro lugar, está a interação da criança com o livro, ou melhor, a 

qualidade das inúmeras inter-relações que podem ser estabelecidas entre a 

criança, o texto, as ilustrações e o contexto. O livro, enquanto espaço de 

interlocução e intertextualidade, também segue a mesma lógica pendular que 

perpassa a concepção de infância e educação: deixar a criança 

espontaneamente estabelecer essas inter-relações ou intervir para ensiná-la 

alguma coisa? No primeiro caso, o livro tem que falar por si mesmo para criança 

e, com isso, corre o risco de tornar-se mudo.  No outro, que tem sido o mais 

freqüente pela própria representação que o adulto tem sobre o livro, ele tem sido 

um pretexto para se ensinar alguma coisa ou para fazer alguma atividade 

durante ou depois da leitura. A relação da criança com o livro, nos espaços 

educativos – até nas creches e pré-escolas-, tem se restringido, quase que 

exclusivamente, à aprendizagem e trabalho. Livros informativos e literários 

recebem tratamento didático semelhante, pois dificilmente a escola diversifica 

suas práticas. 

Os livros destinados às crianças pequenas geralmente têm pouco texto, 

muitas vezes uma palavra ou uma pequena frase por página, as ilustrações 

seguem o mesmo padrão de simplificação e descontextualização: elementos 

soltos com poucos detalhes de traços, de cores e de perspectiva. Texto e 

ilustração se sobrepõem, ao invés de se completarem alargando os espaços de 

interpretação e diálogo. Os temas se repetem trazendo objetos, bichos ou 

situações cotidianas de forma obvia e também pouco elaborada. O objeto livro, 

destinado às crianças pequenas, sem um narrador/mediador que o reescreva 

junto às crianças a partir das imagens e dos fragmentos de texto, pode ficar 

restrito às repetições e às atividades de mero reconhecimento, contribuindo 

pouco para o resgate da narrativa. 

Especialmente nos espaços e tempos da infância, o corpo, os gestos, os 

objetos, as situações, as imagens tudo pode virar um grande jogo da, na, com e 

pela linguagem porque a linguagem atravessa todas as instâncias da vida. Nas 

brincadeiras e jogos infantis os objetos falam e as palavras brincam no jogo 

poético das cantigas e versos recitados. Os livros, assim como as brincadeiras, 

podem abrir espaço para que as vozes sejam pronunciadas e ampliadas. No 

processo de mediação, passar o turno para a criança não é só deixá-la falar, é 

também abandonar o adultocentrismo da relação educador/ criança. Dar a voz, 

ouvir a voz só é possível quando a relação não se impõe verticalmente, o que 

exige do adulto uma descentração de si mesmo para poder deixar aflorar a 
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criança que habita o seu interior e ver a criança que o cerca nas suas 

especificidades e não nas incompletudes, pequenezes, fragilidades ou faltas.   
Ouvir as experiências falar sobre elas e interpretá-las com a ajuda daqueles que 
delas hoje participam - as crianças- é uma forma de re-significar as hierarquias 
institucionalizadas dos papéis sociais estabelecidos culturalmente. Além disso, é 
deixar emergir a diferença no seu caráter extensivo de alteridade e abertura para 
novas possibilidades de acordos intersubjetivos; é enfim, tomar consciência das 
lentas transformações que ocorrem nos adultos e nas crianças como uma 
decorrência direta dos usos que fazemos da linguagem (Pereira e Souza, 1998, 
p. 40). 
 
E, por último, a questão que atravessa as anteriores: a idéia de infância e 

de literatura infantil. As histórias de ambas se entrelaçam, deixando rastros, 

resquícios de diferentes épocas sobrepostas, que se presentificam tanto no 

interior das próprias obras quanto nas práticas que delas se apoderam. 

Literatura, infância e educação são três conceitos distintos que se aproximam na 

idéia de formação, no sentido estrito do termo - colocar na forma. A literatura 

para a infância ainda não conseguiu dispensar totalmente a idéia de educar e 

ensinar inerente à própria condição posta pelos adultos à infância como período 

de se torcer o pepino. E a educação fortemente associada à formalização de 

conteúdos, de conceitos, de competências e de habilidades escolariza 

inadequadamente a literatura, desde as creches e pré-escolas; ao ganhar a 

função educativa a literatura perde o seu estatuto de arte.  

Os filtros que atravessam o livro até a recepção da criança são de todas 

as ordens. Darnton (1995) traça um ciclo de vida dos livros impressos,  

permitindo a visibilidades da ordem de grandeza desses filtros:  
Mas, de um modo geral, os livros impressos passam aproximadamente pelo 
mesmo ciclo de vida. Este pode ser descrito como um circuito de comunicação 
que vai do autor ao editor (se não é o livreiro que assume esse papel), ao 
impressor, ao distribuidor, ao vendedor, e chega ao leitor. O leitor encerra o 
circuito porque ele influencia o autor tanto antes quanto depois do ato de 
composição (...). Assim o circuito percorre um ciclo completo. Ele transmite 
mensagens transformando-as durante o percurso, conforme passam do 
pensamento para o texto, para a letra impressa e de novo para o pensamento 
(p.112). 
 

 O autor de livros infantis, de literatura ou não, ao conceber a obra supõe 

um leitor implícito, um gênero partilhado com outros autores e tem idéia do seu 

empreendimento. O editor, por sua vez, também o tem e só edita o que 

considera adequado e conveniente. O tratamento gráfico materializa a obra 

dirigindo leitores e leituras; a distribuição e divulgação têm um papel também 

importante, na medida em que faz outras avaliações e conseqüente seleção. E o 

livro infantil para chegar à criança sofre a mediação do adulto: vendedores, pais, 
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professores e críticos, constituem mais filtros, que se ampliam na direção que 

cada um impõem aos textos e suas práticas de leitura. O adulto lê para criança 

emprestando sua voz ao texto, seus gestos, entonações, intervenções e até 

mesmo as traduções74 alteram a obra, mostrando o que e como a criança dele 

ler.  Portanto, a tutela e a vigilância se fazem presentes em todo ciclo de vida do 

impresso, especialmente na produção voltada para uma infância muitas vezes 

entendida como um tempo da não palavra. 

 
Narrar é preciso, brincar é preciso 

Qual de nós nunca se deixou envolver por uma boa história? Certamente 

poucos, porque ouvir e contar histórias faz parte do nosso estar no mundo. A 

narrativa é a possibilidade que temos de intercambiar experiências, de nos 

conhecer e de nos reconhecer ou estranhar no outro. Ela revela a nossa 

humanidade sócio-histórica, concilia tempos e espaços distintos, organiza os 

fragmentos das histórias vividas e/ou contadas: 
Ao reconhecer a diferença no “outro”, recuperamos a dignidade de nos 
reconhecermos nos nossos limites, nas nossas faltas, na nossa incompletude 
permanente, enfim, em tudo isso que é essencial e verdadeiramente humano e, 
ao mesmo tempo, inefável (Pereira & Souza, 1998, p.39). 
 
Sendo seres de palavras, constituídos na e pela linguagem a partir dos 

vínculos narrativos que recebemos ou que recolhemos da experiência, não 

podemos prescindir das narrativas. Ouvir e contar histórias que nos aconteceram 

e que aconteceram com o outro, reais ou imaginárias, vai formando a nossa 

subjetividade. Mesmo parcas ou fragmentadas são elas que dão forma e 

conteúdo à nossa história, são elas que vão nos fazendo ser o que somos.  

E as nossas primeiras narrativas acontecem na infância. Desde o gesto 

indicador de um desejo que é interpretado pelo outro, tornando-se palavra, às 

brincadeiras e jogos simbólicos e às falas egocêntricas que acompanham as 

ações, chegando às histórias mais organizadas ouvidas e construídas no 

coletivo. E tudo isso se soma e se inter-relaciona às leituras de mundo, ao olhar 

de criança que, rompendo a idéia de in-fans (aquele que não fala), percebe a 

linguagem das coisas, dando voz a si mesmo a partir do significado que 

apreende do que vê, ouve e sente do mundo material que o cerca. 

                                                 
74 É comum em creches e pré-escolas o professor “traduzir”o texto para uma linguagem que ele 
considera mais adequada às crianças. Se por um lado a idéia é aproximar o texto escrito ao oral, 
por outro,  há uma redução da experiência da criança com a linguagem escrita, com sua 
especificidade de estrutura linguïstica, sintaxe, vocabulário etc. Uma  simplificação que reduz  a  
interação da criança como leitor ouvinte.  
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 Mas se as coisas que habitaram a nossa infância têm um discurso que se 

atualiza na narrativa, o que poderíamos dizer de todo universo infantil dos jogos 

e das histórias partilhados? Eles também trazem a marca de uma linguagem 

pedagógica que além da função utilitária da própria narrativa, ensinam a 

imaginar. Puxando o fio da memória, lembro-me dos momentos antes de dormir 

em que ouvia histórias contadas por minha babá ou por minha mãe. Histórias 

conhecidas, parte do repertório dos contos tradicionais: Branca de Neve, A Bela 

e a Fera, Cinderela, Bela Adormecida, O lobo e os sete cabritinhos, João e 

Maria, Sapo Príncipe, entre outras, e histórias pouco conhecidas, talvez 

inventadas pelas narradoras, como a da menina que deixou o anel na beira do 

rio ou da princesa que andava pelas nuvens, pelas estrelas com seus sete 

sapatinhos. Histórias que não me faziam dormir, mas que, ao contrário, 

despertavam o meu imaginário, histórias que eu pedia, como toda criança, para 

serem repetidas, mas repetidas exatamente do mesmo jeito que eu as ouvira 

pela primeira vez. Histórias que me tiravam da cama e me levavam para a 

cozinha para comer laranja picada com maçã adoçada pela conversa que se 

estendia no silêncio da noite. Histórias que, durante o dia, eram dramatizadas 

com fantasias, partilhadas com as outras crianças da rua, reinventadas e 

transformadas nas e com as brincadeiras. A essas histórias se somavam as 

longas narrativas do meu avô paterno e do meu pai, contadores de histórias 

singulares, capazes de transformar o corriqueiro no incomum, pela graça, pela 

tonalidade da voz, pelos gestos expressivos, misturando realidade e fantasia, 

nos faziam rir do que não seria risível se fosse contado por outros. Minha avó 

materna também gostava de contar as histórias da família, dos parentes da Ilha 

da Madeira, da sua vida de menina no Rio de Janeiro do início do século, 

mostrava fotos, cartões postais, descrevia o corso do carnaval, dançava para 

nos mostrar como faziam. Não havia diferença para a minha imaginação se o 

que eu ouvia tinha de fato ocorrido ou não, eu tanto andava com a vovó no 

bonde até o Teatro Municipal ou tomava banho na praia do Arpoador quando só 

existia a casa dela, como trocava o sapatinho na casa da lua ou sentia medo do 

homem do saco que tinha pegado o anel da menina na beira do rio.  

Cada um daqueles narradores imprimiu a sua marca no fato narrado, me 

dando a oportunidade de continuar as histórias. Por isso, nesse caso, o 

compromisso com a verdade ou com o real não era nem é relevante. O que 

marcou foi o que eles traziam à tona e como as palavras, os gestos, os olhares, 

o tom de voz, todos esses elementos estéticos organizavam os textos me 
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acolhendo e me introduzindo ao mundo do imaginário, da linguagem formadora e 

transformadora: 
A narrativa é uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 
transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. 
Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim 
se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do 
vaso (Benjamin, 1992. p. 205). 
 

Às narrativas orais, posteriormente, se somaram os textos escritos, 

especialmente os contos de Grimm e Fábulas, traduzidos por Monteiro Lobato, O 

Saci, Reinações de Narizinho, Alice no País das Maravilhas e tantas outras 

histórias que ampliavam o meu imaginário e davam elementos para novas 

brincadeiras. Pois, mais velha, organizava teatro com os amigos e com os 

primos, a partir daquelas histórias que continuaram (e continuam) me 

encantando por muito tempo. Lembro também de professoras que liam histórias, 

dos livros didáticos que eram antologias de contos e poemas, dos recitais de 

poesias ao som da canção dos tamanquinhos e da andorinha que passou a vida 

à toa, à toa... 

Ao longo da minha infância, também estiveram presentes inúmeras 

brincadeiras acompanhadas de músicas, versos, adivinhas como, por exemplo; 

as cantigas de roda; pimenta, pimentinha, pimentão; batatinha frita 1,2,3; eu sou 

pobre, pobre, pobre; passaraio; mãe da rua, papai Ferreira; pula corda e tantas 

outras. Além das narrativas, as palavras me eram apresentadas de forma 

incomum, entre rimas e non sense, juntavam-se aos ritmos das brincadeiras, 

dando o tom e fazendo rir. Os versos e as canções eram repetidos muitas vezes 

e como o corpo e a boca estavam ocupados, a comunicação entre nós era feita 

pelo olhar e marcada pela voz, ora alta, ora baixa, ora dura, ora doce. Era o olho 

que ajustava os passos, os toques e os gestos. As palavras brincavam conosco 

dando graça e embalando as brincadeiras. E o jogo estava tanto na sintonia de 

vozes e movimentos quanto na falta dela, era esse conjunto que possibilitava o 

desfrutar da companhia do outro, o encontro dos pares, a convivência e até 

mesmo a aceitação das diferenças. 

Esses vínculos narrativos que recebemos desde a infância são marcos 

que vão nos fazendo ser o que somos. Manoel de Barros fala bem dessa relação 

entre jogos, palavras e o imaginário infantil e seus “efeitos” futuros: 
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O menino que carregava água na peneira  

 
Manoel de Barros 

 
Tenho um livro sobre as águas e meninos, 
Gostei mais de um menino 
Que carregava água na peneira 
 
A mãe disse  
Que carregar água na peneira 
Era o mesmo que roubar um vento e sair 
Correndo com ele para mostrar aos irmâos. 
(...) 
O menino era ligado em despropósitos. 
Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. 
 
A mãe reparou que o menino 
Gostava mais do vazio 
Do que do cheio. 
Falava que os vazios são maiores 
E até infinitos. 
 
Com o  tempo aquele menino 
Que era cismado e esquisito 
Porque gostava de carregar água na peneira 
Com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira 
 
No escrever o menino viu que era capaz de ser 
Noviça,  monge ou mendigo 
Ao mesmo tempo. 
(...) 
 
A mãe falou: 
Meu filho você vai ser poeta. 
Você vai carregar água na peneira a vida toda 
 
Você vai encher os  
vazios com as suas 
peraltices 
e algumas pessoas  
vão te amar por seus  
despropósitos 

 

Os despropósitos e as peraltagens das brincadeiras infantis em que os 

significado dos objetos e das ações se desloca dos significados aos quais estão 

habitualmente vinculados continuam presentes no jogo poético em que as 

palavras ganham autonomia sobre os seus significados. Como afirma Vygotsky 

(1991, p.111), na idade pré-escolar ocorre, pela primeira vez, uma divergência 

entre o campo do significado e da visão. No brinquedo o pensamento está 

separado dos objetos e a ação surge das idéias e não das  

O significado que esta inversão da relação da criança com a situação 

concreta, atribuindo novos significados aos objetos, modificando a estrutura 

corriqueira dos mesmos não pode ser subestimado, nem descuidado. 

Muitos espaços de Educação Infantil, principalmente os que estão 

preocupados com a função preparatória desse nível de ensino, desconhecem ou 
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desconsideram a afirmativa de Vygotsky e tratam de abreviar o tempo do brincar 

e do desenhar para inserir as crianças, o mais rapidamente possível, à 

formalidade e sistematização do ensino da língua escrita. Paradoxalmente o que 

entendem como preparatório é justamente o que não prepara.  

Mas essa relação do brincar com a leitura e a escrita, a meu ver, não se 

limita ao processo de alfabetização. A criadora, tendo como base a imaginação, 

cuja origem está nos jogos simbólicos, torna-se inerente a todos os homens e se 

manifesta em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação 

artística, científica e técnica: 
 O cérebro humano não se limita a conservar ou reproduzir as experiências 
passadas, é também um órgão combinador, criador, capaz de reelaborar e criar 
com elementos das experiências passada novas normas e planejamentos (...) É  
precisamente a atividade criadora do homem que faz dele um ser projetado para 
o futuro, um ser que contribui ao criar e que modifica seu presente ( 
Vygotsky,1987, p.9). 
 

.A imaginação, como base de toda atividade criadora é um modo de 

operar da mente humana, uma função vitalmente necessária e toda criação está 

na combinação do antigo com o novo. Ninguém cria do nada, há sempre uma 

relação da imaginação com a realidade. E Vygotsky nesse texto A imaginação e 

a arte na infância (op.cit.), dá quatro motivos para não se fazer essa cisão: 

 Primeiro, porque a imaginação se compõe de elementos tomados da 

realidade e extraídos da experiência anterior do homem. No jogo infantil, a 

criança não se limita a repetir a realidade, mas a reelabora criativamente.A 

atividade criadora da imaginação se encontra em relação direta com a riqueza 

de experiências acumuladas pelo homem porque é esta experiência o material 

com que se constói a fantasia (p.17). Segundo, porque a experiência pode 

também se apoiar na imaginação. Podemos imaginar o que não vimos, conhecer 

baseando-se em relatos, descrições, imagens alheias que não experimentamos 

diretamente. Quando ouvimos uma história, somos capazes de imaginar os 

ambientes, a paisagem, os personagens etc. A narrativa, somada à vivência de 

cada um, é suficiente para a imaginação funcionar. A imaginação nutre-se 

também das palavras e das imagens. Terceiro, porque a imaginação vincula-se 

reciprocamente à emoção, faz parte da realidade do sujeito. Os sentimentos 

influem na imaginação e ela nos sentimentos. Todos os sentimentos e todas as 

emoções do homem tendem a manifestar-se em determinadas imagens ou 

expressões internas ou externas.  É por isso que o homem pode transformar um 

sentimento em imagem e se emocionar a partir de uma imagem. Além disto, as 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 131 

  

emoções suscitadas a partir da fantasia são reais para quem as sente. Quarto, 

porque a fantasia pode representar algo inteiramente novo, não existente na 

experiência do homem nem semelhante a nenhum objeto real. Mas esta imagem 

convertida em objeto, começa a influir na realidade. 

 Vygotsky ainda acrescenta que a função criativa da imaginação, que 

pertence a todos os homens, é essencial tanto para o nascimento de uma obra 

de arte como para as descobertas científicas. Portanto, não pode ser descuidada 

e relevada a um segundo plano em nenhum processo educativo. Alimentar o 

imaginário é tão importante, ou mais, quanto desenvolver a capacidade cognitiva 

ou a ampliação dos conhecimentos das crianças. Daí a importância da arte na 

educação, a presença de muitas linguagens e, especialmente, da linguagem 

literária, espaço artístico e expressivo da linguagem escrita; a importância de se 

continuar pela vida afora revertendo a relação das coisas com seus significados 

corriqueiros, reinventando e transformando o antigo no novo. A importância de 

poder falar e ouvir, de se colocar e de se ver no lugar do outro, de socializar a 

experiência vivida, rompendo com a finitude do presente pela continuidade dada 

pelo ouvinte. A importância de ouvir a linguagem das coisas, de se deixar afetar 

pelo que acontece ao redor, de deixar fluir a sensibilidade, o encantamento e a 

afetividade, de poder percorrer os inúmeros espaços por onde circulam o real e o 

imaginário.  

 Nós adultos deixamos os meninos carregarem água na peneira? E qual 

de nós ainda é capaz de carregar água na peneira, deixando aflorar o nosso 

menino?  

 O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado e também 

não cultiva o que não tem uma utilidade prática, o que foge da lógica da razão 

instrumental. O mundo mágico, repleto de despropósitos, onde habita a 

imaginação, não pode ser cultivado porque rouba o tempo útil do fazer e do ter. 

O tédio, ponto mais alto da distensão psíquica, o pássaro de sonho que choca os 

ovos da experiência, é visto como perda de tempo. Seus ninhos -as atividades 

intimamente associadas ao tédio (como a narrativa) já se extinguiram na cidade 

e estão em vias de extinção no campo.Com isso, desaparece o dom de ouvir e 

desaparece a comunidade de ouvintes (Benjamin,1992,p.204). Ouvintes do 

outro, das coisas e de nós mesmos... 

 Abrevia-se também o tempo da infância, o tempo que se permite o “eu 

era” e  o “era uma vez”.  
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2.2.6. Literatura, infância e Educação Infantil 
  

Os contos de fadas, também chamados de contos maravilhosos ou 

fabulísticos, foram as primeiras narrativas escritas destinadas à infância.  
A experiência que passa de pessoa para pessoa é a fonte a que recorreram 
todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que 
menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores 
anônimos (Benjamin 1992,p.198). 
 

Em 1697, Charles Perrault, utilizando as antigas narrativas folclóricas, 

publica na França o livro Histoire ou contes du temps passe avec de moralités, 

com uma explícita intenção: incutir nos pequenos leitores princípios morais 

(Peres, 1997)75. 
A literatura para crianças aparece não como lazer ou função estética, mas como 
suporte e/ou instrumento de apoio para a transmissão de princípios e 
conformação ideológica que possibilite ao adulto a manipulação do futuro, ao 
dirigir e condicionar pela educação as crianças do presente (Yunes, 1984, 
p.124). 
 
 Essa marca moralizante de origem tem como fundamento a concepção 

de infância do século XVII, quando inicia-se uma preocupação com o 

desenvolvimento psicológico e moral da criança, que deixou de ser um 

“macaquinho” a ser paparicado e a fazer gracinhas, que logo seria inserido à 

vida adulta, para ser alguém “puro” e inocente, imperfeito e irracional que precisa 

ser educado em um lugar especial para se resguardar do mal que a sociedade 

pode lhe causar e se instruir ou iluminar76. Para sair das trevas da ignorância e 

da irracionalidade: 
É para essa criança que é inventada a literatura infantil: uma criança considerada 
inocente, pura (assexuada?), ingênua, frágil, débil, dependente, irracional, 
inferior, imperfeita. Criança que precisa ser moldada pelos mais velhos, 
preparada “adequadamente” para a vida (Peres, 1997, p.34). 
 

O reflexo dessa concepção no texto aparece na forma como a narrativa é 

conduzida: é a voz de um adulto, que sabe e conhece, que passa uma 

mensagem para um “menor” que recebe, compreende e copia (Yunes,1984).   

Mas o conto de fadas, mesmo com esse cunho moralizante, traz um 

ingrediente fundamental que o distingue de outros textos destinados à criança: a 

cumplicidade da natureza com o homem e a sua libertação do pesadelo mítico.  

                                                 
75 Mais tarde, os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, em 1823, na Alemanha, e Hans Christian 
Andersen, em 1822, na Dinamarca, também recolherem histórias de tradição oral, transmitidas de 
geração em geração, e organizam livros destinados ao público infantil com o mesmo propósito 
moralizante. 
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Ele é ainda hoje o primeiro conselheiro das crianças porque foi o primeiro da 
humanidade, e sobrevive, secretamente, na narrativa. O primeiro narrador 
verdadeiro é e continua sendo o narrador de contos de fadas  Esse conto sabia 
dar um bom conselho, quando ele era difícil de obter, e oferecer a sua ajuda, em 
caso de emergência. Era a emergência provocada pelo mito. O conto de fadas 
nos revela as primeiras medidas tomadas pela humanidade para libertar-se do 
pesadelo mítico(...) O conto de fadas ensinou há muitos séculos à humanidade, 
e continua ensinando hoje às crianças, que o mais aconselhável é enfrentar as 
forças do mundo mítico com astúcia e arrogância (...) O feitiço libertador do conto 
de fadas não põe em cena a natureza como uma entidade mítica, mas indica a 
sua cumplicidade com o homem liberado. O adulto só percebe essa 
cumplicidade ocasionalmente, isto é, quando está feliz; para a criança, ela 
aparece pela primeira vez no conto de fadas e provoca nela uma sensação de 
felicidade (Benjamin,1992,p.215). 
 

E é justamente essa possibilidade do ouvinte/leitor dos contos de fadas 

vencer o mundo místico com astúcia e coragem que dá à moralização o status 

de conselho. A centralidade dessas narrativas na mensagem traz as dimensões 

ética e estética da língua, provocando o imaginário à continuidade da história 

pela ambigüidade que se abre não apenas nos fatos narrados, mas também no 

“destinador” e no destinatário.  

Nos contos de fadas, a voz autoritária do adulto sobre a criança se dilui 

na ambigüidade que se instaura, pois vencer o mito é também a libertação do 

narrador cúmplice e partícipe de uma infância da própria humanidade. 

Os estudiosos deste estilo observaram que eles têm sempre a mesma 

estrutura. Vladmir Propp77 afirma que nesta estrutura se repete a estrutura do 

rito. Ou seja, estas histórias seguem etapas que repetem as do rito pré-histórico 

de iniciação dos meninos à vida adulta: quando atingiam uma certa idade, os 

meninos eram separados da família e levados ao bosque, onde o chefe da tribo 

(geralmente, vestido de forma assustadora e com máscaras) os submetia a 

provas difíceis, contava histórias da tribo e lhes dava armas e amuletos. 

Finalmente, voltavam para suas casas, às vezes com outros nomes, e estavam 

maduros para o casamento. Propp deduz então, que os contos maravilhosos 

passaram a existir quando o rito antigo desapareceu, deixando de si apenas a 

sua narrativa. Os narradores, no curso dos milênios, foram transformando o rito 

pelas próprias exigências da narrativa. Aos poucos, vários elementos formam 

sendo acrescentados como as narrativas de aventuras, as lendas e as anedotas; 

e, ao lado dos personagens mágicos, juntaram-se personagens do cotidiano (o 

esperto, o bobo).  

                                                                                                                                      
76 É interessante observar que, na sua origem, a palavra aluno significa sem luz. 
77 Estudioso russo que estudou os contos populares. Veja RODARI, Gianni. Gramática da 
Fantasia. São Paulo: Summus,1982. 
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A teoria de Propp possui especial fascínio porque institui uma ligação profunda à 
nível do ”inconsciente coletivo”, dirão alguns- entre o menino pré-histórico que 
viveu os ritos de iniciação e o menino histórico que justamente pela fábula, vive 
sua primeira iniciação no mundo do humano (Rodari,1982 p.65). 
 
Analisando a estrutura do conto popular, Propp formulou três princípios: 

os elementos constantes dos contos mágicos são as funções dos personagens, 

independentemente do executor e do modo de execução; o número de funções 

presentes nos contos mágicos é limitado; a sucessão das funções é sempre 

idêntica, embora nem todas as histórias apresentem todas as funções (Rodari, 

p.66).  

Estas funções podem ser, assim, sintetizadas: o herói da história 

geralmente sofre alguma proibição que ele transgride, é punido e tem que passar 

por algumas provas. Reage, é fortalecido por meios ou elementos mágicos, luta 

contra o antagonista, vence, se livra da culpa inicial, retorna à sua casa, às 

vezes incógnito, o antagonista é punido e o herói se casa. Basta lembrarmos das 

histórias de Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, A Bela e a Fera, O 

Príncipe Sapo e tantas outras para ver como esta estrutura se encaixa 

perfeitamente.  

Esse encaixe tem sido a fórmula utilizada por escritores e roteiristas de 

um grande número de produções culturais infanto-juvenis. São muitos os livros, 

filmes, desenhos animados, programas de tv e peças de teatro, que fazem uso 

dessas funções do herói, porque esta estrutura arcaica atua na identificação de 

todos os meninos aos ritos de iniciação à própria vida, tornando-se a fórmula 

mágica para uma “boa história”. 

 Paulino (1997, p.4), na busca de definir os cânones literários, 

especialmente no que tange à narrativa, acredita que eles se dividem em duas 

modalidades: a da construção, que abrangeria a qualidade do trabalho de 

linguagem, e a da significação que abrangeria os componentes de uma “boa 

história”, isto é uma história instigante, capaz de ampliar o mundo vivido e 

imaginado.  Essa perspectiva, mais uma vez, permite-nos considerar os contos 

de fadas como textos literários pois, se em muitas versões a construção da 

linguagem é pouco trabalhada, a riqueza da significação supera a falta de 

refinamento lingüístico. 

Diante dessas justificativas, me coloco favorável à presença dos contos 

de fadas na vida da criança desde os seus primeiros anos. Essas histórias, 

sejam contadas oralmente, dramatizadas por personagens e/ou bonecos, 

transformadas em imagens audio-visuais ou lidas em voz alta por um adulto, 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 135 

  

além do encantamento e da possibilidade da narrativa se fazer presente, 

alimentam o imaginário, possibilitam identificações e introduzem a criança ao 

mundo humano pela linguagem. O fato da criança pequena ainda não saber 

falar, não significa que não seja capaz de ir, aos poucos, ampliando os 

significados de cada texto enunciado e internalizando a função expressiva e 

poética do texto literário, que foge aos usos pragmáticos e funcionais. Mas, 

diante da falta de cultivo do que não pode ser abreviado, tenho me perguntado 

qual tem sido o lugar dessas narrativas na infância de hoje: pais e/ou outros 

familiares contam essas histórias para as crianças? Como, quando e onde 

contam? Esses textos freqüentam as creches e pré-escolas? Caso sim, de que 

forma estão presentes? O ambiente é convidativo para permitir a audiência ou a 

história é imposta como mais uma atividade escolar disciplinadora? O que se faz 

com esses textos, reforça-se a voz moralizante ou a libertadora? E os 

desdobramentos pedagógicos, os pretextos de trabalho, por onde caminham? E 

quem tem acesso aos livros? 

Além dessas questões, é importante ressaltar que há muitas versões78, 

cabendo ao adulto que vai introduzi-las às crianças tanto a seleção dos textos 

quanto a voz do narrador. Existem textos mais bem estruturados do que outros e 

existem narradores mais conselheiros do que outros, que buscam uma 

ambiência capaz de promover a coletividade de ouvintes. Também temos o 

narrador que traduz o texto para os pequenos, tirando todas as marcas do texto 

literário escrito, com “medo” deles não compreenderem a estrutura lingüística 

dos textos escritos ou se perderem no vocabulário ampliado. Há ainda aqueles 

que consideram algumas versões “pesadas” e por isso, açucaram as provas do 

herói e as punições do vilão, restringindo o enfrentamento do mundo místico e o 

poder do feitiço libertador.  

Segundo Yunes (1984, p.124) é só a partir do século XX, depois de 

certas conquistas das pesquisas de cunho psicanalítico e pedagógico, voltadas 

para a criança, que a linguagem dos textos infantis se desloca da mensagem 

para poder prevalecer a função pedagógica. A literatura infantil passa a ser 

                                                 
78 Entre elas considero algumas primorosas como, por exemplo: os três volumes - Cindera e outros 
contos de Grimm, Branca de Neve e outros contos de Grimm  e Branca de Neve e outros contos-, 
traduzidos por Ana Maria Machado e editados pela Editora Nova Fronteira, o belo trabalho de 
organização e reescrita dos contos maravilhosos italianos feito por Italo Calvino, intitulado 
Fábulas Italianas e editado pela Companhia das letras e a tradução de Ferreira Gullar dos contos 
árabes, As Mil e uma Noites, editado pela Editora Revan.   
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então confundida com a pedagogia, isto é, a função conativa ou referencial79 da 

linguagem se sobrepõe à função poética. Desta forma, a informação e não 

exatamente o conselho passa a ser predominante.  

Especialmente para as crianças pequenas, a essa função informativa se 

soma a idéia de que, por não falarem ou falarem palavras-frases, deve- se 

repetir a fala infantil como ela se manifesta na superfície. Desta forma, a maioria 

dos livros tem como objetivo ampliar o vocabulário e informar diferentes 

conhecimentos. Esses textos, por sua vez, também não podem ser considerados 

poemas pois, embora muitas vezes apresentem rimas e repetições, o ritmo, a 

ludicidade  e a estrutura característicos do poema também não estão garantidos. 

Assim, grande parte dessas produções não pode ser classificada como literatura 

e sim como livro didático com um tratamento editorial mais atraente pois, elas 

ignoram tanto o cânone da construção quanto o da significação, além de se 

colarem ao mundo imediato, não ampliando a sua margem de significação nem o 

recriando: 
A literatura amplia a margem de significação da língua pela renovação da 
aptidão cognitiva já fora dos rígidos parâmetros da comunicação. A apropriação 
da realidade passa por uma ótica específica, não necessariamente 
comprometida com o consenso; nem determinada pela decodificação imediata. 
Este estranhamento aciona a percepção do destinatário/leitor, já que 
expectativas do discurso cotidiano são contrariadas, desvelando a originalidade 
dos objetos. Por isso –repete-se à exaustão – a poesia não referencia o mundo, 
mas o recria, a função poética é a marca da auto-referencialidade da linguagem, 
não enquanto código (metalinguagem), mas enquanto mensagem 
(Yunes,1984,p.126) 
 
Quando há o predomínio da informação nos textos infantis, fecha-se o 

significado na unicidade do imediatamente compreensível que, ao vir 

acompanhado de explicações, se coloca na direção oposta a do texto literário.  

Mas se educação e literatura estão em oposição nos seus discursos, isto 

não significa que não se possa reverter a ordem desses discursos, 

especialmente quando se pensa uma educação que não limite à informação e à 

conformação e uma literatura infantil capaz de dar uma nova ordem às coisas, 

de divertir e de brincar com as palavras e seus significados. A literatura infantil 

das últimas décadas já reconhece esse lugar e muitos textos já se libertaram do 

predomínio da informação. Já se ouve a voz de um narrador que fala do seu 

                                                 
79 Segundo Jackobson (cit in Kaufman e Rodrigues1995) a função conativa (apelativa) orienta-se 
para um destinatário e encontra sua mais pura expressão gramatical no vocativo e no imperativo. 
Já a função referencial (informativa) privilegia o contexto de referência ou o referente, sendo uma 
função importante da linguagem, uma vez que todas as mensagens contêm unidades informativas.   
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lugar de criança, que abre o campo de significações e deixa lacunas para serem 

preenchidas pelo ouvinte/leitor criança. Também já se ouvem as vozes de uma 

educação transformadora e crítica que quer educar para a humanização, para o 

sensível e o poético.  

Essa possibilidade de reversão se tornou possível com a própria 

concepção de infância. Os estudos sobre a criança das diferentes áreas têm 

dado uma outra visibilidade á infância. Embora a visão contemporânea da 

infância seja paradoxal e não linear, a criança hoje tem uma inserção social, é 

concebida como uma categoria social autônoma (Sarmento e Pinto, 1999), é 

compreendida na sua especificidade, como alguém que não apenas recebe o 

mundo, mas o transforma e o recria, um sujeito com sua subjetividade, sua 

situação social e seus direitos. Sendo assim, alguns textos já se dirigem a uma 

criança que produz cultura, que brinca e que dá uma nova ordem às coisas. 

Autores como Sylvia Orthof, Ana Maria Machado, Lygia Bojunga,  

Drummond (cit in Soares, 1999, p.18) se questiona sobre a existência de 

uma literatura destinada ou interessada à criança. Suas perguntas, quase 

sessenta anos depois, continuam instigantes e ainda longe de serem 

respondidas: 
O gênero “literatura infantil” tem, a meu ver, existência duvidosa. Haverá música 
infantil? Pintura infantil? A partir de um ponto uma obra literária deixa de 
constituir alimento para o espírito da criança ou do jovem e se dirige ao espírito 
do adulto’ Qual o bom livro para crianças, que não seja lido com interesse pelo 
homem feito? Qual o livro de viagens ou aventuras, destinado a adultos, que não 
possa ser dado à criança, desde que vazado em linguagem simples e isento de 
matéria de escândalo? Observados alguns cuidados de linguagem e decência, a 
distinção preconceituosa se desfaz. Será a criança um ser à parte, estranho ao 
homem, e reclamando uma literatura também à parte ? Ou será a literatura 
infantil algo de mutilado, de reduzido, de desvitalizado – porque coisa primária, 
fabricada na persuasão de que a imitação da infância é a própria infância? 
   

Uma boa literatura infantil não tem idade, interessa a crianças, 

adolescentes e adultos; mas concordo com Drummond de que não são todos os 

temas que interessam ou são adequados à criança, nem toda linguagem 

compreensível pela criança. A inadequação e falta de propriedade de um texto 

podem afastar a criança da leitura, tanto pela complexidade quanto pelo excesso 

de simplificação. Os paradoxos da infância refletidos nos binômios 

autonomia/tutela, liberdade/disciplina, brincadeira/trabalho, fruição/aprendizagem 

entre outros, se manifestam em todas as produções culturais infantis. A criança, 

exposta à vida dos adultos, vivencia problemas e dificuldades de toda ordem, é 

vítima da pobreza, de agressões, assiste programas de tv sem a menor censura, 
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mas é receptora, muitas vezes, de temas açucarados. Temas que supõem uma 

criança inocente e alheia do mundo que a cerca. É como se, por essa via, se 

pudesse resguardar a inocência infantil. Por outro lado, as crianças e todos nós, 

precisamos da arte como catarse, distensão, transformação, recriação e 

recreação. Não podemos perder a poesia para não correr o risco de perder a 

nossa dimensão humana. A arte, como linguagem, reflete e refrata a realidade 

(Bakhtin, 1992) e é por isso, que ao revelar transforma. A vida não é linear, nem 

única, é polissêmica e plural, não pode ser simplificada, nem se sobrepor a si 

mesma. O mundo não é bom nem ruim, mas cheio de nuances e contradições e 

se a arte fala da vida, não se pode omitir o múltiplo. 

A criança desordeira torna visível a infância no seu brincar. Embora a 

criança não brinque o tempo todo, é na brincadeira que dá visibilidade à infância 

e é justamente nesse jogo que a literatura acontece. Peres (1997) traz a relação 

entre a brincadeira infantil e a atividade literária: 
Em seu clássico ensaio “O Criador Literário e a Fantasia”, Freud associa a noção 
de jogo à literatura, quando afirma que toda produção ficcional nada mais é que 
a “continuação e o substituto” de um jogo bastante específico: a brincadeira 
infantil de antigamente. Os primeiros traços da atividade literária se 
encontrariam, pois, na infância: “Cada criança que brinca se comporta como o 
poeta, na medida em que cria um mundo próprio, ou melhor, reorganiza os 
elementos de seu mundo segundo uma ordem nova” (p.36), 
 
A criança se comporta como poeta e a literatura é uma grande 

brincadeira simbólica. Por que então cria-se uma literatura infantil que não entra 

nesse jogo? Por que não se faz literatura a partir dos despropósitos infantis e 

com eles?  Por que a informação impera nos espaços escolares, abreviando a 

infância até mesmo nos livros ditos literários?  

Voltando à questão dos cânones literários, vemos que Paulino (1997), no 

que tange aos textos narrativos, se refere  às modalidades de construção e de 

significação. Porém, não é só a narrativa que habita a infância, há também os 

textos em verso que têm origem nas cantigas de roda, nas músicas, nas 

parlendas e nas quadrinhas que acompanham as mais diversas brincadeiras e 

jogos infantis. A poesia é o próprio brincar com as palavras, portanto a 

modalidade da construção (ritmo, recursos lingüístico, figuras de linguagem) se 

sobrepõe a da significação, pois não é importante uma “boa história” com 

seqüência, a falta dela, o non sense, as quebras de sentido, os significados 

inusitados dão o tom ao poema. A poesia para criança evita explicações. Ela é 

um convite para o brincar: 
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Convite 
                                     José Paulo Paes 

 
 
 
Poesia  
é brincar com palavras 
Como se brinca  
Com bola, papagaio, pião 
 
Só que  
Bola, papagaio, pião 
De tanto brincar 
Se gastam. 
 

 

 
As palavras não: 
Quanto mais se brinca 
Com elas 
Mais novas ficam 

 
Como a água no rio  
Que é água sempre nova 
 
Como cada dia  
Que é sempre um novo dia 
 
Vamos brincar de poesia? 

 
O autor do convite, José Paulo Paes (1996), mostra as diferenças entre a 

prosa e a poesia para criança: 
A prosa e a poesia atuam de maneira diferente na sensibilidade infantil. As 
narrativas em prosa, com personagens, peripécias e desfechos, estimulam os 
mecanismos de identificação imaginativa. Durante a leitura de uma história 
desse tipo, a criança se enfia na pele dos heróis e vive com eles e por eles,as 
aventuras narradas. Com isso, o mundo da simulação literária se torna 
indistinguível, durante o tempo da leitura, do mundo da realidade cotidiana. Já a 
poesia tende a chamar a atenção da criança para as surpresas que podem estar 
escondidas na língua que ela fala todos os dias sem se dar conta delas. Por 
exemplo, a rima, ou seja, a semelhança dos sons finais entre duas palavras 
sucessivas, obriga o leitor a voltar atrás na leitura. Essa passa então a ser feita 
não linha após linha, sempre para frente, como na prosa, e sim num ir e vir entre 
o que está adiante e o que ficou atrás. Com isso, desautoriza-se a leitura e se 
direciona a atenção para o conjunto de significados do texto, não apenas para a 
seqüência deles (p.24-25).    

  
 A poesia rompe com a linearidade e traz as surpresas da língua que foge 

do lugar-comum, recriando sentidos, re-significando palavras e contextos. Por 

ser de difícil tutela, é menos freqüente na escola. Os espaços de educação 

infantil, tentando capturar o poema, “usam” músicas e versos, muitas vezes, para 

anunciar atividades e rotinas. Mas a força do ritmo das canções, a cumplicidade 

do olhar e o brincar coletivo podem reverter os grilhões e divertir. Qual de nós 

não se embaraça num trava-língua e ri do erro cometido? Qual de nós não se 

lembra do uni-duni-tê das escolhas dos jogos? E das brincadeiras de roda, dos 

domingos pé de cachimbo, do dedo mindinho e seu vizinho, da janela, janelinha, 

janelão?  

Não é à toa que, mais uma vez, Drummond questiona: 
Por que motivo as crianças, de modo geral são poetas e, com o tempo, deixam 
de sê-lo? Será a poesia um estado de infância relacionado com a necessidade 
de jogo, a ausência de conhecimento livresco, a despreocupação com os 
mandamentos práticos do viver, estado de pureza da mente em suma? (...) Mas 
se o adulto, na maioria dos casos, perde essa comunhão com a poesia, não 
estará na escola, mais do que em qualquer outra instituição social, o elemento 
corrosivo do instinto poético da infância, que vai fenecendo à proporção que o 
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estudo sistemático se desenvolve, até desaparecer no homem feito e preparado 
supostamente para a vida? – Receio que sim, A escola enche o menino de 
matemática, de geografia, da linguagem. A escola não repara em seu ser 
poético, não o entende em sua capacidade de viver poeticamente o 
conhecimento do mundo(cit in Soares, 1999, p.19). 
 
Muitos são os limites da literatura infantil para as crianças de zero a seis 

anos. Da concepção à recepção os filtros são grandes, mas quando se 

consegue vencer os limites de acesso ao texto, muitas são as possibilidades, 

especialmente, quando se compreende que: 
O mundo representado pelo texto literário corresponde a uma imagem 
esquemática, contendo inúmeros pontos de indeterminação. Personagens, 
objetos e espaços aparecem de forma inacabada e exigem, para serem 
compreendidos e introjetados, que o leitor os complete. A atividade de 
preenchimento desses pontos de indeterminação caracteriza a participação do 
leitor. A ausência de uma orientação definida gera a assimetria entre o  texto e o 
leitor. O leitor é sempre chamado a participar da constituição do texto literário, e 
a cada participação, em que ele contribui com sua imaginação e experiência, 
novas reações são esperadas (Zilberman, 1999, p.83). 

 

Esse mundo inacabado não é onde se aprende conteúdos, nem 

comportamentos. É o lugar da criação, da imaginação, do novo, da participação, 

da experiência do sujeito, do brincar, do encantamento, do reconhecimento de si 

mesmo e do outro. Muito se aprende com tudo isso, mas essa aprendizagem 

não pode ser controlada nem medida. Checá-la é perda de tempo, pois a 

resposta imediata diz muito pouco do que ficou, formou e transformou.   

Levar a literatura infantil para os espaços de creches e pré-escolas 

significa provocar uma quebra nas tensões entre atenção e controle, brincadeira 

e ensino, fruição e aprendizagem, espontaneidade e intervenção pedagógica. A 

literatura precisa de atenção do sujeito, da sua disponibilidade para o ouvir/ler, 

mas não se tem controle dessa recepção; ela se instaura no próprio jogo 

ficcional, que ensina a alteridade fundamental para a constituição da 

subjetividade, mas não se presta ao ensino de conteúdos; possibilita a troca, a 

comunidade de ouvintes, o desfrute individual e coletivo, sem a força disciplinar 

da ordem do adulto. Tudo isso é intervenção pedagógica que flui com a 

aparência de espontaneidade.  

A arte manifesta nos textos encanta, faz rir e chorar, pensar e se pensar, 

traz o caráter lúdico do jogo que se instaura na e através da linguagem, permite 

recriações, prazeres não programados, a aventura e o jogo sem cartas 

marcadas (Peres, 1997). A literatura mostra uma língua para além do nível 

pragmático e introduz a criança, desde pequena, no mundo da cultura escrita 

que, como leitor-ouvinte dos inúmeros gêneros discursivos, pode perceber que a 
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língua escrita é muito mais que a decodificação de sílabas e frases simples, que 

tem regras próprias para cada discurso: 
Mais do que um ato mecânico de decodificação, a leitura é um ato intelectual 
relativa à linguagem que se caracteriza pela intelecção de um discurso 
específico que se organiza segundo regras próprias, diferentes das da linguagem 
oral. Sabe-se bem que esse discurso apresenta uma estratégia argumentativa 
muito particular, com sintaxe, universo lexical e referencialidade específicos, 
constituindo o que se tem chamado de “ o mundo da escrita” (Brito, 1998, p.112). 
 
Como introduzir as crianças no mundo da escrita, especialmente da 

escrita literária se o que chega à criança está colado à linguagem oral ou é 

traduzido para simplificar a compreensão? Como experimentar uma leitura 

literária, com a fruição que lhe caracteriza, se há sempre uma tarefa a se fazer 

depois, uma moral da história a ser explicitada, uma cobrança de compreensão 

de texto?  

A literatura infantil nos espaços das creches e pré-escola precisa superar 

questões de concepção, de usos de qualidade. Os livros não podem ser mais 

moralizantes e educativos que provocadores, seus temas não podem ser 

infantilizantes nem infantilizáveis, e as obras mais pedagógicas que literárias. 

 Como afirma Brito (op cit, p.114), a grande maioria dos livros de literatura 

infantil é produto típico da cultura de massa: visa nichos específicos de mercado 

(leitor iniciante, leitor inexperiente, leitor experiente), retrata a realidade imediata 

do consumidor- espelho do universo ideológico de senso comum da classe 

média, tende à banalização dos valores e conteúdos e serve-se a usos didáticos 

não se preocupando com a dimensão artística. É preciso saber separar o joio do 

trigo porque quem se submeteu a isso pouco leu . 

Que textos formam e transformam o sujeito? Que leitura é possível de ser 

feita na educação infantil? Ler é apreender não apenas sobre o que se está 

lendo, mas principalmente sobre si mesmo. E o que estão aprendendo as 

crianças com a literatura? 

*** 

 
 

Nestes dois capítulos, trouxe as questões e as formulações teóricas que 

me instigaram à pesquisar sobre a Educação Infantil na rede municipal de ensino 

do Rio de Janeiro, tema do próximo capítulo, na verdade uma segunda parte 

desta tese, em que entro na cidade seguindo o curso deste Rio, margeando a 

infância, as políticas de Educação Infantil e seus desafios. 
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Capítulo 3- Educação Infantil na rede municipal de ensino 
do Rio de Janeiro: entre discursos e práticas 

 
A cidade se embebe como uma esponja desta onda que 
reflui das recordações e se dilata (...) Mas a cidade não 
conta o seu passado, ela o contém como as linhas da 
mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das 
janelas (...), em cada segmento riscado por arranhões, 
serradelas, entalhes, esfoladuras. 

Ítalo Calvino 
 

No primeiro capítulo, tive como objetivo discutir a infância. Elegi dois 

movimentos: abrindo o foco para uma discussão mais ampla e conceitual sobre 

a infância e fechando o foco para a situação da infância no Brasil. Tracei 

primeiro um panorama histórico, social e cultural, trazendo a construção do 

sentimento de infância ao longo da história e discutindo alguns marcos teóricos 

que têm fundamentado as práticas pedagógicas, depois, me detive às questões 

da primeira infância no Brasil, elucidando sobre suas condições de vida e trouxe 

os desafios postos hoje, aos sistemas municipais de ensino, para cumprirem o 

direito legal das crianças por uma Educação Infantil de qualidade. No segundo 

Capítulo, me detive nos estudos da linguagem e do letramento, dando ênfase à 

sua dimensão expressiva, formadora e significativa. O caminho por estes eixos 

teve como base o meu objeto de investigação: quais são as concepções de 

infância, linguagem e letramento que permeiam os discursos e as práticas de 

educação infantil na rede municipal de ensino?  

Neste Capítulo 3, o foco se abre e se fecha em diferentes momentos. 

Pois, ao longo da pesquisa, os documentos, as entrevistas e as observações 

foram me conduzindo a alguns caminhos que ora se alargaram e ora se 

estreitaram. Assim, fui abrindo para conhecer a situação da infância no Rio 

quando me deparei com o número de crianças que freqüentam a educação 

infantil da rede municipal: cerca de 84.000 crianças de 3 a 5 anos, 651 escolas; 

mais cerca de 40.000 atendidas em 470 creches, que estão passando para a 

responsabilidade da SME. O que significam estes números? Quem são estas 

crianças? O que o mapa social da cidade indica? Qual é a cobertura de 

atendimento da rede municipal de ensino? Num outro movimento, as falas me 

levaram a enveredar pela história da Educação Infantil na rede pública, pois a 

complexidade do presente só se justifica histórica e politicamente. Diante do 

gigantismo da rede como a SME se organiza para o atendimento às crianças 

pequenas? Quais são as propostas de coordenação e supervisão do trabalho 
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realizado com estas crianças? Quais são os avanços percebidos além da 

ampliação do atendimento? Quais são as questões e tensões trazidas pelos 

responsáveis pela Educação Infantil no Nível Central da SME? E em nível 

regional das Coordenadorias, como percebem a Educação Infantil? Em mais 

uma abertura de foco, mas na verdade tentando fechá-lo, observei duas turmas 

de Educação Infantil em duas escolas diferentes, para chegar mais perto do 

trabalho realizado com as crianças. A tentativa foi ir do macro para o micro e 

vice-versa, pois as inter-relações entre as diferentes instâncias foram se 

tornando cada vez mais nítidas.  

Neste Capítulo trago, então, as análises feitas a partir de fontes 

documentais80, entrevistas semi-estruturadas realizadas no Nível Central da 

SME, no nível regional das Coordenadorias Regionais de Educação e nas 

escolas e das observações de sala de aula. 

No nível central, foram realizadas quatro entrevistas em momentos 

distintos. Duas delas, no ano 2000, junto à pesquisa institucional81, quando 

foram entrevistadas a coordenadora do Projeto de Educação Infantil e 

Alfabetização da Secretaria Municipal de Educação - SME e a responsável pela 

coordenação do Projeto Rio–Creche da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social – SMDS. Foi justamente o desafio posto pelas referidas 

entrevistas que me mobilizou a eleger a Educação Infantil na rede municipal de 

ensino do Rio de Janeiro como eixo de investigação. Em 2001, com a mudança 

de governo municipal, foi entrevistada a nova coordenadora do Projeto 

Educação Infantil e Alfabetização e em 2002, uma vez que a Educação Infantil 

se separou do Projeto de Alfabetização, ganhando um Departamento próprio, foi 

feita nova entrevista com a coordenadora que assumiu a Educação Infantil.  

No nível regional, na instância intermediária das DED - Divisão de 

Educação, das CREs- Coordenadorias Regionais de Educação, foram 

realizadas, durante o ano de 2001, seis entrevistas com os responsáveis pela 

parte pedagógica da Educação Infantil. Cabe ressaltar que foi intenção 

entrevistar todas as dez CREs, mas após inúmeros contatos, só foi possível a 

realização de seis. Sendo que destas, uma não autorizou a gravação. O critério 

de familiaridade foi determinante neste processo, pois nas cinco entrevistas, em 

                                                 
80 Além da revisão de bibliografia, de documentos oficiais, de estudos do Instituto Pereira Passos, 
disponíveis no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, a pesquisa contou com monografias do Curso 
de Especialização em Educação Infantil da PUC-Rio (ver bibliografia). 
81 Pesquisa: Formação dos profissionais de Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro: 
concepções, políticas e formas de implementação. 
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que todas as entrevistadas haviam participado do Curso de Extensão em 

Educação Infantil - convênio SME e PUC-Rio, houve uma colaboração ímpar, 

sendo possível estabelecer um espaço profícuo de interlocução. 

O critério de familiaridade, oriundo da Sociologia, adotado nas entrevistas 

e também eleito por Kramer e Jobim & Souza (1996) em pesquisa feita com 

professores, permite que os entrevistados tenham uma certa referência do 

pesquisador, pois contatos e apresentações são feitos por pessoas conhecidas 

de ambos. Isto facilita bastante as interações e aproximações necessárias para 

que as entrevistas sejam espaços de narrativa, de entrefala e de formação 

(Kramer, 2001).  

A experiência com as CREs deixou claro que este seria um dos critérios 

básicos para a eleição das turmas/escolas a serem observadas. Não seria 

possível entrar em escolas e turmas sem um contato mais próximo, 

especialmente quando o horizonte é uma pesquisa que se propõe a ouvir os 

discursos. Mas, diante da diversidade e do gigantismo da rede municipal de 

ensino do Rio, outros critérios para a escolha das escolas e turmas foram 

levados em consideração. Foi intenção estar em escolas de CREs diferentes e 

do grupo das que  haviam concedido a entrevista. Também foram eleitas escolas 

“mistas”, ou seja, que oferecem Educação Infantil e o primeiro segmento do 

Ensino Fundamental, pois são as que abrigam a maioria das turmas de 

Educação Infantil da rede. Outro critério foi o pedagógico, ou seja, as escolas 

escolhidas deveriam ter uma proposta pedagógica construída coletivamente, 

mesmo que esta proposta ainda não estivesse organizada em forma de texto. O 

objetivo foi observar a rotina de uma turma de Educação Infantil cuja professora 

desenvolvesse um trabalho considerado bom, por alguma instância 

(Professores, CRE, direção/ coordenação da escola).  

Quanto às escolas eleitas, uma está localizada na AP3 - Área de 

Planejamento 3 - e outra na AP4 da cidade. A observação em cada turma de 

Educação Infantil foi realizada durante duas semanas consecutivas, perfazendo 

cerca de 40 horas em cada uma. Além de inúmeras conversas e trocas informais 

com as professoras, foram feitas entrevistas com a direção e coordenação de 

cada escola. Por motivos éticos, os nomes dos profissionais, cujas falas serão 

citadas ao longo do trabalho, são fictícios e as CREs também não serão 

identificadas. Em anexo, traço um perfil das entrevistadas para melhor situar o 

leitor. 
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3.1. Abrindo o foco: entre dados e discursos 
Rio quarenta graus 
Cidade maravilha 
Purgatório da beleza e do caos 

Fernanda Abreu 
 

3.1.1. O Rio e a infância  
 

Descrever a evolução urbana do Rio de Janeiro é um dos caminhos para 

situar a infância nesta cidade hoje. Quem são as crianças que freqüentam as 

turmas de Educação Infantil das escolas públicas municipais? Onde moram? 

Como vivem neste mosaico tão multifacetado que compõe a cidade? Com 

quantas infâncias o professor de Educação Infantil das escolas municipais lida 

diariamente?   

Por outro lado, este percurso pode ser um desvio, especialmente para 

mim, carioca de várias gerações, que desde menina ouvia minha avó contar 

histórias do Rio, do início do século XX. Histórias que vinham ilustradas com 

cartões postais bordados com letras bem traçadas sobre as fotografias de 

paisagens do Rio – Corcovado sem o Cristo, o bonde passando em frete ao 

Jardim Botânico, a Avenida Central arborizada com homens de chapéu 

atravessando a rua...  

Vovó Cleta nasceu em 1905 e quando menina morou numa chácara em 

Botafogo na Rua Conde de Irajá, que tinha um quintal grande com muitas 

árvores frutíferas e bichos de todos os tipos. Algumas de suas histórias foram 

registradas numa carta “para os meus netinhos”. Uma carta que fala da sua 

primeira infância com as brincadeiras de ar livre – esconder, quatro cantos, 

cabra-cega, pular carniça -  e de dentro de casa, para os dias de chuva- berlinda, 

fita, barata voa,.víspora, cartas, damas, dominó e disparate -, das  festas de São 

João com os fogos e balões feitos pelos irmãos com papel de seda, do carnaval 

de rua, dos ambulantes e seus pregões, tipos interessantes que ela gostava de 

ver e ouvir: 
Logo cedinho eu acordava com o peixeiro que parava no nosso portão e gritava; 
pixe, camarone, pixeiro,,. tá podre não tá bom. O homem gritava cantando  e ao 
longe se ouvia o italiano oferecendo a mercadoria. Logo em seguida, passava o 
quitandeiro, usava como o peixeiro dois cestos pendurados num varal passado 
pelo pescoço que parecia uma balança gigante. Era também um italiano e 
gritava: verdureiro... o eiro não acabava mais (...) Depois passava o vassoureiro, 
um português, que era um verdadeiro equilibrista. Levava vassouras de todas as 
qualidades, espanadores, cestas para as meninas levarem livros e merenda para 
o colégio, cesta de roupa suja, cadeirinha de vime para criança, cestinha de vime 
para papéis, enfim, uma quantidade de coisas que parecia incrível que uma só 
pessoa carregasse tanta coisa (...) Não posso me esquecer das baianas 
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doceiras paradas nas esquinas. Estas vendedoras tinham um ponto certo, os 
fregueses iam nelas e não elas aos fregueses; tinham um grande tabuleiro 
pousado em cavalete e um fogareiro de carvão para fazer os quitutes na hora.   
 
Histórias de menina de classe favorecida que não precisava sair do 

quintal da sua chácara para brincar com outras crianças. Menina que não 

freqüentou escola, pois recebeu instrução em casa, como era de costume. Eu 

menina ouvia as histórias e, como a vovó, me encantava com o Rio Antigo. 
É com carinho que penso no Rio do meu tempo, tão cheio de poesia, tão bom, 
tão agradável. Rio das grandes chácaras, Rio das serenatas, Rio sem arranha-
céus, Rio com fartura de água, com bom pão, leite tirado na hora (havia vários 
estábulos em Botafogo até 1925!). Rio sem filas, Rio dos clubes familiares, Rio 
do carnaval de rua, em que todos se divertiam sem atropelos. 
 

Depois que casou, nos anos 1920, vovó, seguindo a própria história da 

cidade, foi morar numa casa em Ipanema, ou melhor, na primeira casa do 

Arpoador. Eu imaginava como seria aquela praia linda sem casas e como 

deveria ter sido gostoso morar em frente ao mar. Só que eu não sabia que 

naquela época as pessoas não costumavam ir à praia, pensava aquele tempo 

como se fosse o meu. As narrativas têm este poder de justapor os tempos, 

entrelaçando histórias individuais e coletivas; falam de uma experiência e 

despertam um tempo sócio-histórico.  

As histórias da vovó se mesclavam às da escola. Lembro bem de um livro 

lido na primeira série que era a história do Rio contada por ele mesmo. Eu 

achava engraçado uma cidade contar a sua história: um misto de ficção e fatos 

reais que depois eram cobrados na prova. Naquela época, o Rio comemorava o 

seu quarto centenário e eu não entendia muito bem o que todos aqueles anos 

significavam, mas as histórias aguçavam a minha curiosidade sobre a cidade. Eu 

também vivia o Rio. Depois de ter estudado no Jardim de Infância Municipal 

Marechal Hermes, que eu gostei muito, freqüentava uma das “boas” escolas 

municipais localizada no Jardim Botânico. Brincava na calçada, extensão da 

casa, com crianças de várias idades; ouvia também os pregões do garrafeiro e 

do peixeiro, com seus sotaques italianos, comprava sorvetes e balas na 

carrocinha da Kibon parada na esquina, corria para ver a “vaca-leiteira” - um 

caminhão pipa que tinha uma torneirinha para encher o vasilhame de leite, 

esperava o pão fresquinho que o padeiro trazia num grande cesto preso à 

bicicleta. Tinha também o vassoureiro, o fruteiro e o dingue-lingue, que vendia 

pirulito de açúcar queimado e biscoito de canudinho.  

O Rio tem muitas histórias. Uma extensa bibliografia compõe o seu texto, 

que também vem impresso no seu espaço urbano. São os olhares do Rio, cujas 
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percepções vão construindo as imagens da cidade. Porém, como afirma Lessa 

(2000), olhar o Rio impõe, num primeiro relance, ver a cidade como um espaço 

construído. Espaço, na concepção de Certeau (1994), como um lugar praticado 

ou seja, animado pelo conjunto de movimentos, espaço existencial, construído 

nas relações, nas percepções e nos desejos das pessoas que transitam nele. 

Qualquer síntese é parcial. Mas, é necessário assumir a redução para 

contextualizar sua evolução urbana e situar as crianças que circulam neste 

espaço que, como eu tive, também têm suas histórias construídas no movimento 

contínuo de suas experiências.   

 

 3.1.1.1. A evolução urbana da cidade 
 

Em primeiro lugar, não se pode olhar o Rio sem considerar a relação dos 

elementos geográficos e naturais com o seu desenvolvimento histórico, pois 

estes balizaram sua formação e restringiram sua evolução. Sem cair num 

determinismo geográfico que reduziria a própria história da cidade, o Rio como 

lugar deve ser pensado inicialmente por sua posição – ou macrolocalização - , 

entendida pela forma em que este determinado lugar, onde se ergueu a cidade, 

esteve e está em relação ao  espaço mundo (Lessa 2000, p.19). A Baia de 

Guanabara foi um ponto estratégico da coroa portuguesa como local de 

vigilância, lugar de articulação com a África, posição privilegiada para se 

alcançar o estuário do rio da Prata e, posteriormente, porta de controle da 

riqueza do interior mineiro. A Baía de Guanabara, além de sua beleza, é um 

excelente porto e um forte natural.   

Em 1o de janeiro de 1502, quando a primeira expedição portuguesa veio 

explorar a costa brasileira, ao entrar na barra da Baía de Guanabara, confundiu-

a com a foz de um grande rio, chamando-a de Rio de Janeiro – nome que, desde 

então, passou a designar as terras que ficavam em torno daquela baía. Os 

portugueses logo entenderam o lugar, mas não o ocuparam. Quando em 1534, 

D.João III, rei de Portugal, dividiu o Brasil em Capitanias Hereditárias, dois lotes 

foram doados a Martim Afonso de Sousa. O primeiro, que não foi colonizado 

porque não possuía nenhuma trilha indígena que tornasse fácil o acesso ao 

interior, reverteu à Coroa, com o nome de Capitania do Rio de Janeiro. O 

segundo desenvolveu-se com o nome de São Vicente e o olhar voltado para a 

rota das colônias espanholas. 
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Os portugueses cometeram um erro estratégico ao deixarem tanto tempo 

esta capitania desocupada. Nos arredores da baía existia uma densa mata de 

pau-brasil, que não passou desapercebida pelos franceses traficantes desta 

madeira. Em 1555, sob o comando de Nicolau Durand de Villegaignon, 

instalaram-se nas ilhas da Baía de Guanabara com o propósito de fundar a 

França Antártica. Fizeram aliança com os índios tamoios, ameaçando o domínio 

português na região. Os governadores-gerais do Brasil - Duarte da Costa e Mem 

de Sá - tentaram expulsar os franceses do Rio de Janeiro, mas inicialmente não 

conseguiram. Foi com o conselho dos jesuítas Nóbrega e Anchieta que a rainha-

regente D. Catarina, resolveu ordenar a fundação de uma cidade às margens da 

Baía de Guanabara, cuja função principal seria a defesa desse trecho do litoral 

brasileiro. Assim, no dia primeiro de março de 1565, Estácio de Sá desembarcou 

numa praia entre os morros Pão de Açúcar e Cara de Cão, instalando 

oficialmente a cidade que se chamou São Sebastião do Rio de Janeiro em 

homenagem ao rei-menino de Portugal D. Sebastião e ao santo do mesmo 

nome, que se tornou o padroeiro da cidade.  

Os portugueses começaram o processo de urbanização com um caráter 

de proteção às invasões francesas, ocupando e fortificando o morro do Castelo 

que era estrategicamente localizado na entrada da Baía de Guanabara. A cidade 

foi crescendo no Morro do Castelo, onde foram construídos os primeiros prédios 

importantes, como a Casa da Vereança, a Igreja Matriz de São Sebastião, o 

Colégio dos Jesuítas, a Igreja de Santo Inácio, armazéns e residências. Do 

morro do Castelo, a cidade foi se expandindo para o interior do território, sobre 

colinas e planícies cercadas de montanhas e ao longo das orlas da baía e da 

costa marítima - formadas de praias, restingas e mangues. No processo de 

crescimento da cidade, foram nivelados pequenos morros e realizados aterros 

sobre as orlas da baía e do mar, bem como, sobre planícies pantanosas. Ao 

longo dos anos, lagos, lagoas e pântanos da cidade foram sendo 

sucessivamente aterrados. Como, por exemplo, a lagoa de Santo Antônio, que 

deu origem à Rua Treze de Maio e ao atual Largo da Carioca, o Boqueirão, que 

formou o Passeio Público, a Vala, um antigo braço de mar que deu origem a  

Rua Uruguaiana, entre outros. 

O paredão da Serra do Mar, porém, tinha à retaguarda uma área de fácil 

ocupação e intercomunicação, pelos rios navegáveis que desembocam na Baía 

de Guanabara. Com acesso fácil à Baixada Fluminense e terras cultiváveis, foi 

incentivado o povoamento da região com a  distribuição de sesmarias por todo o 
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sertão carioca. Começam a surgir os engenhos de açúcar, as lavouras, os 

curtumes e a produção de cachaça. Onde houvesse uma pequena comunidade, 

aparecia uma capelinha. Em pouco tempo a cidade desceu o morro e espalhou-

se pela várzea.  

Ainda no final do século XVI começam a chegar os primeiros escravos da 

África para trabalhar nos engenhos de açúcar. Segundo estimativa de Anchieta, 

a população do Rio de Janeiro e arredores era de 3.850 habitantes, sendo 3.000 

índios, 750 brancos e 100 negros. 

No final do século XVII, a cidade estava constituída administrativa e 

socialmente. Desdobravam-se as ruas na baixada central, modestas casinhas 

cederam lugar a numerosos sobrados na Rua Direita. Foi o século da agricultura, 

da fixação dos povoadores nas sesmarias distribuídas pelos governadores e da 

construção dos conventos de três importantes ordens religiosas que aqui se 

haviam estabelecido - Beneditinas, Franciscanas e Carmelitas - respectivamente 

Mosteiro de São Bento, Convento de Santo Antônio e Convento do Carmo. Foi, 

também, quando se deu a primeira rebelião popular da cidade que abalou até a 

confiança da Coroa Portuguesa. A população do Rio de Janeiro, nessa época, 

atingiu a 12.000 habitantes. 

 No século XVIII, a zona urbana do Rio de Janeiro começa a ampliar seus 

limites além da Vala, hoje Rua Uruguaiana, estendendo-se as novas ruas às 

imediações do Campo da Cidade, onde mais tarde se situou o Campo de 

Santana. Com a extinção da Companhia de Jesus, em 1759, as fazendas e 

engenhos da zona rural, "o sertão carioca", começaram a se repartir em 

pequenas chácaras, vivendas confortáveis de arrabaldes que originaram as 

Zonas Norte e Sul da cidade. Era o surgimento de São Cristóvão e Botafogo, 

como áreas novas procuradas pela população. Ainda no século XVIII, a Baía de 

Guanabara serviu para escoar o ouro de Minas Gerais e substituiu a cidade de 

Salvador como capital do Vice Reino no Brasil. A presença dos vice-reis no Rio 

de Janeiro estimulou uma vida social mais intensa e, a partir de 1767, surgem os 

primeiros teatros da cidade.  

Mas, somente no século XIX ocorreu a sua grande expansão: a cidade se 

beneficiou dos melhoramentos introduzidos com a chegada da família real 

portuguesa em 1808. As praças foram urbanizadas, as ruas passaram a ser 

calçadas, os prédios sofisticados e o porto ampliado. Ao mesmo tempo, novos 

lugares tiveram que ser aterrados, inclusive parte da Baía de Guanabara.  
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A população aumentou, o comércio se expandiu. O café começou a ser 

cultivado no Rio de Janeiro, seguindo o seu caminho pelo Vale do Paraíba. 

Assim, o Rio de Janeiro chegou ao final do século XVIII com cerca de 50.000 

habitantes. 

Durante o século XIX, o Rio, como centro administrativo do Brasil, pólo da 

principal região cafeeira e abrigo do porto mais importante do país, atraiu 

migrações internas e externas e abrigou uma variedade de atividades 

econômicas. Em 1900, a capital somava 800 mil habitantes, três vezes mais do 

que São Paulo, à época a segunda cidade brasileira, mas ainda muito menos do 

que as maiores metrópoles européias e norte-americanas. A evolução dos 

transportes coletivos, o trem e o bonde assinalaram o desenvolvimento dos 

subúrbios e dos novos bairros residenciais, antes sertão da cidade. A falta 

d’água crônica e a busca de uma solução para garantir o abastecimento de água 

domiciliar tiveram conseqüências importantes para a cidade: a primeira foi o 

reflorestamento da Floresta da Tijuca, que deu ao Rio uma vocação ecológica 

precoce, e o segundo foi a captação de novos mananciais fluminenses, 

possibilitando a fixação de uma população mais numerosa. A iluminação a gás, a 

partir de 1854, depois a implantação da eletricidade, a introdução de novos 

processos de comunicação como o telégrafo, o correio domiciliar, o cabo 

submarino para o telégrafo e o telefone, foram importantes na modernização e 

na transformação do Rio. Medidas a favor da higiene, como o sistema de 

esgotos, construção de hospitais e cemitérios públicos vieram contribuir para 

reformular o conceito negativo que os estrangeiros tinham do Rio.  

Os acontecimentos políticos, como a Guerra do Paraguai, a Campanha 

Abolicionista e a própria Proclamação da República, repercutiram intensamente 

na capital, a ponto de influir diretamente na mudança da nomenclatura dos 

lugares públicos. As conseqüências desses eventos se refletiram  também no 

estilo de vida do carioca. Por exemplo, o fim do trabalho escravo nas velhas 

mansões e palacetes do Segundo Reinado, com imensos jardins e muitos 

cômodos a zelar, obrigou vários nobres senhores a se desfazerem dos mesmos. 

O próprio Governo Provisório comprou alguns desses palácios e os utilizou para 

suas repartições públicas. Tal foi o caso do Palácio Itamarati, transformado, 

depois, em Ministério das Relações Exteriores, onde hoje funciona o Museu 

Histórico e Diplomático do Palácio Itamarati. As grandes chácaras da Tijuca, 

Andaraí, Botafogo e Laranjeiras foram loteadas, exigindo menor número de 

serviçais. As que se mantiveram foram ocupadas por hotéis, colégios, asilos, 
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prédios públicos e, quando muito desvalorizadas, se transformaram em "cabeças 

de porco" ou "cortiços".  

A cidade crescia para os lados do mar, na Zona Sul, de maneira a arejar 

mais o centro. Em 6 de julho de 1892 a Companhia Ferro Carril Jardim Botânico 

abria o primeiro túnel para ligar o Centro ao longínquo bairro praiano de 

Copacabana.  

No início do século XX, na gestão do prefeito Pereira Passos que 

participara no Segundo Reinado da construção da Estrada de Ferro Corcovado, 

o Rio sofreu uma grande transformação que lhe daria um aspecto inteiramente 

modernizado. O presidente da República Rodrigues Alves dera carta branca a 

Pereira Passos e a seus principais auxiliares: Oswaldo Cruz e Francisco Bicalho. 

Oswaldo Cruz saneou a cidade, acabando com três epidemias terríveis que 

vinham assolando a população a cada ano: febre amarela, varíola e peste 

bubônica e Bicalho construiu o novo Porto do Rio de Janeiro, inaugurado em 

1910. 

O espaço urbano do Rio foi reorganizado para a construção de uma 

cidade moderna, representante da civilização urbana, que, na tentativa de 

substituir a antiga ville, se remodelava em grandes avenidas. As classes 

“baixas”, oriundas dos grupos periféricos (escravos, ex-escravos libertos, 

vendedores ambulantes, pequenos comerciantes, pessoas sem ocupação fixa 

etc), que sempre estiveram fora da esfera do poder das elites políticas e do 

baronato agrícola, vistas como um estorvo na ordem social, não foram 

incorporadas a este projeto de cidade. O Rio se tornou cidade-metrópole, 

excluindo uma parcela da sua população das decisões políticas, ampliando as 

diferenças entre as camadas sociais.  

Luís Edmundo, cronista do início do século e entusiasta de tudo que era 

novo, comenta assim o que ele vivia no Rio de Janeiro naquela época: 
O brasileiro, cheio da maior ansiedade pelo progresso existente nas grandes 
cidades européias , (..) prevê, para dentro de pouco tempo, transformações que, 
de tão grandes, espantarão a toda gente. O bonde surge em 1868, a República 
em 89 e, finalmente, Passos, o gênio reformador da cidade e dos nossos 
costumes, em 1903.(..)Passos fez coisas de vulto (..) porque além de remodelar 
materialmente a cidade, transformou-a em seus usos e costumes, vendo 
projetar-se depois, no resto do país, como reflexo natural (..) os benefícios que 
criara.Passos vence a rotina.(..) Entra pelas casas que se fazem,(...) sem luz, 
sem ar; manda rasgar janelas nos aposentos de dormir, enche a morada de luz, 
de ar, de vida e de saúde! Do fundo dos armazéns manda arrancar toneladas de 
lixo, derrubar construções arcaicas; nas lojas , manda substituir os assoalhos 
podres, ninhos de lacraias, de centopéias e de ratos; (..) acaba com a gritaria 
colonial dos pregões, termina com a imundície dos quiosques e diminui a infâmia 
dos cortiços.(..)Obra formidáve! Obra de titã! (Edmundo, 1938, p.25 a 47, apud  
Neves e Heizer, 1991, p.21) 
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Com certeza, os vendedores ambulantes, os mendigos e os moradores 

dos cortiços não diriam o mesmo que Luís Edmundo. A pobreza, associada à 

sujeira e à doença, não condizia com a anunciada civilidade da modernidade, 

porém, se em alguns casos, os pobres foram banidos para a periferia da cidade, 

em outros, continuaram a dividir o mesmo espaço que as classes favorecidas. 

Lessa (2000) ressalta que, devido à descontinuidade das terras 

inicialmente disponíveis para ocupação, os bairros do Rio foram sendo 

construídos como um sistema de gânglios, um colar de pérolas rodeando o 

maciço montanhoso. Sendo assim, os bairros não formam um contínuo urbano, 

mas uma sucessão de espaços mais ou menos articulados. Com isso, um dos 

problemas mais característicos do Rio é a sua linearidade. No Rio, geralmente, 

para se ir de um lugar a outro há apenas uma rota passando por túneis e vales 

estreitos, o que não facilita a vida da metrópole em que a cidade se transformou. 

Esta linearidade, porém, tem uma implicação sociológica importante: cada bairro 

abriga dentro de si vários estratos sociais: 
Há um coquetel social em cada gânglio da cidade. Não há nenhuma outra no 
mundo que ostente, nesta extensão, a contigüidade entre os mais diversos 
grupos sociais. Isto abre ao Rio a possibilidade da civilização, mas suscita 
também em muitos o temor da barbárie potencial. Aqui, contando com essa 
mescla de classes e estratos sociais diferentes vivendo em lugares próximos(da 
residência dos milionários do Cosme Velho aos barracos da Guararapes são 150 
metros!), é possível e necessário construir uma democracia urbana inclusiva. 
Nessa configuração imposta pelo lugar existe a possibilidade de um laboratório 
único de convivência social, para o qual contribui essencialmente a linearidade. 
(...) É imprescindível para a qualidade de vida dos abastados a boa convivência 
com os humildes. Existe uma herança de convivência que permanece com o 
desenvolvimento econômico. O abismo social não cancela a proximidade (Lessa, 
2000, p. 28-29). 
 
A cidade reformada no início do século XX, pelo Prefeito Pereira Passos, 

simbolizou a condensação do progresso tornando-se importante para a 

construção da identidade nacional e da valorização da sua auto-estima. O Rio 

passou a ser um cartão de visita do país, percebido pelos brasileiros como a 

síntese das características e potencialidades nacionais e espaço aberto para 

acolher o novo. A natureza exuberante combinada à modernidade urbana deu ao 

Rio o título de Cidade Maravilhosa. 

O coquetel social que caracteriza a singularidade da cidade, teve a rua 

como ponto de encontro. O clima, as praias e florestas, a criação do bulevar, o 

bonde como transporte aberto e a progressiva exaltação do popular pelos 

intelectuais, fizeram o carioca abandonar o mito das classes pobres “perigosas”, 

tirando a elite de seus muros. Carvalho (1994) ressalta que as imagens do Rio 
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que circularam desde o final do século XIX, como cidade do futebol, do carnaval, 

dos malandros, da boemia, dos biscateiros, da preguiça, dos contrastes sociais 

são provenientes de intelectuais cujo lugar social e posto de observação foi 

originalmente a rua e não as instituições. Historicamente, os intelectuais cariocas 

se alinharam com os excluídos, sendo porta-vozes dessa cultura periférica, fruto 

de pequenos grupos e comunidades. A rua como posto de observação ou como 

ponto de encontro certamente aproximou as classes sociais, mas não excluiu as 

diferenças. Se ainda hoje o Rio tem a capacidade de reunir nas suas ruas 

multidões em festas como a de Ano Novo e o Carnaval, em shows nas praias e 

manifestações políticas, por outro lado, as novas questões sociais, restauraram 

o mito das classes perigosas, fazendo renascer a inibição clássica da elite, que 

hoje se tranca em condomínios. Paradoxalmente a rua resiste, é palco de festas, 

atos políticos e de “arrastões”, é usada abundantemente pela população que faz 

dela uma extensão de casa, com o churrasquinho na calçada, o chope nos 

botecos, a praia nos fins de semana, o piquenique no Aterro e na Floresta da 

Tijuca etc. É verdade que algumas imagens daquela época foram perdendo sua 

capacidade expressiva, sendo ineficazes hoje para discutir a questão da 

exclusão social e da violência urbana. Mas a cordialidade e a descontração no 

convívio do carioca resistiram ao tempo: 
Talvez a relação intensa com a rua seja o denominador comum, decantada pelo 
tempo, de ser carioca. Na rua do Rio, o escravo, circulando e sobrevivendo, foi 
menos escravo; nela, o migrante prosperou seu espaço de possibilidades; a rua 
foi palco para o rico exibir sua opulência; na rua a festa religiosa-profana foi o 
momento de máximo lazer. A rua do Rio foi sempre espaço de “socialização” que 
a casa do pobre não pôde conter. O pobre amplia o amor de rua de seus 
vizinhos para a Cidade Maravilhosa, como síntese de natureza e trabalho 
público. Tem orgulho de ser co-proprietário da cidade (Lessa, 2000, p.17).  
 

Por outro lado, os processos de industrialização e urbanização do país – 

especialmente após a Revolução de 1930 – multiplicaram instituições 

econômicas e sociais e, aos poucos, a cidade se fortaleceu como centro 

econômico e financeiro. Tornou-se metrópole regional do Sudeste atraindo 

intensas correntes de migração interna. Dados do Censo Demográfico, realizado 

pelo IBGE, revelam que, em 1950, o Rio era a maior cidade do país, com 

2.377.451 habitantes. São Paulo, em segundo lugar, abrigava uma população de 

2.198.096.  

Em 1960, o Rio perderia para Brasília o posto de capital nacional, 

enquanto São Paulo já se tornara a principal metrópole brasileira, permanecendo 

como alvo dos mais importantes investimentos privados, inclusive estrangeiros.  
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Porém, como afirma (Lessa 2000, 419), o prestígio do Rio não foi transferido 

para Brasília, pois esta teve sua imagem relacionada ao autoritarismo dos 

governos militares e à presença do poder público construindo o futuro. O 

prestígio confirmou e reiterou a imagem de São Paulo como capital do trabalho, 

lugar para se ganhar dinheiro, símbolo de poluição, engarrafamento.  

Porém, a partir daí, o crescimento do Rio de Janeiro começou a perder 

fôlego. Nos anos 70, o governo militar adotou políticas de desconcentração 

geográfica da atividade industrial, diminuindo o peso demográfico do eixo Rio - 

São Paulo em relação ao total do país. Essa tendência se mantém até os dias de 

hoje, em conseqüência do processo de globalização econômica.  

O Município do Rio de Janeiro, de 1970 a 1980, viu sua população passar 

de 4.252 milhões para 5.091 milhões de pessoas – um avanço de 19,7%. Na 

Região Metropolitana do Rio, o crescimento populacional foi de 23,8%: de 7.081 

milhões para 8.772 milhões de habitantes. Mas na cidade do Rio, o crescimento 

da população nem sequer alcançou a média de expansão da população total do 

país, de 27,8% entre 70 e 80. Há uma explicação sócio-econômica para essa 

centrifugação populacional dos grandes centros: como o custo de morar na 

capital é maior, a população de menor renda e/ou de migração mais recente é 

empurrada para as zonas periféricas da região metropolitana, favorecendo as 

invasões e os loteamentos irregulares.  

É importante destacar que em 1º de junho de 1974, por iniciativa do 

governo federal, sem a participação da população, do voto ou dos políticos 

tradicionais, é decidida a fusão do antigo Estado da Guanabara com o antigo 

Estado do Rio de Janeiro82. Do ponto de vista administrativo e institucional, 

Bazilio (1993) chama a atenção para a improvisação e ausência de critérios para 

esta medida, fato determinante para que a tendência de esvaziamento 

econômico da Guanabara – cuja participação no produto industrial nacional cai 

de 21,7% em 1940 para 9,6% em 1970 – não seja efetivamente revertida (p.72).  

Nos anos 80, a desaceleração do crescimento populacional, que havia 

sido observada no Rio na década anterior, espalha-se pela maior parte do país. 

O processo é resultado do reduzido ritmo de crescimento econômico das 

metrópoles nacionais, em detrimento das metrópoles regionais e cidades 

médias. As reduções da taxa de fecundidade e da imigração também ajudam a 

explicar o fenômeno.  

                                                 
82 Lei Federal Complementar no 20/74. 
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De 1980 a 1991, segundo informações do Censo Demográfico- IBGE, a 

população urbana do país cresceu 38%, enquanto a população total 

aumentava 23,4%. No mesmo período, o número de habitantes da cidade de 

São Paulo aumentou 13,6%, enquanto na Região Metropolitana da capital 

paulista o crescimento foi de 22,7%. No Rio de Janeiro, por sua vez, a 

população cresceu apenas 7,7% - em conseqüência da redução expressiva da 

imigração. O número de habitantes da capital fluminense, em 11 anos, passou 

de 5.091 milhões para 5.481 milhões. Na Região Metropolitana do Rio, a 

expansão foi de 11,9%: de 8.772 milhões para 9.646 milhões. 

Os anos 90 foram marcados por dois momentos diferentes na dinâmica 

populacional das metrópoles brasileiras. Até a Contagem Populacional de 

1996, Rio e São Paulo mantinham a trajetória descendente na taxa de 

crescimento. Mas a curva muda na segunda metade da década e o Rio 

registra, pela primeira vez em 30 anos, um aumento na velocidade de 

crescimento de sua população. O Censo 2000 contou 5,8 milhões de 

moradores na cidade, um acréscimo de 300 mil pessoas. Com isso, a taxa de 

crescimento anual saltou de 0,3% para 1,3% de uma metade da década para a 

outra, o que tem implicado em inúmeras questões sociais e de infra-estrutura 

que, somados à criminalidade e violência urbana, trazem novos estigmas para 

a cidade: 
A cidade Maravilhosa, objeto de desejo dos brasileiros foi sendo 
progressivamente dissolvida e, por muitos, desqualificada. O Rio, de 
comprovante das potencialidades do país, converteu-se no testemunho dos 
desequilíbrios e distâncias socioeconômicos nacionais e no paradigma da má 
qualidade de vida urbana. A imagem do paraíso urbano-tropical é incompatível 
com a violência metropolitana. No século XIX a cidade tinha como estigma a 
sujeira e a estreiteza das ruas, sobre as quais pairava a terrível ameaça das 
doenças epidêmicas. No final do século XX a visibilidade da questão social e a 
progressão organizacional da criminalidade urbana constituem os neo-estigmas 
(Lessa, 200, p.14). 

 
 Esta imagem do Rio dos excluídos torna-se cada dia maior. A cidade hoje 

se cinde dentro de si mesma, entre o ”asfalto” e o “morro”, entre a “sociedade” e 

as “comunidades” (Carvalho, 1994, p.135-141). A cultura da exclusão está 

presente em cada passo que damos. Vidros de carro que rapidamente se 

fecham para evitar a abordagem de homens, mulheres e crianças pedindo 

dinheiro em cada esquina e vendendo o que ninguém quer comprar. O espaço 

partilhado por grupos que se reconhecem como diferentes torna-se tenso, mas 

também anuncia que é possível reunir: 
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Nas falas, de lugares sociais distintos, subjaz a busca de uma igualdade 

expressa no vestuário, nos gostos musicais, nos desejos de consumo. A 

aparência dos corpos vestidos com marcas e etiquetas encobre a diferença 

original, numa tentativa de reunir a cidade. Culturas se entrelaçam, mostrando 

que as diferenças podem se somar e não apenas dividir. Mas a hierarquização 

do espaço urbano imprime sua marca nos moradores: favelado é pobre e 

ignorante; morador da Zona Sul tem dinheiro, cultura, posição; os da Zona Norte 

são “cafonas” e “suburbanos”, os da Barra são os emergentes. 
A exclusão é visível nos clichês, nos preconceitos, na violência do 

narcotráfico que se espalhou pela cidade e na própria geografia. O Rio das 

favelas, cujo poder paralelo criou uma ética própria; o Rio dos antigos subúrbios, 

que sofre a distância do trabalho, que acorda cedo para pegar o trem; o Rio dos 

condomínios da Barra, da Miami brasileira, símbolo do consumo e da ascensão 

social ; o Rio da Zona Sul, que desconhece e despreza os “além túnel”. Quantos 

Rios? Nas palavras ditas e não ditas a cisão aparece e permanece nestes 

muitos Rios que correm sinuosos, mesmo quando travestida com uma etiqueta 

conciliadora. O sonho democrático de se construir uma só cidade é uma tarefa 

difícil que implica em conhecer a cidade, reconhecer o seu mosaico para 

formular políticas inclusivas, capazes de redefinir práticas sociais e 

conseqüentemente dar a ler uma outra cidade menos cindida.  

 Por sua vez, os neo-estígmas da cidade afetam não só aos cariocas, mas 

a todos os brasileiros, pois nenhuma cidade brasileira substituiu totalmente o Rio 

de Janeiro e seus problemas hoje, especialmente os causados pelo narcotráfico, 

transbordam suas fronteiras, se constituindo como uma questão nacional. Se o 

Rio se apequenou, o Brasil também ficou menor. Embora dificilmente se possa 

restaurar o mito da Cidade Maravilhosa, pois este também romantizou e 

encobriu as diferenças, não se pode pensar que o Rio passou de paraíso a 

inferno. O Rio é uma metrópole com todas as questões que ela apresenta, em 

qualquer país do mundo, agravadas, porém, pela ausência do poder público. 

Cabe enfrentá-las e resgatar a auto-estima carioca. Com certeza, o Brasil 

agradecerá. 
 

3.1.1.2. Distribuição e caracterização da população 
 

Historicamente, a população carioca reconhecia a divisão da cidade em 

centro, bairros, subúrbios e favelas. Cada uma dessas categorias era 
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identificada por características como distância do Centro, qualidade da infra-

estrutura urbana, nível socioeconômico da população, quantidade e natureza 

das funções de negócios e residenciais e extensão dos vazios. No entanto, hoje 

o Rio de Janeiro está dividido em cinco áreas de planejamento (APs)83, num 

modelo assemelhado ao incorporado pelo mapa social. Estas cinco APs são 

divididas em 32 Regiões Administrativas (RAs) que, por sua vez, se subdividem 

em 159 bairros84. Diferentes Secretarias Municipais e serviços públicos, pelo 

modelo de gestão descentralizada, adotado a partir de 1993, apresentam 

representações regionais, havendo, em alguns pontos da cidade, Sub-prefeituras 

que reúnem várias destas representações85. 

Na divisão da cidade em APs, as favelas passaram a ser reconhecidas 

como áreas incrustadas nos bairros. Os subúrbios, por sua vez, foram banidos 

da nomenclatura oficial, que passou a classificar as áreas apenas pela 

localização geográfica (Zonas Sul, Norte e Oeste etc). Nos últimos dez anos, a 

implementação do Programa Favela-Bairro tem indicado maior interesse do setor 

público na homogeneização do urbanismo. Há favelas inseridas nos bairros 

como Vidigal e outras como Rocinha, Complexo do Alemão, Jacarezinho e Maré 

contabilizadas como Regiões Administrativas. 

Numa descrição meramente geográfica, o município do Rio de Janeiro 

ocupa uma área de 1.255,3 Km², incluindo as ilhas e as águas continentais. 

Mede de leste a oeste 70 km e de norte a sul 44 km. Conforme os dados do 

Censo 2000 -IBGE, 100% da sua população de 5.857.904 habitantes é urbana. 

Este é um elemento que marca há décadas o perfil do município que tinha um 

total de 5.552.538 habitantes, segundo a contagem de 1996. 

A Secretaria Municipal de Educação - SME-RJ possui dez 

Coordenadorias Regionais (CREs) assim definidas:  

Coordenadorias Regionais - gestão descentralizada: uma medida importante e 
inovadora, rumo à consolidação da política educacional da Secretaria, foi a 
descentralização administrativa e pedagógica, com a criação das dez 
Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Com estrutura semelhante à da 

                                                 
83 A divisão do Rio em APs fez parte da política de descentralização instituída na primeira gestão 
do Prefeito César Maia. As 5 AP também têm sub-divisões, perfazendo um total de 10 áreas. 
Porém, todos os estudos disponibilizados pelo Armazém de Dados do IPP, que foram consultados 
para a elaboração deste texto (ver bibliografia), se referiam às 5 Aps (ver também Anexo 2).    
84 Estas informações foram obtidas através de site da Prefeitura, em fevereiro de 2003. Para 
melhor situar os bairros, as RAs e as Aps, ver Anexo 2. 
85 São 12 sub-prefeituras: Centro, Zona Sul, Tijuca e Adjacências, Grande Méier, Ilha do 
Governador, Zona Norte, Barra, Zona Oeste, Bangu, Leopoldina, Irajá e Zona Sul 2. Cada uma 
engloba Regiões Administrativa, observa-se, porém,  que a distribuição das RAs da cidade pelas  
Sub-Prefeituras não segue o mesmo critério de distribuição pelas Aps. 
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Secretaria, as CREs têm responsabilidade e capacidade para fazer frente à 
gestão regional do sistema educacional, gerenciando com autonomia as escolas 
que estão sob sua responsabilidade, de acordo com a política educacional da 
SME. Além disso, gerenciam seus recursos, com competência para autorizar 
despesa (htp://www.rio.rj.gov.br/sme/infocre).  

 
Cada Coordenadoria Regional é responsável pela gestão educacional de 

uma área da cidade, que abrange bairros e suas respectivas Regiões 

Administrativas que, por sua vez, compõem as Áreas de Planejamento – APs. O 

mapa a seguir mostra esta distribuição: 

Mapa 1- Distribuição das Coordenadorias Regionais de Educação por Áreas de 
Planejamento e Regiões Administrativas - Município do Rio de Janeiro, 1998-
1999. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Mapoteca do Instituto Pereira Passos, Armazém de Dados, www.rj.gov.br, em 
maio de 2003.  
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A Área de Planejamento 1 (AP1) engloba o Centro da cidade, local do 

antigo núcleo histórico, onde prevalece população de rendimentos intermediários 

e um entorno de áreas degradadas como a orla portuária e a Cidade Nova e 

bairros como Gamboa, Santo Cristo e Saúde, que mesclam funções tipicamente 

de negócios e residenciais, habitados por população pobre. Um anel periférico 

contém setores censitários de padrões mais elevados, localizados no Rio 

Comprido e em Santa Teresa. A Ilha de Paquetá está integrada a essa AP. 

Excetuando-se a ilha, a população de todas as regiões administrativas dessa 

área diminuiu desde 1980.  Em 1996 a AP1 somava 282.544 habitantes, pelo 

Censo-2000, somam 268.280, que equivale a apenas 4,58% da população total 

da cidade. Esta AP conta com um número expressivo de equipamentos culturais, 

se destacando com 220 bens tombados, 42 museus, 37 bibliotecas populares e 

especializadas, 31 espaços e centros culturais e 15 escolas e sociedades 

musicais entre outros86. É onde está localizada a 1ª CRE, que conta com um 

total de 51 unidades escolares da rede municipal de ensino. 

A chamada Zona Sul é parte da AP2 e reunia, em 1996, 638.756 

habitantes (11,5% do total). Também cobre uma região que perdeu população 

nas duas últimas décadas. Pelo Censo-2000, totaliza 630.473 habitantes que 

equivale a 10,76% do total do município. É a área voltada para a saída da Baía 

de Guanabara e para o mar aberto que concentra os segmentos mais abastados 

da população e com nível de escolaridade mais alto. Em alguns de seus bairros 

como Lagoa, vive a parcela da população brasileira que mais tempo passou na 

escola, com médias de quase 12 anos de estudo, apontando para o bloco de 

populações de alta renda.  

A AP2 inclui também o outro lado do maciço da Tijuca, onde vivem 

moradores da Zona Norte, como Tijuca e Vila Isabel. Essa região tinha, em 

1996, 366.029 habitantes ou 6,6% do total carioca. Pelo Censo-2000, tem hoje 

um total de 367.005 habitantes ou 6,2% do total. Tal como a Zona Sul, essa área 

apresenta proporção significativa de setores de classe média, com níveis mais 

altos de rendimentos.   

A concentração de setores de classe média na AP2 está relacionada às 

características históricas da cidade. Na origem, as famílias com maior poder 

                                                 
86 Os dados sobre equipamentos culturais têm como fonte a Tabela 5.5.4 do Armazém de Dados 
do Instituto de Urbanismo Pereira Passos, disponibilizados no site da Prefeitura da Cidade 
(www.rio.rj.gov.br). O ano da coleta das informações é 1998 e não foi encontrada uma 
atualização.  
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aquisitivo procuravam morar fora do Centro, onde predominava a função de 

negócios, mas não em áreas muito distantes, que eram classificadas como 

subúrbios pobres.  A expansão se deu, portanto, nas áreas mais aprazíveis, que 

estavam próximas ao Centro e eram atendidas pelos bondes.  

A morfologia social, da AP 2, mostra uma disposição em faixas; na Zona 

Sul, a orla marinha é ocupada por setores censitários de categorias de renda 

mais elevada, no afastamento do mar e em algumas encostas concentram-se 

grupos populacionais de baixa renda. Na Zona Norte o contraste aparece entre a 

encosta do maciço da Tijuca, o lado sul da Rua Conde de Bonfim e a Barão de 

Mesquita. O alto dos morros de  Laranjeiras, Cosme Velho, Vidigal, Botafogo, 

Tijuca e Andaraí é coroado de favela.  

Na AP 2 além das praias e de um comércio diversificado, conta também 

com o maior número de equipamentos culturais. Possui 212 bens tombados, a 

maior concentração de teatros e salas de espetáculos (61), cinemas (48) e 

galerias de arte (52) da cidade, tem 28 museus e 27 bibliotecas populares. Nesta 

AP, se localiza a 2aCRE, com 113 unidades escolares da rede municipal. 

A mais populosa região do Rio é a AP3. Concentrava, em 1996, 

2.297.712 habitantes, nada menos que 41,4% da população total. Concentra 

hoje 2.335.390, com 40,18% da população total do município. Vivem na região 

setores de baixa classe média e popular. A configuração deste espaço se 

apresentava, pois, na forma de eixos, relacionados às linhas ferroviárias servidas 

- como “da Central”, “da Leopoldina”, “da Linha Auxiliar”, “da Rio d’Ouro” - ao 

longo dos quais, e entre os quais, existiam grandes vazios. Ao longo destes 

eixos se estabeleceram também trechos de atividades industriais, se valendo de 

terrenos mais baratos e de oferta crescente de mão-de-obra, bem como, de 

atividades de armazenagem. A indústria de transformação utiliza 9% da área da 

AP3, e que corresponde a 55% de todo o espaço industrial da cidade. A 

existência de vazios conduziu à instalação de favelas sobre áreas planas, 

morros e colinas. 

A partir dos meados do século XX, com a intensificação da circulação de 

veículos a motor, iniciou-se uma transformação deste espaço, os vazios foram 

sendo edificados, as ruas pavimentadas, a eletrificação e o abastecimento de 

água foram ampliados, havendo a entrada de setores de classe média. Com isto, 

foram também crescendo os equipamentos de comércio e serviços. As 

mudanças urbanas transformaram os antigos subúrbios em bairros como 

Bonsucesso, Penha, Méier, Piedade, Cascadura e outros.  
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A AP3 se assemelha a um grande caleidoscópio onde prevalecem os 

setores censitários caracterizados como ocupados por populações das 

categorias pobre e popular. Uma linha de setores mais pobres acompanha a 

Avenida Brasil, com favelas sobre áreas planas, como a Maré. Segue-se uma 

linha de setores melhores junto à ferrovia da Leopoldina e à Avenida Suburbana, 

englobando Bonsucesso, Ramos, Olaria, Penha. Outra, mais pobre, passa por 

Cavalcanti, Vaz Lobo, Rocha Miranda, Honório Gurgel, Coelho Neto, à qual se 

segue linha de população de melhores rendimentos, ao longo da Central, desde 

o Méier,  compreendendo Piedade, Madureira, Marechal Hermes. Destacam-se, 

à parte, duas áreas diferenciadas: uma, entre o Méier e Cachambi, junto à Zona 

Norte, contendo setores de padrões mais altos, de classe média e outra se 

refere à parte oriental da ilha de Governador, formada de setores com os 

mesmos padrões. 

O caráter mais popular desta AP, quando comparada com a AP2, se 

expressa no número médio de pessoas por domicílio, 3,36, em comparação com 

2,74 na AP2, de que resulta uma densidade relativamente elevada, de 110,6 

pessoas por hectare. 

Apesar das diferenças sociais entre AP2 e AP3, ambas as regiões vêm 

perdendo população, do mesmo modo que na AP1. Na área 2, a população de 

Vila Isabel aumentou de 1980 a 1991, mas caiu nos cinco anos seguintes.  Na 

AP3, a população de Méier e de Irajá teve o mesmo comportamento.  Já o 

número de habitantes da Rocinha cresceu entre 1991 e 1996, tal como a 

população de Ilha do Governador, Pavuna e das recém-criadas RAs de 

Jacarezinho, Complexo do Alemão e da Maré. 

Quanto aos equipamentos culturais, esta AP conta apenas 34 bens 

tombados, 22 cinemas, 10 bibliotecas populares e especializadas, 9 teatros e 

salas de espetáculos, 8 museus e 4 espaços ou centros culturais. Nela estão 

localizadas quatro CREs e um total de 416 escolas municipais assim 

distribuídas: 3ª CRE, com 102,  4ª CRE com 134 , 5ª  CRE com 103 e 6ª CRE com 

77 escolas.   

A AP4 representa a continuação da expansão da cidade, a partir da Zona 

Sul, em direção à Barra da Tijuca. Compreende também a população de 

Jacarepaguá, entre os maciços da Tijuca e da Pedra Branca, onde vivem amplos 

setores de baixa classe média e popular.  A AP4 tinha, em 1996, 575.992 

habitantes (10,4% da população carioca) e tem hoje 682.051, o que corresponde 

a 11,95% dos cariocas. Era a área que mais crescia na cidade, perdendo no 
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último Censo para a AP5. O povoamento compreende a transferência, 

principalmente da AP2, de populações de rendimentos elevados, que passaram 

a ocupar sua orla marinha. Recentemente, a municipalidade carioca não permitiu 

a expansão em trechos ocidentais, como em Grumari, visando preservações 

ecológicas. 

Na AP4, como na AP2, é nítida a disposição em faixas paralelas às 

praias: populações mais ricas junto ao mar, mais pobres, dele afastadas. Uma 

grande parte da faixa litorânea teve sua urbanização planejada, caracterizada 

por setores residenciais diferenciados em áreas de mansões e de torres de 

apartamentos.  

Quanto aos equipamentos culturais, esta AP conta em 1998 com apenas 

33 bens tombados, 5 teatros e salas de espetáculos, 4 galerias de artes, 1 

espaço ou centro cultural, 1 museu e 1 biblioteca popular e especializada, 

destacando-se pelo número de cinemas (37). Nesta AP se localiza a 7ª CRE que 

conta com 110 escolas municipais. 

Finalmente, a Zona Oeste da cidade forma a AP5, onde foram instalados 

alguns importantes estabelecimentos do setor de bens intermediários como, por 

exemplo, a base área em Santa Cruz e onde se prevê a expansão do porto de 

Sepetiba, que certamente criará novas perspectivas para esta AP.  

Com predominância dos setores populares, é a segunda área mais 

populosa da cidade, contava em 1996 com 1.390.595 habitantes (25,1% do 

total), tendo tido um aumento de cerca de 100.000 pessoas, entre 1991 e 1996. 

Pelo Censo-2000, tem hoje 1.556.505 habitantes que correspondem a 26,57% 

da população carioca. Este crescimento de cerca de 160.000 habitantes em 

poucos anos contém um componente ligado à alta natalidade O número de 

pessoas por domicílio, 3,54, é o mais elevado da cidade, mas a densidade 

demográfica é de apenas 22,8 habitantes por hectare. O espaço residencial 

ocupa apenas 64% do território, devido a áreas vazias ou apenas loteadas. 

Nesta parte da cidade, onde há décadas passadas existiam importantes 

atividades agrícolas, pomares de laranjais, ainda podem ser encontradas as 

casas com quintais. Sendo a população predominantemente pobre, a 

percentagem da área usada por comércio e serviços é  a menor das AP’s, 13%.  

A região apresenta a mesma tendência de crescimento populacional 

observado na Barra da Tijuca, mas de uma população com nível de renda 

bastante inferior ao apresentado na área litorânea. Observa-se nesta AP uma 

via, a linha da Central, ao longo da qual se destacam, nitidamente, núcleos com 
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setores de classe média e que se concentram nos centros de Padre Miguel, 

Campo Grande e Santa Cruz. Também figuram setores de rendimentos mais 

elevados e que correspondem a área de residência militar, em Deodoro e junto à 

base aérea de Santa Cruz. 

É a AP que possui menor número de equipamentos culturais contando, 

em 1998, com 30 bens tombados, 5 espaços ou centros culturais, 4 bibliotecas 

populares e/ou especializadas, 4 cinemas,  2 teatros ou salas de espetáculos e 

nenhum museu. Por outro lado, a AP 5 engloba três CRES: a 8ª CRE com 145 

escolas municipais, a 9ª CRE com 102 e a 10ª CRE com 98, perfazendo um total 

de 345 escolas da rede municipal de ensino. 

Como se pode observar, a distribuição da população nas diferentes áreas 

da cidade está relacionada ao nível de rendimentos, distância do Centro, ritmo 

do crescimento populacional e concentração de atividades econômicas e 

culturais. 

 

3.1.1.3. Distribuição da população de 0 a 6 anos na cidade 

 
Em relação à distribuição da população infantil, de 0 a 6 anos, nas APs 

temos o seguinte quadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1  - População residente, de 0 a 6 anos, segundo Áreas de Planejamento, 
 Rio de Janeiro-2000. 
          
AP Total   Total                
 População 0 a 6 < de 1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 

Total 5.857.904  626.450 88.616 88.318 90.423 90.850 89.098 90.548 88.597

AP 1 268.280 27.044 4.021 3.960 3.942 3.898 3.793 3.707 3.723

AP 2 997.478 70.174 10.022 9.844 9.941 10.158 9.870 10.227 10.112

AP 3 2.353.590 255.424 36.007 36.024 36.960 37.337 36.404 37.008 35.684

AP 4 682.051 74.880 10.700 10.441 10.982 10.814 10.731 10.634 10.578

AP 5 1.556.505 198.928 27.866 28.049 28.598 28.643 28.300 28.972 28.500
Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2002  
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Tabela 2 – Proporção de população residente, de 0 a 6 anos, segundo as  Áreas 
de Planejamento, Rio de Janeiro-2000. 
 

      
Áreas de Total % Total % % de 0 a 6
Planejamento População 0 a 6 anos Nas APs

Total  5.857.904 100,00 626.450 100,00 10,69
AP 1 268.280 4,58 27.044 4,32 10,08
AP 2 997.478 17,03 70.174 11,20 7,03
AP 3 2.353.590 40,18 255.424 40,77 10,85
AP 4 682.051 11,64 74.880 11,95 10,99
AP 5 1.556.505 26,57 198.928 31,76 12,78

Fonte: IBGE, Censo Demográfico -2000 

 
Tabela 3 - População residente, de 0 a 6 anos, distribuída pela idade de 
freqüência a creches, pré-escola e CA e Ensino Fundamental - segundo Áreas 
de Planejamento, Rio de Janeiro-2000. 
     
Áreas de Total Creches Pré-escolas CA e Ens.Fund.
Planejamento 0 a 6 anos (0 a 3) (4 e 5) (6 anos)

Total  626.450 358.207 179.646 88.597
AP 1 27.044 15.821 7500 3.723
AP 2 70.174 39.965 20 097 10.112
AP 3 255.424 146.328 73 412 35.684
AP 4 74880 42.937 21.365 10.578
AP 5 198928 113.156 57.272 28.500

Fonte: IBGE, Censo Demográfico -2000 
 

 Podemos perceber que o número de crianças de cada faixa de um ano 

se mantém mais ou menos regular, não seguindo uma linha nem ascendente, 

nem descendente. Cada AP mantém uma mesma ordem de grandeza no 

número de crianças, em cada ano de vida - dos recém-nascidos até os de seis 

anos de idade. Esta relativa regularidade no número absoluto de crianças de 

cada faixa etária, nos últimos seis anos, pode ser explicada de muitas maneiras: 

diminuição proporcional de nascimentos, estabilidade na taxa de mortalidade 

infantil entre outros aspectos que não serão analisados aqui. Porém, conhecer 

esta tendência e saber, aproximadamente, com quantas crianças cada AP conta, 

permite à administração pública formular políticas para a infância, planejando e 

implementando ações, a curto, médio e longo prazo, que possam ter 

continuidade.  

 Em relação à Educação Infantil, este dado é fundamental para a SME 

disponibilizar equipamentos e vagas em creches e pré-escolas, especialmente 
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nas áreas de maior concentração de crianças
87

. A Tabela 3, que agrupa as 

crianças segundo as idades de freqüência às creches, pré-escolas e primeiro 

ano do ciclo ou CA dá uma idéia da extensão de cada grupo e dos recursos 

necessários para se atender à demanda.   

 Quanto à proporção de crianças de  0 a 6 anos  nas APs, verifica-se nas 

AP1 e AP2, que ela é menor em relação à proporção da população total destas 

APs, ou seja,enquanto a população total destas APs significa 21,61% do total de 

cariocas, as crianças de 0 a 6 anos representam apenas 15,52% da população 

desta faixa etária na cidade. Isto ocorre porque na maioria dos bairros destas 

APs há uma maior concentração de população acima de 6 anos e adulta. Porém, 

nos bairros com população de baixa renda como Vidigal e Rocinha, este 

tendência não ocorre. Enquanto que em Copacabana, a população do bairro 

representa 2,51% dos cariocas, a das crianças, de 0 a 6 anos, representa 

apenas 1,16% da população desta faixa etária. Na Rocinha, onde a população 

representa 0,96% dos cariocas, a população infantil é de 1,35% do total das 

crianças de 0 a 6 anos. No Vidigal, onde se concentram 0,23% da população da 

cidade, as crianças de 0 a 6 representam 0,30% da população desta faixa etária 

na cidade. 

As APs 3, 4 e 5 apresentam uma proporção de crianças desta faixa etária 

superior à proporção da população total. Nelas se concentram 84,48% das 

crianças cariocas de 0 a 6 anos de idade e 78,39% dos cariocas. Chama a 

atenção a diferença proporcional na AP 5, região com estratos populacionais de 

baixa renda, onde moram mais de 30% das crianças de 0 a 6 anos de idade da 

cidade, enquanto que o total da população representa 26% dos cariocas; isto se 

explica pela alta da taxa de natalidade da AP5, que é maior da cidade.  

As crianças de 0 a 6 anos representam 10,69% da população total da 

cidade. Porém, na AP2, elas contabilizam apenas 7,03% da população desta AP, 

enquanto que na AP5 elas chegam a 12,78% da sua população. Analisando a 

população infantil, de 0 a 6 anos, residente nas Regiões Administrativas das 

grandes favelas cariocas (ver anexo 1), observamos que: na RA do Jacarezinho 

as crianças de 0 a 6 anos representam 13,53% da sua população, na RA da 

Cidade de Deus, 13,82%, na RA da Rocinha, 15,07%, na RA da Maré, 15,20%, 

na RA do Complexo do Alemão, 15,33%. Em Acari, as 3.948 crianças, de 0 a 6 

anos, significam 16,02% da população do bairro. 

                                                 
87 A cobertura do atendimento será analisada mais à frente. 
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 O Relatório de Desenvolvimento Humano do Rio de Janeiro, elaborado 

pela ONU em parceria com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e 

a Prefeitura  do Rio (Rio Estudos no 4, 2001), concluiu que no Rio convivem 

índices da Itália – um dos mais altos IDH (índice de Desenvolvimento Humano) 

do mundo – como é o caso do bairro da Lagoa Rodrigo de Freitas com 0,90 

pontos, numa escala de 0 a 1, com outros, como o bairro de Santa Cruz com 

0,51, semelhantes ao de Honduras, um dos mais baixos do mundo. É o Rio do 

século vinte e um, há 60 km do Rio do século XIX (Jornal do Brasil, Caderno 

Cidade, 24/03/2001, p.17). 

 Segundo o relatório, num extremo temos as quatro grandes favelas 

(Rocinha, Jacarezinho, Maré e Complexo do Alemão) e o extremo oeste da 

cidade (Guaratiba e Santa Cruz) que possuem condições de vida muito interiores 

ao resto da cidade. No outro extremo, temos a Zona Sul tradicional (Botafogo, 

Copacabana e Lagoa) e as áreas mais afluentes da Zona Norte (Tijuca e Vila 

Isabel), que apresentam condições muito acima do restante da cidade. Por fim, 

numa posição intermediária, temos as Regiões Administrativas que cobrem toda 

a antiga área suburbana, a Barra da Tijuca, as áreas mais próximas da Zona 

Oeste (Bangu e Campo Grande) e as áreas centrais da cidade. Nesta região, as 

condições de vida são surpreendentemente similares e próximas da média para 

a cidade. 

 O mesmo relatório mostra a enorme disparidade entre bairros vizinhos 

como Gávea, que tem o segundo maior IDH da cidade –0,89 e a Rocinha que 

tem o quarto pior – 0,59. Na Gávea menos de 5% da população vive em 

domicílio com alta densidade de moradores (mais de duas pessoas por 

dormitório). Na Rocinha quase a metade da população se aperta em cubículos. 

Além disso, 99% dos moradores da Gávea têm acesso a esgoto. Na Rocinha 

60% dos cidadãos não dispõem de um serviço de esgoto. Em termos de 

educação, a disparidade entre os dois bairros vizinhos também é grande. 

Metade da população da Gávea tem educação superior. Na Rocinha, apenas 2% 

conseguiram chegar a neste nível de ensino. Na outra ponta do indicador, só 2% 

dos moradores da Gávea são analfabetos. Na Rocinha, 20% dos cidadãos não 

sabem ler nem escrever. Quando o relatório mede a escolaridade média, 

verifica-se que ele atinge 12 anos de estudos na Gávea e apenas quatro na 

Rocinha. Gávea e Rocinha, conseqüentemente, oferecem oportunidades 

educacionais desiguais às suas crianças. Na Gávea, apenas 5% das crianças de 

7 a 14 anos estão fora da escola. Mas 25% dos filhos de moradores da Rocinha 
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não freqüentam os bancos escolares. No item acesso a recursos monetários que 

as disparidades ficam ainda mais evidentes. A renda per capta da Gávea é 10 

vezes maior que a da Rocinha. Na Gávea apenas 1% dos moradores são 

pobres, ou seja, ganham menos de meio salário mínimo por mês. Na Rocinha 

este contingente é de 41%. Na Gávea ganha-se por mês, em média, 

R$2.042,00. Na Rocinha, R$214,00. 

 Cabe ainda trazer algumas análises, do referido relatório da UNICEF, 

importantes para entender e pensar as condições de vida na cidade, 

particularmente, as das crianças de 0 a 6 anos de idade. Entre as 12 grandes 

cidades brasileiras, a cidade do Rio de Janeiro, em termos de suas condições de 

vida (ICV), encontra-se no terço superior ocupando a quarta posição, atrás 

apenas das grandes cidades ao Sul (Curitiba, São Paulo, e Porto Alegre). 

Quando a ordenação é realizada com base no IDH, o Rio de Janeiro perde uma 

posição passando para o quinto lugar, sendo ultrapassado por Brasília. Mas a 

posição relativa da cidade não é uniforme ao longo das três dimensões do IDH e 

das seis dimensões do ICV88.  As diferenças na posição relativa da cidade 

mostram que ela tem uma posição relativamente melhor em termos do acesso a 

recursos (tanto ao conhecimento quanto aos recursos monetários), do que em 

termos da sua capacidade de atingir seus fins (desenvolvimento infantil e as 

condições de saúde e sobrevivência). Desta forma, os analistas deixam claro 

que: 
As condições de vida — por vezes precárias da cidade — resultam mais da 
dificuldade de utilizar, de forma efetiva, os recursos disponíveis do que 
propriamente pela falta de recursos familiares. Assim, a limitação dos 
Indicadores da nossa cidade de consecução de fins (condições de saúde e 
sobrevivência e oportunidades para o desenvolvimento infantil) resulta muito 
mais da relativa precariedade do sistema educacional e de assistência médica, 
que propriamente da escassez de recursos familiares (Rio Estudos no 4, 2001, 
p.4). 

 
 Ainda que não pretenda responder, cabe ainda indagar: a que se deve a 

dificuldade do carioca utilizar os recursos disponíveis? Por que as condições de 

educação da população adulta da cidade, com o menor índice de analfabetismo 

adulto do país (3%), a segunda menor porcentagem da população com menos 

de 4 anos de estudo (17% da) e com 20% da sua população com curso superior, 

                                                 
88 O IDH é resultado da combinação de indicadores de (a) condições de saúde e sobrevivência, (b) 
acesso ao conhecimento, e (c) acesso a recursos monetários. Já o ICV inclui um número maior de 
indicadores básicos para representar as três dimensões acima e incorpora três dimensões 
adicionais: (d) condições habitacionais, (e) acesso ao trabalho, e (f) oportunidades para o 
desenvolvimento infantil. 
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não se reflete na mesma proporção no acesso ao trabalho, renda e recursos 

monetários? Por que tendo uma escolaridade média de sua população de 8,2 

anos de estudos (segunda mais elevada do país) e a melhor posição em relação 

ao combate ao trabalho infantil no país, isto também não reflete nas 

oportunidades educacionais da população infantil que aparecem como 

relativamente limitadas, com 7% das crianças de 7 a 14 anos ainda não 

freqüentando o Ensino Fundamental, com considerável defasagem série-idade, 

ocupando a 7a colocação em termos da defasagem escolar média, com um 

desempenho muito próximo a Goiânia e atrás de todas as grandes cidades nas 

regiões Sul, Sudeste e Brasília?  

 Por que há tantas favelas na cidade se o Rio tem nas condições 

habitacionais de sua população uma posição de vanguarda no país com apenas 

5% da população sem acesso a instalações adequadas de esgoto, 2% com 

abastecimento inadequado de água, 0,5% vivendo em domicílios construídos 

com material não durável e ocupa a segunda posição quanto à densidade 

populacional, com 14% da população vivendo em domicílios com mais de duas 

pessoas por dormitório, sendo superado apenas por Curitiba? 

Por que, tendo a menor taxa de mortalidade infantil entre as 12 grandes 

cidades do país, com 20 mortes por 1000 nascidos vivos, e uma ampla rede 

hospitalar, tem um desempenho, com relação às condições de saúde e 

sobrevivência (esperança de vida de apenas 65 anos), bem inferior à sua 

posição relativa em termos educacionais, de acesso a recursos monetários e 

condições habitacionais da sua população?  

 Muitas são as perguntas e as respostas para elas. No que tange às 

nossas crianças, chama atenção a precariedade da assistência médica e do 

sistema educacional do município, apontada pelo documento. Se os recursos 

que as famílias dispõem não são capazes de superar esta precariedade, caberia 

então à instância pública a busca desta superação.  
Quanto à população de 0 a 6 anos, residente na cidade, o exercício de 

análise de sua distribuição pelas APs indica o mesmo caminho já apontado no 

Capítulo 1: a maioria das crianças pequenas residentes no Rio de Janeiro 

pertence a estratos de população de baixa renda e vive nas piores condições de 

vida da cidade.  

 Diante deste panorama pergunto: como a Educação Infantil, primeira 

etapa da Educação Básica, está sendo tratada pelo Sistema Educacional do 
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Município? Quantas crianças são atendidas na rede pública municipal? Em que 

consiste esta precariedade do Sistema no que se refere à Educação Infantil?   

 

3.1.1.4. Educação Infantil: cobertura do atendimento  
 

Segundo o Relatório da UNICEF- Situação da Infância no Brasil 2001-, o 

Estado do Rio de Janeiro foi a unidade da federação que obteve o segundo 

melhor resultado, com 0,6689 pontos no Índice de Desenvolvimento Infantil. O 

município do Rio ficou acima da média do Estado com um índice de 0,71 pontos, 

ocupando o quinto lugar entre os municípios do Rio de Janeiro. Como já 

apontado na nota de rodapé 85, este índice é calculado levando em conta três 

fatores: a escolaridade dos pais, os serviços de saúde e a escolaridade das 

crianças de zero a seis anos.  A Educação Infantil é reconhecida como um 

espaço de promoção do desenvolvimento infantil e, conseqüentemente, de 

garantia dos direitos da criança resumidos nos três “p”: proteção, provisão e a 

participação da criança como sujeito de direitos.  

Pelos dados da UNICEF, de 2001, o município do Rio de Janeiro tinha 

10,4% das suas crianças matriculadas em creches e 49,7%90 matriculadas em 

pré-escolas. Estes percentuais estão acima da média do Estado (5,5% e 42,6% 

matrículas em creches e pré-escolas respectivamente), que revelam o quanto a 

cobertura do atendimento é ainda restrita, especialmente para as crianças de 

zero a três anos de idade
91

.  

                                                 
89 O índice máximo é 1,0 ponto, sendo que o Distrito Federal, que obteve o melhor índice, ficou 
com 0,67 pontos. Embora o Estado do Rio tenha tido uma classificação significativa, não podemos 
deixar de considerar que essas médias revelam que a situação da infância no Brasil, segundo os 
critérios da UNICEF, precisa ainda de muita atenção. 
90 Segundo fontes orais da secretaria de educação do município do Rio de Janeiro, a cobertura de 
atendimento para as crianças de seis anos seria de 100%, pois essa faixa etária já foi inserida no 
ensino fundamental desde 1999 (Parecer da E/CME de 17/03/1999). As classes de alfabetização da 
rede municipal, freqüentadas pelas crianças de seis anos, não constam mais no Censo Escolar 
desde então. Desta forma, estes dados da UNICEF, quanto à rede municipal, devem se referir 
apenas às crianças de quatro e cinco anos, como o próprio município contabiliza..  
91 Pela LDB, as crianças de zero a três anos de idade devem freqüentar creches e as de quatro a 
seis as pré-escolas. Porém, na prática, essa distinção etária nem sempre ocorre. Há crianças de 
mais de três anos freqüentando os espaços das creches e crianças de menos que quatro e mais de 
seis anos de idade freqüentando pré-escolas. A creche é considerada, geralmente, como um lugar 
onde a criança é atendida em horário integral e a pré-escola em horário parcial. No questionário da 
pesquisa, na qual esse projeto se insere, foi constatado que em 73,6% dos municípios que o 
responderam não existe horário parcial nas creches, ou seja, funcionam em horário integral, e 
quase 40% têm esse horário com oito horas de duração, e 71,7% informaram que não existe 
horário flexível para permanência nas creches. Quanto às pré-escolas, 64,2% informaram que 
atendem em horário parcial com 4 horas de duração e 90,6% dos casos informaram que não existe 
horário flexível para permanência na pré-escola. 
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Em artigo publicado no jornal O Globo, de 02/02/2001, intitulado 

Crianças, escolas, pais e prefeitura, o Prefeito César Maia traz dados da 

Educação Infantil no município bastante diferentes dos apontados pela UNICEF 

e levanta questões sobre a demanda e a oferta de vagas neste nível de ensino 

que merecem algumas observações:  
Até 4 anos existem no Rio 85 mil crianças por cada faixa de um ano de idade. 
Entre 5 e 9  anos, o número por cada faixa de um ano é de 88 mil crianças e, 
entre 10 e 14 anos, este índice aumenta para 97 mil crianças por faixa de um 
ano. São dados ajustados do censo do IBGE. Nas creches da prefeitura, próprias 
e conveniadas, existem, aproximadamente 50 mil crianças, ou seja, 20% de um 
total de 255 mil crianças que se encontram em idade de estar nas creches. Nas 
pré-escolas ou jardins de infância municipais, há 70 mil crianças ou 27% das 255 
mil crianças que se encontram na idade de estar num jardim de infância. 
É provável que nesta faixa de idade – creches e pré-escolas - mais do que em 
outras, se viva o duplo fenômeno de uma dinâmica insuficiente de vagas e de 
uma frágil consciência dos pais sobre a importância de os filhos estarem na 
escola. No jardim de infância, o déficit em 1992 era tão grande – menos de 10% 
das crianças em idade de estarem na escola a freqüentavam – que o jogo de 
oferta e demanda de vagas terminou por imprimir uma expansão entre 1993 e 
2000, ultrapassando a triplicação das vagas. Mesmo assim, chegou-se a um 
número anêmico de 27% do total da população infantil específica. 
As classes de alfabetização mostram que neste ponto ocorre o encontro entre o 
número de vagas e a consciência dos pais. De 88 mil crianças nesta faixa etária, 
55 mil, ou 62% estão matriculadas. 
 

Os critérios de coleta de dados dos diferentes órgãos (MEC, IBGE, 

UNICEF) não são coincidentes, divergem em vários aspectos como na 

conceituação de Educação Infantil, na unidade de investigação usada, no 

processo de amostragem, no período, na periodicidade e abrangência territorial 

da coleta e nas variáveis selecionadas, entre outros (Rosemberg 1999,p.8), 

isso faz com que não se tenha uma informação precisa.   

Estas fontes, porém, deixam evidente que, no município do Rio de 

Janeiro, há um percentual significativo de crianças, de zero a seis anos de 

idade, fora de instituições que promovem a Educação Infantil que, embora não 

seja obrigatória, deve ser oferecida pela instância pública como opção dos 

pais. Mas opção sem oferta é imposição. A demanda por vagas em creches e 

pré-escolas não se resume à consciência dos pais sobre a importância da 

escola para os filhos. A consciência do direito da criança, desde que nasce, à 

educação é, sem dúvida, uma questão que precisa ser trabalhada na 

sociedade como um todo. Porém, se há um percentual de pais que acredita 

que a educação em casa é a melhor alternativa para os filhos pequenos é 

porque se consideram mais competentes para exercer esta função ou porque 

não encontram creches e pré-escolas de qualidade e/ou que possam pagar 

pelos serviços.  
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É preciso ter o cuidado com afirmativas como estas para não correr o 

risco de tomar a parte pelo todo, generalizando o que não é generalizável.Há 

diferenças significativas entre um bebê e uma criança de quatro anos, os pais 

podem não optar pela creche e optar pela pré-escola, pois quanto maior a 

criança, maior é a consciência da importância da escola para os filhos. Além 

disso, essa opção é para poucos, exige disponibilidade dos pais e conseqüente 

afastamento do trabalho ou pagamento a terceiros, e este preço não é acessível 

às classes populares, que muitas vezes por total falta de opção deixam os filhos 

pequenos com vizinhos, parentes, escolinhas improvisadas ou até com os 

irmãos maiores, que acabam também tendo os seus direitos de não trabalhar 

violados.  

Quanto às crianças das Classes de Alfabetização, ou melhor, as de seis 

anos de idade, a cobertura de 62% apontada pelo artigo, ao contrário do 

exposto, ou revela que há um percentual muito grande de crianças fora do 

primeiro ano do Ensino Fundamental ou que o Prefeito desconhece que, desde 

1999, o Sistema Municipal de Educação do Rio passou a ter nove anos de 

duração, incluindo as crianças de seis anos no primeiro ano do ciclo, estendendo 

assim a sua faixa de obrigatoriedade escolar.  

Para se entender a demanda pela Educação Infantil é preciso 

desenvolver pesquisas que busquem respostas para perguntas como: por que 

os pais de crianças, das diferentes idades desta faixa etária e das diferentes 

camadas sociais, procuram ou não a escola? O que cada grupo social espera 

deste lugar? O que cada um encontra? Quais são as alternativas pedagógicas, 

instalações e equipamentos, horários de atendimento, alimentação e cuidados 

em geral, equipe responsável etc que são oferecidos às crianças?   

As entrevistas tanto com os responsáveis pela Educação Infantil no Nível 

Central e no Nível Regional das CRs, quanto com as diretoras das escolas 

pesquisadas, apontaram a demanda como uma questão a ser equacionada92. 

Não é difícil perceber que, na nossa cidade, a procura pela Educação Infantil é 

grande. Basta conversar com moradores ou andar pelas ruas de habitações 

populares de bairros como Bangu, por exemplo, e observar placas anunciando 

explicadoras e escolinhas para crianças pequenas. Basta observar o critério de 

matrícula em turmas de pré-escola na rede municipal cuja recomendação é  

                                                 
92 A procura é muito grande foi uma frase quase que unânime entre as entrevistadas. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

172 

 

priorizar as crianças mais velhas, ou seja, como não há oferta de vagas para 

todos, primeiro atende-se as de cinco anos e só depois as de quatro93. 

 Os resultados do Censo-2000 (IBGE), com a contagem da população por 

faixas de um ano, segundo as diferentes APs do município e a inclusão, a partir 

de 2001, das creches e pré-escolas no Censo Escolar (MEC-INEP) permitem 

traçar um panorama da cobertura de atendimento da Educação Infantil na nossa 

cidade. Este é um exercício aproximado já que levei em conta a faixa etária da 

nova LDB para a Educação Infantil - 0 a 3 anos para creche e 4 e 5 anos para 

pré-escola – e não inclui as crianças de seis anos, pois estas estão distribuídas 

entre classes de alfabetização (nas redes  federal, estadual e privada) e turmas 

de primeiro ano do Ensino Fundamental na rede municipal. É sabido que esta 

separação etária nem sempre ocorre, porém arrisquei o exercício construindo a 

tabela a seguir: 

Tabela 4 - Número de crianças matriculadas em creches e pré-escolas, por 
dependência administrativa, segundo Censo Escolar de 2001 e 2002 e cobertura 
do atendimento na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 2002. 
 
            Educação Infantil        Cobertura de Atendimento*

Dependência 
Administrativa  

Creche 

 
% Pré-

escola  

 
% 

 
Total 

%   
        

Creche 

%       
Pré-

escola 

%       
 

Total 

          
Censo Escolar 
2001 54879 100 148465 100 203344 15.32 82.64 37.8

Estadual 274 0.50 1193 0.80 1467 0.08 0.66 0.27
Federal 133 0.24 132 0.09 265 0.04 0.07 0.05
Municipal 19536 35.60 74705 50.32 94241 5.45 41.58 17.52
Privada 34936 63.66 72435 48.79 107371 9.75 40.32 19.96
         
Censo Escolar 
2002 54547 100 157623 100 212170 15.22 87.74 39.44

Estadual 270 0.49 1123 0.71 1393 0.08 0.63 0.26
Federal 130 0.24 113 0.07 243 0.04 0.06 0.05
Municipal 19686 36.09 84262 53.46 103948 5.50 46.90 19.33
Privada 34461 63.18 72125 45.76 106586 9.62 40.15 19.82
 
 
Fonte: MEC-INEP, Censo Escolar, 2001 e 2002, dados preliminares e IBGE, Censo-2000. 
(*) Para o cálculo da cobertura de atendimento foi tomada a contagem da população por faixa de um ano do 
Censo-2000, tanto para 2001 como para 2002, assim distribuída: 358.207 crianças de 0 a 3 anos (creche), 
179.646 crianças de 4 e 5 anos (pré-escola), perfazendo um total de 537.853 crianças de 0 a 5 anos.  
 
 Como já observamos, não houve uma variação muito grande, por faixa 

de um ano, na população infantil do município, em cada AP, nos últimos seis 

anos, sendo assim, a contagem da população do Censo-2000, tomada como 

                                                 
93 Este pode não ser um critério oficial, mas as entrevistas mostraram que efetivamente é isto que 
acontece na prática.  
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referência, favoreceu uma comparação entre a cobertura de atendimento em 

2000 e em 2001. Em relação às creches, nota-se uma pequena diminuição na 

cobertura de 2001 para 2002, em compensação, houve um aumento de mais de 

9.500 vagas na pré-escola da rede municipal, que passou a ser responsável por 

mais de 53% do total de atendimento pré-escolar. Embora a rede privada tenha 

tido uma pequena diminuição  de um ano para o outro, não se pode deixar de 

levar em conta que ela é ainda responsável por uma parcela considerável do 

atendimento, especialmente nas creches, em que contabiliza 63%. É bem 

verdade que neste grupo estão incluídas  as creches comunitárias, filantrópicas 

confessionais e geridas por ONGs etc que mantêm convênios com a instância 

pública, como será discutido posteriormente, mas este fato chama a atenção 

pelo percentual de cerca de 15%  de cobertura na faixa etária de 0 a 3 anos de 

idade.  

 A cobertura de quase 88% das crianças, com toda margem de erro que 

este exercício certamente comporta, não pode ser desprezada, especialmente 

quando comparada a alguns municípios vizinhos da Baixada Fluminense, como 

Duque de Caxias e São João de Meriti, por exemplo, que não chegam a cobrir 

30% das crianças. No relatório da pesquisa Formação de profissionais da 

educação infantil no Estado de Rio de Janeiro (Kramer, 2001) quando foi feito 

um exercício semelhante, porém trabalhando com a estimativa populacional do 

IBGE para 1999 e o Censo Escolar-1999, a cobertura de atendimento calculada 

para o município do Rio foi de 60,80% (ver página147). O Rio, junto com mais 49 

municípios do Estado, apresentava uma cobertura que classificamos como 

média. Em dois anos, passou a ter uma cobertura considerada alta. Esta 

diferença proporcional de mais de 20% se explica por dois motivos: primeiro, 

porque naquele estudo foram incluídas as crianças de seis anos, que na rede 

municipal já estavam inseridas no primeiro ano do ciclo94 e, segundo, porque 

houve um aumento de quase 35.200 vagas para Educação Infantil na cidade 

nestes últimos anos. As turmas de pré-escola da rede municipal foram de 56.339 

alunos, em 1999, para 84.262, em 2002 e as da rede privada de 64.640 para 

72.125 alunos.  

 Embora estes números sejam animadores, vamos ver como se 

distribuem estas vagas pelas APs da cidade. A  tabela a seguir tomou como 

referência a distribuição  das CREs pelas APs segundo a mapoteca do município 

                                                 
94 Se não tivessem sido contadas as crianças de seis anos e cálculo tivesse sido feito  sem o CA e 
com a população de  crianças de 4 e 5 anos,  a cobertura de atendimento seria de 75,27%.  
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(Armazém de Dados,  do Instituto de Urbanismo Pereira Passos, 

www.armezemdedados.rio.rj.gov.br) e o número de crianças que freqüentam as 

turmas de educação infantil, em cada CRE, resultado das matrículas de fevereiro 

de 2002, fornecido pela SME, em outubro de 2002. Como poderá ser observado, 

o número total de crianças não coincide com os dados do Censo Escolar. O que 

muda, consideravelmente, a proporção da cobertura de atendimento. Estas 

divergências ocorrem, principalmente, pela diferença entre matrícula inicial e 

final e também pelo próprio fluxo de informações dos diferentes departamentos 

da SME. Na matrícula inicial de março de 2001, por exemplo, havia 3.060 turmas 

de Educação Infantil na rede municipal e 75.034 alunos e, na matrícula final do 

mesmo ano letivo, contava-se 3.033 turmas e 72.080 crianças, conforme 

informação da planilha de movimentação da SME (Armazém de Dados do IPP, 

tabelas 5.2.52 e 5.2.53)95.  

 
Tabela 5 - Distribuição proporcional de matrículas em turmas de pré-escolas da 
rede municipal de ensino por Área de Planejamento do município do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro-2002. 
 
Áreas de planejamento  
e CRÊS 

População 
4 e 5 anos 

Matrículas  
pré-escolas 
municipais

% 

Total 179 465 80 299 44,74 
AP 1 – CRE 1 7 500 4 835 64,47 
AP 2 – CRE 2 20 097 8 367 41,63 
AP 3 – CRE 3, CRE 4, CRE 5 e CRE 6 73 412 31 640 43,10 
AP 4 – CRE 7 21 365 9 141 42,78 
AP 5 – CRE 8, CRE 9 e CRE 10 57 272 26 316 45,94 
 
Fonte: IBGE, Censo-2000 e Secretaria Municipal de Educação do Rio de janeiro- resultado de 
matrícula fevereiro/2000, informações gerenciais da Assessoria Técnica de Planejamento. 
 

 Na AP 1, onde a população infantil, em números absolutos, é reduzida e 

a população residente é, na sua maioria, de baixa renda, a cobertura da rede 

municipal é significativamente maior do que nas outras APs. Já na AP 2 e na AP 

4, que apresentam as menores proporções de cobertura de Educação Infantil da 

rede municipal é onde se concentram os estratos da população de mais alta 

renda. Este movimento, que inversamente se observa na  AP 5, parece indicar 

que está havendo uma presença maior do ensino público nas áreas da cidade 

onde a população é menos favorecida. Todavia, não se pode deixar de levar em 

                                                 
95 Estes números, por sua vez, não são os mesmos apresentados pelo Censo-Escolar nem pela 
Tabela 5.2.58- Alunos matrícula. Gostaria de registrar aqui a dificuldade em se trabalhar com esta 
imprecisão de dados. 
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conta que, menos de 50% de atendimento, especialmente nas APs onde se 

concentram muitas crianças de classes populares e pobres, implica em não 

oferecer Educação Infantil pública e gratuita a mais de 99.000 crianças.  

 Tomando como exemplo os extremos da cidade - AP 2 (Zona Sul e Norte 

próxima) e AP 5 (Zona Oeste) - os quase 42% de cobertura da primeira podem 

não significar um maior atendimento de crianças de classes populares, mesmo 

porque a soma das crianças que freqüentam a educação Infantil municipal 

representa apenas 4,66% da população infantil de 4 e 5 anos da cidade. 

Supondo que todas estas 8.300 crianças matriculadas na Educação Infantil da 

rede municipal sejam oriundas dos estratos mais pobres da população desta AP, 

só a população desta faixa etária da Rocinha e do Vidigal, se estivesse toda 

contemplada, por exemplo, ocuparia 34,45% das vagas desta AP. Se pensarmos 

que outros bairros da AP 2 como Cosme Velho, Botafogo, Copacabana, Tijuca, 

Andari etc são coroados de favelas, não é difícil inferir que uma parcela 

importante desta população não deve estar entre os 8.300 vagas da AP. Por 

outro lado, atender cerca de 46% das crianças na AP 5, significa que quase 

31.000 crianças, de 4 e 5 anos, de uma população majoritariamente de baixa 

renda, paga os serviços a instituições privadas ou não estão freqüentando 

turmas de Educação Infantil.  

 Se o número relativo permite ter uma visão do todo, por sua vez, ele não 

pode encobrir a dimensão expressiva do número absoluto.Não se trata de negar 

os avanços e o investimento nas áreas menos “nobres” da cidade. Mas a 

negligência histórica do setor público, frente à população menos favorecida, 

deixou lacunas, criando bolsões de pobreza gigantescos como  o Complexo do 

Alemão, Rocinha, Maré, Jacarezinho entre outros, que se deslocam agora para a 

Zona Oeste da cidade, que não tem permitido que muitas das nossas crianças 

tenham seus diretos garantidos. Em que consiste a precariedade do Sistema 

Educacional no que diz respeito à Educação Infantil? Parte da pergunta já pode 

ser respondida: na ausência.  

 Em entrevista com a responsável pelo Departamento de Educação 

Infantil da SME, foi apontada como meta do atual governo municipal uma 

cobertura, pela rede municipal de ensino, de dois terços da população em idade 

pré-escolar, o que corresponderia ao oferecimento de 119.643 vagas, ou seja, 

um crescimento percentual de aproximadamente 30% (cerca de 36.000 vagas) 

em dois anos. Considerando que nos últimos dez anos a Educação Infantil da 

rede municipal de ensino cresceu, em média,16 % ao ano, sendo que de 1999 
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para 2000 chegou a crescer mais de 27%, esta meta poderá ser alcançada. 

 Alcançar uma meta quantitativa, porém, implica em ações administrativo-

pedagógicas capazes de viabilizar o serviço porque se o quantitativo, per se, fala 

do direito à educação que de fato precisa ser garantido, por outro lado, pergunto: 

a abertura de espaços seria realmente uma garantia dos outros direitos da 

criança? 

 Observando a  tabela e o gráfico a seguir pode-se ter um panorama do 

crescimento de turmas e alunos de Educação Infantil da rede municipal de 

ensino nos últimos dez anos: 

Tabela 6 – Educação Infantil crescimento quantitativo e percentual de turmas e 
alunos e relação aluno-turma, 1992-2002.  
 

  Turmas Alunos Relação

Anos Total
Crescimento

Percentual Total
Crescimento

percentual aluno/turma 
      

1992    814 19 153 23.53
1993    831 2.09  21 311 11.27 25.65
1994    970 16.73  23 575 10.62 24.30
1995   1 222 25.98  29 392 24.67 24.05
1996   1 511 23.65  36 112 22.86 23.90
1997   1 884 24.69  45 998 27.38 24.42
1998   2 114 12.21  51 833 12.69 24.52
1999   2 275 7.62  56 267 8.55 24.73
2000   2 913 28.04  71 868 27.73 24.67
2001   3 060 5.05  75 034 4.41 24.52
2002   3 423 11.86  83 945 11.88 24.52

 
 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação. Retirada da Tabela 6.2.9 Armazém de Dados do IPP, 
www.rio. rj.gov. br  
 
Gráfico 1-     Educação infantil - crescimento do número de alunos - 1992 – 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SME. Retirado do Gráfico 6.2.1 Armazém de Dados IPP, www.rio.rj.gov.br, em 
abril de 2003 
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 Não há dúvida de que havia uma demanda represada e que se fazia e 

ainda se faz necessário aumentar a oferta de vagas na Educação Infantil da rede 

pública, mas o que um crescimento tão rápido e significativo suscita? Da 

disponibilização e adaptação dos espaços à formação da equipe pedagógica, 

como a SME vem se organizando frente a esse crescimento?   

 Deixo a resposta para estas questões para a terceira parte deste capítulo, 

com a força da fala de quem está vivendo a expansão e tendo que encontrar não 

apenas respostas, como também soluções, pois as crianças parecem que 

brotam e da mesma forma que brota criança teria que brotar espaços (Valéria, 

responsável pela Educação Infantil no Nível Central). 

 Mas se “brotam” crianças numa metrópole como o Rio, é preciso que a 

cidade as acolha, para poder colher e recolher o resultado destes brotos. As 

crianças são geradas e precisam ser geridas por grandes gestos para também 

se tornarem grandes. Elas fazem parte da cidade, vivem, sentem e pensam o 

mundo que as cercam. Brincam e têm também obrigações, ficam alegres e 

tristes, têm amor e ódio, se interessam e se desinteressam por muitas coisas. 

Elas percebem os seus entorno. Mas como são percebidas? 

 Quando perguntadas sobre quem são as crianças que freqüentam as 

mais de três mil turmas de Educação Infantil da rede municipal desta cidade, 

uma das respostas foi contundente: o pobre, pobre mesmo, ainda não freqüenta 

porque todos os seus acessos são precários. Quando ele sabe da matrícula, já 

não tem mais vagas (Valéria). 

 Outras respostas, vindas de professores que lidam diariamente com as 

crianças96 trouxeram, pela imagem, a falta, o abandono, a invisibilidade e a 

escola como esperança de mudança: 

 Uma praia deserta com pegadas na areia é uma das imagens trazidas 

por um grupo de professoras: a praia é o lugar onde elas gostam de passear nos 

fins de semana, as pegadas na areia são as crianças invisíveis para a sociedade 

que podem ser apagadas sem deixar vestígios.Nós, professoras, conhecemos 

as pegadas das crianças invisíveis e acreditamos que o papel da escola é torná-

las visíveis. Visão idealizada da escola ou a esperança da visibilidade social de 

seus alunos?  

Uma arma, um rato, uma vassoura, uma menina de barriga de fora 

dançando, uma jóia, uma pomba, escrito em baixo: sou da paz e as palavras 

                                                 
96 Depoimentos de professoras de Educação Infantil da rede municipal do Rio de Janeiro, colhidos 
no Curso de Extensão em Educação Infantil, em maio de 2001. 
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tchutchuca! e Yindi, formam outro grupo de imagens. Cada elemento foi 

explicado: o rato que se reveza com o tiroteio, interrompendo a noite de sono, a 

vassoura que serve para trabalhar e apanhar, a dança e a tchutchuca falam da 

diversão e da erotização da criança, Yindi representa os nomes estrangeiros 

aportuguesados cheios de Y, W e letras dobradas.  

Completando as imagens alguns textos, entre eles, um poema das 

professoras Ana Cláudia, Maria Arminda e Sônia: 
Menores quase abandonados 

 
Nossos menores são quase abandonados 
Quase para não parecer cruel 
Porque cruel é a vida destes pequeninos 
Quantas vezes eles chegam com febre, 
Surrados, espancados pela própria vida. 
Quantas vezes sonolentos pela noite mal dormida 
Porque o tiroteio da madrugada não permitiu o seu descanso. 
 
Nossos menores são quase abandonados 
Abandonados e famintos 
Falta tudo nesta vida 
Falta comida, falta carinho, 
Falta o mínimo de expectativa. 
 
Nossos menores são quase abandonados 
E o que podemos esperar deles? 
Sobra agressividade, falta de confiança 
É muito baixa a auto-estima 
Mas ainda há esperança 
 
Nossos menores são quase abandonados 
Mas na morte ainda há vida 
Existe o melhor amigo, a brincadeira preferida 
E na escola a esperança de virar esta partida 
 

.Estas crianças são quase abandonadas pela falta de uma política 

consistente para a infância. Vivem, segundo as professoras, em “lares 

desestruturados”. Tal desestrutura chega aos lares, mas faz parte da sociedade 

contemporânea, com a banalização da exclusão. A desestrutura é o chão que 

foge aos pés, a falta de referência e de expectativa. Como dar o que não se 

tem? A criança está invisível como seus pais também estão. Há muito tempo o 

espaço da cidade maravilhosa é partilhado por ricos e pobres, mansões, 

condomínios e pequenas casas e ruas entrelaçadas. O poder público não viu 

quando a primeira árvore foi arrancada dando lugar às pequenas habitações 

irregulares, se viu, fingiu não ver para não quebrar o equilíbrio da dependência e 

interesses mútuos. Num grande faz de conta se omitiu e o silêncio foi também 

silenciando os direitos e a dignidade, cabendo apenas a invisibilidade. E no era 

uma vez, de uma história que ainda não terminou invisíveis e cegos se 

esbarram, mas não se encontram porque não conseguem se enxergar. Chego a 
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conclusão de que a cidade não foi nem é partida, mas sim um mosaico de 

muitas peças e cores que precisa ser olhado de vários ângulos para compor o 

desenho e reconstruir cada história. 

 Mas a pergunta quem são as crianças com as quais as professoras de 

educação infantil da rede municipal de ensino da nossa cidade trabalham? só foi 

parcialmente  respondida porque o mosaico é extremamente complexo e a  

história está apenas começando.  

 

3.1.2. Nas margens da História: o curso da Educação Infantil na rede 
Municipal de Ensino 

 
Não há dúvida de que hoje a escola pública é muito mais democrática do 

que foi no passado, mas a cisão entre as camadas sociais ainda persiste, como 

se observa na caracterização que a diretora da Escola 1 faz do grupo de alunos:  
O pessoal do conjunto residencial é de classe média, o de classe popular vem de 
lugares mais pobres. Tem muita gente de favela aqui sim. Vem pra cá, traz a 
criança e fala: estou vindo de lá porque a escola de lá não é boa e eu quero que 
meu filho fique fora daquele ambiente numa escola melhor. Então um vizinho 
fala e um traz o outro. Aí ele vem. Não coloca na área deles, traz pra cá. Então 
até isso favorece. Então vêm para cá com o intuito de encontrar uma coisa 
melhor. Este tipo de mentalidade também ajuda aqui dentro porque é melhor, 
não é?(diretora da escola 1). 
 

 Na fala, não estar na favela parece favorecer a escola e a todos os seus 

atores. Pois, os que podem, buscam uma escola melhor fora do ambiente da 

favela, evidenciando que o simples acesso à escola é pouco. O que seria uma 

escola melhor? Aquela que traz a esperança de romper o ciclo linear da 

exclusão? Aquela que reverte a precariedade do sistema? 

Da localização à gestão, da visão de infância à proposta pedagógica, 

muitos são os fatores que tornam uma escola melhor do que a outra. E neste 

mosaico carioca, a escola pode ser realmente a chance de virar o jogo? Como 

tem sido a história da Educação Infantil da rede municipal de ensino desta 

cidade?  Como a Educação Infantil tem sido tratada pelo Sistema Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro hoje?   

 O município do Rio de Janeiro foi criado em 1974, após a fusão do antigo 

Estado da Guanabara com o antigo Estado do Rio de Janeiro. Com isso, surgem 

as Secretarias Municipais e, entre elas, a Secretaria de Educação e Cultura que 

herda do Estado toda sua estrutura organizacional, ficando responsável pela 

gestão das escolas públicas de 1o grau enquanto que as escolas de 2o grau e 

supletivas ficavam a cargo do novo Estado. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

180 

 

Em relação à educação Infantil, a legislação em vigor (Lei 5692/71), 

fruto do período de governo ditatorial, deixava sob a responsabilidade dos 

sistemas educacionais de ensino a “possibilidade” de atendimento às crianças 

menores de sete anos de idade, todavia, não dedicava artigo específico para 

tratar desta faixa etária, como havia acontecido na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1961 que, num ato inovador, introduzira no seu Artigo 

23 o conceito de educação pré-primária para os menores de sete anos a ser 

ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. 

Nesta época, a Educação Infantil no município do Rio de Janeiro 

apresentava-se cindida como a própria história da infância no Brasil: as 

crianças pequenas das classes populares eram atendidas em convênios com 

instituições filantrópicas, organismos internacionais, como a UNICEF, e em 

projetos governamentais como as “Creches Casulo”, da LBA e as de classes 

médias e altas, na sua grande maioria, em pré-escolas particulares, pois os 

espaços de Educação Infantil na rede pública eram bastante restritos97. 

Enquanto que para as primeiras os programas se caracterizaram por terem 

baixos custos e qualidade duvidosa, as segundas tinham acesso às escolas 

experimentais e diversidade de métodos, já que era a época do incentivo à 

iniciativa privada.  

No mesmo ano em que foi criada a SME - RJ, 1975, surge, em âmbito 

federal, a Coordenação de Educação Pré-escolar (MEC/COEPRE) como 

tentativa de encontrar soluções para o impasse político criado, por um lado, 

pelo discurso oficial que apontava a pré-escola como uma necessidade que 

precisava de medidas urgentes, e por outro, pelas verbas insuficientes 

destinadas à educação (Souza, 1991, p.39). O COEPRE incentivava a criação 

de coordenações de pré-escolar nos estados e municípios no sentido de 

garantir o atendimento a um grande número de crianças a um baixo custo. A 

preocupação com a situação da infância brasileira e com os altos índices de 

repetência e evasão observados nas primeiras séries do 1o grau passou a ser a 

tônica do discurso oficial. No entanto, como afirmam Souza (1991) e Kramer 

(1991), essa preocupação bastante realista se revestiu em alguns momentos 

de uma visão ingênua do papel e das funções da educação infantil, vista como 

redentora de todos os males sociais. Os documentos oficiais deste período 

                                                 
97 Nos jardins de infância públicos, relata Marinho (1978, p.15), as diretoras lutam heroicamente 
contra o número excessivo de crianças. Para resolver o problema foi instituído o sistema de sorteio 
das vagas. 
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deslocam o fracasso escolar para a criança justificando-o pelo viés da privação 

cultural e definindo como linha de ação teórico–metodológica a educação 

compensatória 98.  

Kramer (1991) ressalta que em termos de ações concretas, o 

MEC/COEPRE não implementou nenhum programa de educação pré-escolar 

compensatória, porém, esta visão influenciou o ideário de professores, 

desempenhando um papel político interessante. Pois, por um lado, impulsionou 

o  debate sobre as funções e os métodos pedagógicos para a educação pré-

escolar e, por outro, legitimou a sua função educativa, trazendo não mais os 

moldes assistencialistas com que vinha sendo tratada. 

Ainda em 1975 foi realizado o primeiro diagnóstico da educação pré-

escolar no Brasil, que revelava os tímidos índices de atendimento - 3,51% - da 

população brasileira, em idade pré-escolar. Sendo que destes, 45% eram 

realizados em instituições particulares. A Região Sudeste, que apresentava o 

mais alto índice, atendia apenas a 5,69% de suas crianças, nesta faixa etária.  

A história da Educação Infantil na rede pública da cidade do Rio de 

Janeiro, porém, remonta a um período bem anterior à sua municipalização. No 

dia 3 de novembro de 1909, foi inaugurada a primeira unidade escolar 

destinada à educação dos menores de oito anos, a Escola Municipal Campos 

Salles, localizada na Praça da República, no centro da cidade99. No ano 

seguinte, é inaugurada a Escola Municipal Marechal Hermes e, em 1922, a 

Escola Municipal Bárbara Ottoni. Segundo publicação da Multirio, na sua 

origem, essas escolas atendiam às crianças das classes mais abastadas e 

contavam com uma boa fatia das verbas públicas e com professores bem 

formados e entusiasmados. Seus programas pedagógicos eram inspirados nas 

                                                 
98 A educação compensatória teve origem nos USA e já nos anos 1960 era considerada pelos 
pesquisadores como uma proposta educativa fracassada. No entanto, os formuladores da nossa 
política, nos anos 1970, importam esta idéia como solução inovadora parta os nossos problemas, 
desconsiderando suas críticas.  
99 A tradição do Rio de Janeiro no campo educacional remonta ao período de fundação da cidade, 
com a criação, na segunda metade do século XVI, do Colégio dos Jesuítas, no Morro do Castelo, o 
Colégio Santo Inácio, que hoje funciona no bairro de Botafogo. Entre as instituições centenárias 
que desempenham papel significativo na formação educacional destacam-se o Colégio Militar, o 
Colégio Pedro II (1859), o Instituto de Educação (1880). O Rio também conta com 
estabelecimentos pioneiros no ensino de portadores de necessidades espaciais como o Instituto 
Nacional de Educação de Surdos e o Instituto Benjamim Constant para cegos. A Escola de Música, 
em frente ao Passeio Público, foi a primeira criada no país. Escolas privadas de Educação Infantil, 
como o Colégio Menezes Vieira, fundado em 1877, remontam o final do século XIX, sem com a 
Casa dos Expostos, que acolhia as crianças órfãs e/ou abandonadas. Aqui me refiro 
especificamente à educação infantil pública municipal.  
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idéias do educador alemão Friedrich Froebel, que considerava os Jardins de 

Infância um espaço onde as crianças deveriam ficar livres para aprender sobre 

o mundo. Na Escola Municipal Campos Salles, por exemplo, o ensino era 

composto de muitas atividades e provido de materiais diversos, conforme 

notícia publicada no Jornal O Paiz, em 4 de novembro de 1909: 
Primeiro período: conversações infantis; noções de forma e cores, fazendo 
aplicação de caixas, bolas, bandeiras etc; noções de linhas; noções de 
números, por meio de bolinhas e pauzinhos; jogos recreativos, diversos 
exercícios com arcos, modelagem por imitação e invenção, jardinagem...(Apud 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, SME, Multirio, 2002, p.17). 
 
A formação dos professores que atuavam nestas escolas se dava no 

Instituto de Educação e era bastante ampla, pois além dos ensinamentos de 

pedagogia e psicologia, incluía artes plásticas e música, como noticia o mesmo 

jornal: pelo contrato as professoras deverão conhecer música e tocar piano ou 

órgão. Esta formação durou até meados da década de 1960.  

É interessante notar que, durante o Império, Rui Barbosa já apontava a 

importância da Educação Infantil, porém, muitas críticas e questões foram 

levantadas sobre as suas colocações e a falta de atenção à instrução pública 

convenceu o governo da impropriedade de expansão dos jardins de infância. A 

educação infantil era compreendida de forma contraditória e indefinida. Para 

alguns, deveria atender aos filhos dos operários e pobres, para outros, era 

considerada um artigo de luxo e, portanto, dispensável. Desde a Exposição 

Pedagógica do Rio de Janeiro de 1883, os jardins de infância, de orientação 

froebeliana, foram apresentados como instituições procuradas por famílias da 

elite. O termo pedagógico da Exposição já seria, para Kuhlmann Jr (1998), uma 

estratégia da iniciativa privada para atrair as famílias abastadas, incentivando-as 

a tirar as crianças das mãos de governantas e diferenciar os jardins da infância 

dos ricos dos asilos e creches dos pobres. Vinte seis anos depois da Exposição, 

a rede pública da cidade inaugura seu primeiro jardim da infância e este ainda 

não se configurava como um espaço para as crianças pobres. Isso só ocorrerá 

mais de cinqüenta anos depois com a democratização do ensino público e a 

expansão da rede municipal. 

A cidade do Rio de Janeiro, durante as primeiras décadas do século XX, 

foi palco de grande parte das primeiras iniciativas de implantação de instituições 

de cunho assistencialista, como propostas modernas de atenção aos filhos de 

trabalhadores e/ou pobres. Como exemplos temos o Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância do Rio de Janeiro (IPAI-RJ), fundado em 1899, pelo 
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médico Arthur Moncorvo Filho, que se dedicava à puericultura, consultas a 

lactantes, distribuição de leite esterilizado, vacinação, creche100, entre outros; a 

creche da Companhia Fiação e Tecidos Corcovado, considerada a primeira 

creche para filhos de operários que se tem registro, fundada também em 1899; o 

Patronato de Menores, fundado por juristas brasileiros em 1906, que inaugurou a 

Creche Central no edifício onde funcionava o Asilo de Menores Desamparados  

e a Assistência de Santa Thereza com creche diurnas e recolhimento das 

crianças desamparadas, fundada  em 1916. 

Porém, de forma mais ampla, neste início da República pouco se fez em 

relação à criança de 0 a 6 anos de idade, tanto em termos de proteção jurídica 

como de alternativas de atendimento (Kramer 1991). A inovação que Kuhlmann 

Jr (1998) identifica, neste período, é que a creche, para as crianças de 0 a 3 

anos, foi vista muito mais do que um aperfeiçoamento das Casas de Expostos, 

que recebiam as crianças abandonadas; pelo contrário, foi apresentada em 

substituição ou oposição a esta, para que as mães não abandonassem suas 

crianças  (p.82). 

A partir dos anos 1920 grupos privados, de médicos sanitaristas e de 

damas beneficentes, frente ao desinteresse público em relação aos problemas 

das crianças, começaram a elaborar projetos de atendimento à infância, porém 

eram inexpressivos diante da situação de saúde e educação da maioria das 

crianças. Foi a partir daquela década que o setor público começa a proclamar a 

necessidade de “preparar criança de hoje para ser o homem de amanhã”. A 

tônica do período que antecede os anos 1930 é a medicalização da assistência 

à criança até seis anos, imbuída ainda de uma concepção abstrata de criança 

(p.61). 

Kramer acrescenta que foi com um Estado forte e autoritário, que a 

“causa da criança” passou a mobilizar os interesses oficiais e a consolidar 

iniciativas particulares, num contexto de reforço ao patriotismo. Porém, nota-se 

que, depois dos anos de 1930, além do atendimento público à criança envolver 

ministérios diferentes: Saúde, Previdência e Assistência Social, Educação e 

Justiça (para os menores infratores), há uma constante criação e extinção de 

órgãos, acarretando sobreposição de funções e pulverização do atendimento. 

As questões médico-nutricionais, assistenciais e educacionais ao invés de se 

somarem em prol de uma visão mais alargada sobre as condições de vida das 

                                                 
100 A creche Sra Alfredo Pinto fundada em 1908, que atendia em sua grande maioria os filhos de 
empregadas domésticas e não de operários. 
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crianças, ao contrário, compartimentalizavam a infância em áreas, em que uma 

responsabilizava a outra, desarticulando as ações. 

Nos anos 1940 e 1950, em função dos altos índices de desnutrição e de 

mortalidade infantil, não só no Brasil, mas na América Latina, os organismos 

internacionais começaram a difundir idéias e ações efetivas para a infância. A 

UNICEF inicia ações de cunho emergencial como a distribuição de leite, 

apoiando, posteriormente, programas de saúde, nutrição e assistência social 

para a população de baixa renda. 

No campo educacional, o Prefeito Henrique Dodsworth, do Distrito 

Federal, buscando reorganizar, na Secretaria Geral de Educação e Cultura, o 

Ensino Público Pré-Primário do Distrito Federal, lança o Decreto Lei nº 7.758, 

de 10 de abril de 1944, com uma série de determinações para os jardins de 

infância a serem aplicadas também à iniciativa privada. Entre as disposições 

constavam: i) as finalidades dos jardins de infância, que deveriam dar 

importância à integração social da criança através de atividades, não tendo 

como objetivo a alfabetização; ii) a organização, com a duração de três anos, 

chamados períodos; iii) a classificação dos alunos apenas pela idade 

cronológica - Primeiro Período - de 4 a 5 anos, Segundo Período - de 5 a 6 

anos e Terceiro Período - de 6 a 7 anos incompletos; iv) os currículo e 

programas, organizados com atividades de linguagem, conhecimentos gerais, 

trabalhos manuais, desenho, educação física, jogos, música, dança, conto, 

economia doméstica, jardinagem e criação de animais (influência das idéias de 

Frobel); v) os critérios de matrícula e turnos de funcionamento, em um ou dois 

turnos, com quatro horas e meia de horas diárias, para cada turno, idade 

mínima de quatro anos e máxima de sete anos incompletos e, ainda 

apresentação de um laudo médico favorável para a matrícula e vi) os critérios 

de freqüência, promoção e conclusão do curso, com promoção automática, 

respeitando as idades pré-fixadas para cada período. 

O Decreto, além de uma linha pedagógica, deixa a faixa etária de 

atendimento pré-escolar nas escolas públicas do Rio bem definida, 

evidenciando que as crianças com menos de quatro anos de idade não 

estariam sob a responsabilidade da educação. Segundo a Multirio 

(www.multirio.rj.gov.br), este Decreto foi o único documento legal específico, 

sobre jardim de infância, encontrado na Secretaria Municipal de Educação, no 

ano de 1992, ou seja, esta foi a orientação “oficial” da SME para a Educação 

Infantil durante quase cinqüenta anos. O que este longo período de vigência do 
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Decreto estaria revelando? Um engessamento do tempo e, conseqüentemente, 

das políticas da SME para a Educação Infantil?   

O processo de urbanização e o surgimento de fábricas provocaram a 

criação de creches com a finalidade de atender os filhos das operárias pobres. 

Foi uma forma encontrada pelos donos das indústrias para evitar as faltas e 

greves. Porém, a função destes espaços era prioritariamente de guarda das 

crianças e as ações eram basicamente médico-assistencialistas. A já citada 

creche da Companhia de Fiação e Tecido Corcovado e a da Companhia de 

Tecidos Alliança foram as primeiras junto às fábricas do Rio de Janeiro, outras 

as sucederam. Especialmente, mais tarde, com a promulgação da CLT - 

Consolidação das Leis do Trabalho -, em 1943, que determinava que as 

empresas com pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos deveriam oferecer 

espaço para a guarda das crianças lactantes, ou seja, creches. 

Na década de 1960, a expansão da força de trabalho feminino aos 

setores médios da sociedade ampliou o reconhecimento das instituições de 

Educação Infantil como possibilidade de fornecer uma boa educação para as 

crianças. Porém, afirma Kuhlman Jr. (1998), quando ocorreu a demanda por 

creches por parte de setores médios da sociedade, esta também se ampliou no 

interior das classes populares, que buscavam alternativas para a educação de 

seus filhos pequenos compatíveis com as exigências apresentadas pelo mundo 

do trabalho e pela vida em centros urbanos (p.200). Embora a demanda por 

espaços de Educação Infantil de qualidade fosse grande na cidade e atingisse 

grupos sociais diversos, a rede municipal de ensino ainda lutava por atender as 

crianças acima de sete anos de idade, não conseguindo expandir o seu 

atendimento aos menores. A demanda das camadas médias ampliou a oferta 

dos setores privados e das camadas populares buscavam alternativas dentro da 

comunidade.  

Na década de 1970, esta crescente presença da mulher no mercado de 

trabalho levou ao fortalecimento do movimento feminista no Brasil, que lutava 

por mais espaços e de melhor qualidade para atender às crianças. Neste 

contexto surgiu o Movimento de Luta por creches, que uniu feministas e 

trabalhadoras ligadas aos movimentos sociais. A exigência de creches de 

qualidade e com objetivos educativos mais definidos passou a fazer parte da 

própria redefinição do papel da mulher na sociedade.  

A falta de atendimento público e de condições financeiras, o movimento 

feminista e a própria concepção de infância foram os principais responsáveis 
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pelo surgimento, crescimento e constituição das creches nas comunidades que 

começavam a ser organizar.  

Em 1979, Ano Internacional da Criança, declarado pela ONU e com 

ênfase e participação da UNICEF, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento 

Social no município do Rio de Janeiro. A lei municipal no 110 expõe como 

finalidade desta Secretaria: 
Promover o bem estar social, através de iniciativas próprias e da articulação de 
programas e ações vinculadas ao poder público ou à iniciativa privada, com 
vistas a eliminar ou reduzir os desequilíbrios sociais existentes, cuidando 
também em promover estudos e pesquisas sobre o universo social da cidade 
do Rio de Janeiro (IBAM, 1988, apud Oliveira, 1998). 
 

A SMDS seria responsável por cuidar especialmente da população 

favelada e dos bairros proletários do Rio que, desde a década de 1960, 

preocupavam os setores governamentais pelo crescimento exacerbado e 

desordenado. Se naqueles anos as ações públicas se dirigiam à remoção das 

favelas das zonas mais nobres da cidade para conjuntos habitacionais 

populares localizados nas áreas suburbanas, a partir do final dos anos 1970, as 

ações se voltaram para a reurbanização destes espaços e oferta de serviços 

públicos nas áreas de saneamento, educação e saúde, fortalecendo as 

comunidades na tentativa de redução e controle dos conflitos sociais. A SMDS 

surge como proposta de intervenção do governo nas favelas, fruto da 

convergência, segundo Valla (1981, Apud Nogueira, 1995), de uma série de 

fatores, entre eles: a) visibilidade por parte das instituições financeiras 

internacionais – Banco Mundial, BID, FMI, UNICEF – das questões sociais 

eminentes; b) crescente organização e conscientização da classe popular 

através das associações de moradores; c) crescimento dessas comunidades 

enquanto redutos oposicionistas dos últimos pleitos; d) apoio da igreja; e) 

desativação da construção civil e de setores que empregavam mão de obra 

menos qualificada; entre outros. 

A SMDS passou a cuidar do morador da favela, da infância à velhice, 

instituindo um atendimento paralelo diferenciado dos outros setores, com forte 

cunho assistencialista.  
O assistencialismo substituiu políticas públicas básicas que priorizassem a 
conscientização, o conhecimento sobre direitos e a participação da população 
sem o controle do governo, que delimitava e podava a ação da população para 
a delimitação de propostas e políticas (Almeida & Walsh, 2002, p.10).  
  
Cabe ressaltar que a idéia de assistencialismo não exclui a concepção 

educacional. A educação assistencial está relacionada a um atendimento aos 
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pobres, preconceituosa em relação à pobreza e descomprometida quanto à 

qualidade do atendimento (Kuhlmann Jr., 1998, p.202). Como já abordamos no 

primeiro Capítulo, não tivemos e não temos uma única infância. A idéia de que 

para os pobres, qualquer coisa é melhor do que nada se remete à própria 

história do Brasil, já que a história da infância foi e é feita à sombra dos adultos. 

Em nível federal, o Programa Nacional de Educação Pré-escolar, 

coordenado pela COEPRE, começava a implementar uma série de ações para 

promover a expansão do atendimento para um grande número de crianças a 

um baixo custo. Porém, neste momento, como respostas às críticas à 

educação compensatória, que vinham das universidades e centros de 

pesquisa, respaldava suas propostas em defesa de uma pré-escola com 

objetivos em si mesma, desvinculada e descomprometida com a escola de 1o 

grau. Sem uma orientação pedagógica, cada ação do Programa passou a 

desenvolver seu trabalho conforme as tendências e prioridades definidas em 

nível estadual ou municipal, mas com a característica comum de “mobilização” 

de recursos humanos e materiais da própria população, objetivando a 

combinação de distribuição de alimentos com atividades assistencialistas e/ou 

educacionais (Kramer, 1991, p.69).  

Iniciativas comunitárias, fruto de movimentos sociais, passaram a ser 

incentivados e apoiados pelas instâncias públicas e políticas internacionais. A 

UNICEF, em parceria com a SMDS, apoiou as primeiras iniciativas 

comunitárias, localizadas na Rocinha, dando início, em 1980, ao Projeto de 

Escolas Comunitárias como alternativas às Escolas Públicas. Assim, junto com 

a concepção de “infância abandonada” e o temor da criminalidade, o 

atendimento informal às crianças pequenas nas comunidades passou a ter 

aceitação por parte da sociedade e da opinião pública, o que contribuiu para o 

aumento deste atendimento improvisado e de baixo custo.  

A criação da SMDS foi uma maneira de implantar os serviços públicos na 

favela, se constituindo como  uma “mini prefeitura das favelas” , que iniciou suas 

ações com os programas de assistência primária à saúde, creches e escolas 

comunitárias, nutrição, geração de renda e serviço social, consolidação do 

projeto de urbanização e criação da Fundo Rio – autarquia para dar suporte 

econômico-financeiro às atividades da SMDS. 

 No primeiro momento da SMDS, chamado por Oliveira (1998) de fase das 

escolas comunitárias, as intervenções do governo municipal aconteceram dentro 

de uma filosofia de participação tripartiste: UNICEF, SMDS e Comunidade. A 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

188 

 

UNICEF definiu as diretrizes do projeto a ser desenvolvido em três áreas: 

educação comunitária, saneamento básico e ações preventivas de saúde. O 

apoio às escolas organizadas em áreas de baixa renda consistiu de treinamento 

e profissionalização dos educadores comunitários, fornecimento de material 

pedagógico e apoio nutricional, e assessoria técnica pedagógica, tendo como 

prioridade o trabalho comunitário, o que significou a formação de equipes 

técnicas cuja exigência de experiência era em trabalho comunitário e não 

necessariamente na área de educação. 

 Estas três instituições, no entanto, tinham diferentes interesses e 

concepções sobre a necessidade de Educação Infantil. As classes populares 

vinculadas ao movimento das mulheres trabalhadoras lutavam por uma pré-

escola que garantisse o acesso e a permanência das crianças na escola de 1o 

grau, os órgãos internacionais financiavam e interferiam nas políticas sociais do 

terceiro mundo, visando a redução da mortalidade infantil e o governo municipal 

promovia uma política clientelista com fins eleitoreiros. 

 A SME continuava voltando-se, prioritariamente, para o ensino de 1o 

grau, mas também oferecia educação pré-escolar em unidades escolares 

específicas para este nível de ensino. O atendimento pré-escolar da rede, 

embora tímido, durante mais de quatro décadas, contou com uma orientação 

que prezava por uma unidade pedagógica do trabalho.   

Segundo Leite Filho (1997), a busca de uma unidade nas escolas de 

educação infantil na cidade do Rio de Janeiro, a partir de uma orientação aos 

professores, teve início com a publicação em 1952, pela Editora Noite, da 

primeira edição do livro Vida e Educação no Jardim de Infância, lançado como 

um Programa de Atividades do Departamento de Educação Primária, da 

Secretaria Geral de Educação e Cultura da Prefeitura do Distrito Federal, que 

embora tenha sido escrito por uma comissão organizadora, tem co-autoria e 

forte influência da professora Heloisa Marinho. O autor considera esta obra de 

grande importância histórica para os Jardins de infância do Rio de Janeiro, pois 

foi uma resposta do Departamento de Educação Primária (DEP) à ampliação da 

oferta de Jardins de Infância particulares e públicos, constituindo-se como prova 

inequívoca da aceitação social da educação pré-primária na cidade do Rio de 

Janeiro que, até o final dos anos 1940, contava com apenas quatro Jardins de 

Infância públicos: o Jardim de Infância do Instituto de Educação, na Tijuca; o 

Campos Salles, no Campo de Santana; o Marechal Hermes, em Botafogo e o 

Cícero Pena, em Copacabana.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

189 

 

A professora Juracy Silveira, diretora do DEP, prefaciou essa primeira edição (do 
livro supra citado): “O DEP, atendendo a esse imperativo e reconhecendo a 
necessidade inadiável de orientar convenientemente os professores incumbidos 
da educação de crianças de 4 a 6 anos e meio de idade, resolveu, devidamente 
autorizado pelo Secretário Geral de Educação e Cultura – professor Mário de 
Britto – elaborar um programa psico-evolutivo, que constituísse um verdadeiro 
guia didático e do qual constasse, além dos temas de ordem geral – a Criança; o 
Lar e o Jardim da Infância; o Corpo docente; o Ambiente - ,sugestões de 
atividades espontâneas e dirigidas, cuja prática levará à formação de hábitos e 
atitudes imprescindíveis a uma vida sadia, sob o tríplice aspecto físico, mental e 
social” ( Leite Filho, 1997,p.109). 
 

É justamente a proposta de um programa psico-evolutivo, com 

referências às experiências do Colégio Bennet, do Instituto de Educação, das 

pesquisas desenvolvidas por Heloisa Marinho e do corpo teórico da obra (John 

Dewey, Froebel entre outros, foram professores da educadora no exterior) que 

confirmam a influência da professora neste guia. Heloisa Marinho continuou 

exercendo grande influência nos projetos de Educação Infantil do município do 

Rio de Janeiro até início da década de oitenta. Foi professora e coordenadora do 

Curso de Especialização em Educação Pré-Primária do Instituto de Educação do 

Rio de Janeiro, formação pós-secundária de dois anos (estudos adicionais) 

obrigatória para o exercício do magistério das pré-escolas municipais. Também 

participou dos cursos de formação de educadoras pré-primárias dos Colégios 

Bennett e Jacobina que se tornaram centros particulares de referências de 

formação do professor pré-primário.  

Uma das entrevistadas que, há trinta e oito anos, vivencia a Educação 

Infantil da rede como professora, diretora e profissional da CRE, lembra de 

algumas ações da SME na busca de uma unidade de trabalho: 
Teve um documento da Secretaria que era Gradação da Atividade que, por 
exemplo, dentro do desenho, do recorte, da pintura, da massa, de tudo que se 
fazia, vinha a gradação de todos os estágios que as crianças passavam. Mas 
aquilo era muito amarradinho. E tinha umas apostilas, que isso vocês devem ter 
tido acesso na época da Coordenadoria, foi nos anos 70 ou 80, não lembro. 
Saíam apostilas mensais com temas desenvolvidos nas Unidades de 
Experiência para o município inteiro. Prontinho.Também naquela época, o 
número de turmas era muito menor (Maria - responsável pela Educação Infantil 
na DED - Divisão de Educação de uma das CREs). 
 

A obrigatoriedade dos Estudos Adicionais para a formação inicial do 

professor pré-primário foi um diferencial que permitiu, não só uma melhor 

qualificação do magistério deste nível de ensino, como também garantiu uma 

certa unidade nas propostas pedagógicas das pré-escolas da rede municipal 

que, embora em número reduzido, contava com uma forte influência dos 
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métodos ativos da Escola Nova, difundidos por Heloisa Marinho e pelos 

pioneiros Anísio Teixeira e Lourenço Filho. 

A partir da década de setenta, a lei 5692/71, a ditadura militar, a 

expansão desordenada da rede, a queda da qualidade dos cursos de formação 

para o magistério, a falta de investimento na formação continuada de 

professores de Educação Infantil, a degradação da rede municipal de ensino, a 

entrada de novos referenciais teóricos, entre outros, foram quebrando 

gradativamente aquela unidade. Porém, até os anos 1990, embora sem 

concurso específico para professor de Educação Infantil, para atuar neste nível 

de ensino, os professores tinham que ter os Estudos Adicionais, como relata 

Marta: 

Só podia atuar com Educação Infantil se você tivesse o adicional, depois 
acabou isso. Era o concurso geral, mas aí na hora da anotação  só ia para o E.I. 
quem  já tivesse o curso de Estudos Adicionais e tinha que ter títulos. Foi um 
concurso (1985) que já tinha essa coisa de apresentação dos títulos. Agora 
depois disso realmente não sei dizer (Marta - responsável pela Educação Infantil 
na DED - Divisão de Educação de uma das CREs). 

  
 Na década de 1980, com a abertura democrática, houve um movimento 

de descentralização e municipalização, ficando a critério de cada Estado e 

Município o investimento na Educação Infantil isto, porém, não representou 

autonomia local, já que os programas se apoiavam no repasse das verbas 

federais, que eram controladas politicamente (Almeida & Walsh, 2002, p.13). Em 

1985, extinto o MOBRAL, que integrava o Programa Nacional de Educação Pré-

escolar, é criada a Fundação Educar, cujo Programa Pré-escolar passou a ser 

coordenado pelas Delegacias Regionais do MEC e executado pelos municípios. 

O COEPRE também foi extinto e seus programas transferidos para a Secretaria 

de Ensino de 1o e 2o graus do MEC.  

No Rio de Janeiro, após a saída da UNICEF e a criação da Fundo Rio, foi 

delineada a política de convênios pela SMDS.  

Ainda em1985, como plano do governo estadual numa integração entre 

Estado e Município, foi criada a Casa da Criança como alternativa de espaço 

pré-escolar de horário integral para o atendimento de crianças de 3 a 6 anos de 

idade. A Casa da Criança fazia parte do Programa Especial de Educação (PEE) 

junto com os CIEPs – Centro Integrado de Educação Pública- e o Atendimento à 

População Juvenil. Além do horário integral, a proposta previa a localização 

próxima à residência da população de baixa renda e a participação ativa da 

comunidade. Como o objetivo desse programa era ampliar o atendimento com 

qualidade, havia um tratamento diferenciado em relação às outras escolas da 
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rede, o que favorecia a sua implantação e a concretização dos seus 

pressupostos. Porém, embora as Casas da Criança fossem parte do PEE, que 

tinha como meta não só a abertura de 500 CIEPs como também de 150  

“Casas”, o foco deste programa foi o Ensino Fundamental e suas questões mais 

prementes: evasão e repetência escolares, criação do Bloco Único com 

promoção automática e implantação do horário integral com atividades culturais 

e esportivas diferenciadas do ensino regular. Neste período, foram implantadas 

classes de alfabetização para crianças de seis anos como tentativa de resolver o 

problema da alfabetização e da reprovação na primeira série e várias turmas de 

jardim de infância, anexas ao Ensino Fundamental, terminaram para dar lugar a 

estas classes.  

A Educação Infantil na rede municipal deixou de ter uma coordenadoria 

específica, passando a pertencer a um departamento maior junto à 

alfabetização. Tornou-se secundária e, sem investimento, ficou à deriva:  
Eu estou no município desde 1985, mas quando eu entrei não peguei turma de 
E.I. só depois eu passei a pegar. Em 88, se eu não me engano, eu já peguei 
turma de E.I., e naquela época nada, nenhuma orientação, não tinha um curso 
ou qualquer coisa. Nós ficamos muito que à deriva. Então, muitos problemas da 
Educação Infantil hoje vêm desse período mesmo em que se ficou um hiato 
(Marta).  
 
As Casas da Criança, localizadas em comunidades de baixa renda, têm 

uma estrutura física caracterizada por prédios feitos de placas de cimento pré-

moldadas, que se encaixam umas nas outras, que foram chamadas na época de 

"Casa Lelé". O projeto inicial previa para cada unidade: um amplo salão de 

atividades, dois banheiros, dispensa, cozinha, sala de direção com 

possibilidades de adaptação para atendimento médico e um varandão. Este 

espaço, considerado posteriormente insatisfatório pelos professores, foi sendo 

subdividindo para atender às propostas e ao número de crianças. Barcellos 

(2001) relata, assim, as alterações do espaço de uma dessas Casas: 
Alguns anos depois, esses salões foram transformados em quatro salas de aula, 
atendendo a três turmas de Educação Infantil, perfazendo um total de 60 alunos.  
A quarta sala de aula funcionava como um espaço de "Sala de Leitura". Em 
1998, houve uma pequena alteração no sistema de funcionamento da escola: foi 
aberta uma turma de Classe de Alfabetização, atendendo a 25 alunos.  Naquele 
ano, funcionamos com três turmas de Educação Infantil e uma turma Classe de 
Alfabetização, somando um total de 85 alunos.  Em 1999, a turma de Classe de 
Alfabetização foi extinta (em função da organização do sistema escolar em 
ciclos) e voltamos a funcionar somente com turmas de Educação Infantil (p.12). 

 
 As Casas da Criança iniciaram suas atividades com um diretor-professor 

da SME e os demais funcionários selecionados na própria comunidade - os 
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agentes educadores101. Nota-se aqui a mesma orientação da SMDS de 

aproveitamento de mão de obra local, sem formação para o exercício da função 

e sem concurso público para a sua efetivação, partilhando a mesma idéia de 

barateamento da função educativa. 

Como as Casas da Criança fazem parte de uma história relativamente 

recente e que, neste momento de inserção das creches ao sistema educacional - 

como veremos mais à frente - apareceram de maneira muito significativa nas 

entrevistas, mesmo correndo o risco de quebrar a linearidade do texto, assumo o 

desvio trazendo a seguir a força de alguns relatos: 
As Casas da Criança não eram propriamente creches porque tinham um cunho 
pedagógico que as diferenciava. No início o objetivo era até assistencialista sim, 
vamos dizer, a prioridade um era cuidar daquelas crianças, para as mães que 
precisavam trabalhar (...) Mas não foi só com uma visão assistencialista. Tinha o 
diretor como responsável por ir capacitando aquelas pessoas, não sei nem se o 
termo é capacitar, era quase um treinamento mesmo, mas já colocando 
atividades pedagógicas. (...). No início ainda era um nó, foi realmente complicado 
(...).A partir de 88 eu posso afirmar que as Casas já tinham uma Proposta 
Pedagógica. Nós tínhamos de 15 em 15 dias reuniões na UERJ com a equipe do 
Projeto Especial (...). Claro que a gente sabe que o leigo não era a mesma coisa 
do que uma pessoa com formação, mas nós tínhamos agentes educadores que 
eram, podemos dizer, melhores do que muitos professores na prática(...).O que 
eu tiro de saldo positivo daquela época, era essa parte cultural da comunidade, 
que elas traziam bem forte. Elas conheciam, porque eram selecionadas dali, e eu 
acho que para o diretor que era o responsável pelo pedagógico que quisesse 
trocar, foi um momento muito rico, para mim valeu muito, não que eu não ache 
que tenha que ter a pessoa especializada não, mas eu acho que elas não 
podiam ter sido assim, retiradas daquele contexto como foram, porque passaram 
a ser serventes de escolas que foi o cargo que elas puderam se efetivar (Maria). 

  
A oposição entre a função pedagógica e a assistencial, marca da história 

da educação dirigida às crianças pobres, encobre a verdadeira oposição que 

está em pauta: a de classe social. Cuidar das crianças enquanto as mães 

trabalham não é uma questão só das classes populares. Mas, para os pobres, a 

necessária provisão de alimentação e cuidados com a saúde e higiene para 

prover a criança dos “mínimos sociais” parece dispensar a qualidade de um 

trabalho educativo. Cuidar não se opõe a educar, pois são ações exercidas 

simultaneamente no trato com as crianças e até mesmo com os jovens e 

adultos102. Maria enfatiza o lado pedagógico da Casa da Criança que dirigiu, por 

                                                 
101 Em 1993, houve mudança na estrutura do pessoal das Casas da Criança:  professores 
estatutários da rede pública municipal seriam responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho 
pedagógico com as crianças e os agentes educadores dedicar-se-iam somente aos serviços de 
merendeiras e serventes. 

 
102 Algumas questões que envolvem o  binômio educar e cuidar  serão desenvolvidas mais à 
frente. 
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ser comprometida com este tipo de trabalho e por se sentir competente para 

fazê-lo. Dois componentes – comprometimento e competência - que se 

mostraram fundamentais para reverter à política instituída, que no início era um 

nó, só possível de ser desatado na troca, na aprendizagem mútua dos diferentes 

saberes, na reversão da oposição : 
Agora, eu considero que naquela época a troca com a cultura local era uma 
coisa assim, que a gente não pode desprezar. Porque elas ficavam com as 
crianças ali, elas sabiam tudo que acontecia na comunidade, e elas faziam isso 
para nós, e nós automaticamente revertíamos. Encaminhávamos o pedagógico, 
em cima da realidade muito de vida daquelas crianças. Elas tinham até uma 
linguagem, que as crianças se sentiam muito bem, muito familiarizadas com 
elas. O que dependia do diretor? Dar esse caminho (...). Eu fazia até aula. Eu fiz 
um modelo, elas precisavam disso. Eu tive uma agente educadora, que não 
devia nada à professora. Era uma pessoa que queria muito um dia ser 
professora, mas não teve chance de estudar, ela só tinha até a 5a série (...). Quer 
dizer, o período da Casa da Criança foi uma experiência, mas que eu acho que a 
gente podia ter guardado alguma coisa daquele momento histórico.Talvez aquela 
experiência, pelo menos agora para a creche poderia servir (Maria). 

 

 Não desprezar a cultura da comunidade é um dos pontos importantes 

desta reversão. A possibilidade de a escola incluir a cultura local ao seu trabalho, 

além de redimensionar seus objetivos, possibilita a desconstrução da idéia de 

carência e de incapacidade que o senso comum atribui às classes populares. Ao 

desviar o olhar e ver os agentes educadores além da sua falta, Maria, sem negar 

a importância da formação, faz o que pode dentro dos seus limites, servindo até 

como modelo para dar um caminho para eles. Entende que faltou chance para 

essas pessoas da comunidade, que foram crianças como as que freqüentavam e 

freqüentam a Casa da Criança. Chance de terem uma formação inicial e em 

serviço mais efetiva. Chance, oportunidade ou política de formação? Tudo indica 

que a chance dos agentes educadores foi restrita aos limites da sua condição 

social, pois com a mudança de governo, em 1993, tornam-se serventes e 

merendeiras, evidenciando a descontinuidade das políticas públicas e o 

descompromisso com aqueles educadores. Naquele momento, por questões 

políticas, coube a estes agentes educadores o exercício da função de 

professores e pelas mesmas questões, agora revestidas de uma justificativa 

legal que enfatiza a dimensão educativo-pedagógica da Educação Infantil e de 

um enquadramento funcional dentro da SME, são excluídos da função. A 

reversão acontece agora como reversão de expectativa, pois não deve ter sido 

simples para os que viram o lugar de agente educador como possibilidade, tênue 

que fosse, de profissionalização e de ascensão social voltar a uma condição de 

menos valia. Quase dez anos depois, a questão volta à tona com a inserção das 
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creches à SME e se pelo menos esta experiência agora servisse, talvez a 

história da exclusão pudesse ser revertida.   

 Numa outra entrevista, a questão pedagógica da Casa da Criança e a 

formação dos agentes educadores aparecem de maneira oposta a de Maria:  
... já dei aula numa Casa da Criança, mas naquele começo eu não peguei não. 
Mas eu já estive em reuniões dos professores das escolas que tinham Educação 
Infantil com os agentes de educação, que eram os que davam aula nas Casas 
da Criança. E você via que eram pessoas que não tinham embasamento 
nenhum e que precisam ser muito trabalhadas.As Casas da Criança não tinham 
trabalho pedagógico nenhum, então estavam servindo para nada, naquela 
época. Como depósito apenas, depósito de crianças. Só melhorou na verdade 
quando os agentes educativos saíram e colocaram os professores lá dentro, foi 
quando eu entrei para Casa da Criança (Cláudia - responsável pela Educação 
Infantil na DED de uma das CREs) 

 
Mais uma reversão é anunciada: aos professores caberia transformar o 

depósito de crianças em escolas. Seria a educação a redentora das questões 

que permeavam e ainda permeiam os espaços de Educação Infantil das classes 

populares? A simples substituição dos agentes educadores por professores daria 

conta desta reversão? Que bases têm formado o professor de Educação Infantil 

para que ele exerça a sua função educativa junto às crianças das comunidades 

de baixa renda? O que caracterizaria um espaço como depósito de crianças 

seria apenas a formação de pessoal?  E como seria para o professor trabalhar 

dentro de uma comunidade sem ter nenhum vínculo com ela? Será possível 

afirmar que as Casas da Criança melhoraram quando professoras como Cláudia 

entraram? 

Barcellos (2001) analisa que é comum, quase dez anos depois, devido à 

antiga estrutura, pessoas procurarem a Casa da Criança onde trabalha 

buscando cargos de servente, merendeira, recreadores, professores de turma 

(estão incluídos professores de Educação Física e Educação Artística), sendo 

preciso esclarecer que os profissionais passaram a ser concursados pela 

Prefeitura e não mais selecionados na comunidade. Por outro lado, enfatiza que 

embora a escola tenha tanta procura da comunidade, a lotação de professores 

tem sido difícil. Pois a localização desta Casa da Criança, num dos morros da 

cidade, desanima os professores. No ano de 2000 sua escola teve uma alta 

rotatividade de professores por falta de adaptação e pela própria exigência do 

trabalho: uma das turmas ficou sem professor (no horário da tarde) o ano inteiro, 

outra, teve quatro professoras, uma outra turma teve três professoras durante o 

ano letivo. Só houve regularização para a situação das duas últimas turmas a 
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partir de setembro do ano de 2000. De forma que conseguir montar uma equipe 

tem sido difícil (p.13). 

 Paradoxalmente os professores não se dispõem ou não se sentem 

capazes de trabalhar nas comunidades pelas condições de trabalho que elas 

apresentam: dificuldade de acesso, relação com as diferentes instâncias da 

comunidade, pobreza, violência, narcotráfico, entre outras. Mais ainda, passam a 

fazer parte de um espaço cuja história não lhes pertence. Pois, até aquele 

momento, na história da SME e do professor da rede municipal de ensino, coube 

a outra Secretaria e a um programa especial o trabalho mais específico com a 

população de baixa renda.  

No final dos anos1980, as crianças de 0 a 6 anos, que freqüentavam a 

rede pública, contavam com modalidades diferentes de serviços. A SME 

mantinha os “Jardins Isolados”, que eram as unidades escolares específicas de 

educação infantil, e funcionavam para os maiores de 3 anos, em horário parcial, 

e também oferecia turmas de jardim da infância e de classe de alfabetização 

junto às escolas de 1o grau. O PEE, que se constituiu praticamente como uma 

Secretaria Especial, era responsável pelas Casas da Criança e as Classes de 

Alfabetização nos CIEPs, ambos em horário integral. A SMDS mantinha as 

creches e escolas comunitárias que, em alguns casos, atendiam crianças de 0 

até terem idade para ingressar no primeiro grau. A falta de oferta na rede 

municipal, o horário parcial e a dificuldade de deslocamento das crianças 

contribuíram para a ampliação do atendimento nas comunidades.  

Em 1986, a SMDS103 estabelecia prioridade de apoio a entidades 

comunitárias em relação às iniciativas de atendimento educacional e nutricional 

das crianças de 0 a 6 anos. O setor público oficializava a ampliação e 

organização do atendimento através de: treinamento e capacitação de agentes 

da comunidade, assessoria técnica, fornecimento de alimentação, material 

pedagógico e permanente, reforma e construção de escolas, implantação de 

modelos de gestão de creches e escolas comunitárias através do conselho 

deliberativo construído em cada escola/creche, definição dos encargos dos 

técnicos e agentes comunitários, estabelecimento de padrões de estrutura e 

funcionamento de escolas e creches comunitárias, baseadas no modelo CIEP. 

Os mini CIEPS seriam adaptados ao caráter comunitário e cada escola ou 

creche se tornaria um grande centro de atendimento oferecendo atividades 

                                                 
103 Resolução SMDS no 28/86. 
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educacionais, culturais e de atendimento à saúde. Houve uma expansão 

desordenada do Programa, priorizando a mão de obra local, o trabalho do 

agente comunitário em detrimento do trabalho educacional. Foi um período 

caracterizado por ambigüidades e contradições: com o predomínio da política de 

repasse de verbas em que os direitos trabalhistas dos agentes comunitários não 

ficaram garantidos; a participação da comunidade ficou restrita à execução de 

tarefas, sem poder de decisão sobre os rumos do atendimento; os conselhos 

deliberativos tinham como finalidade manter a unidade escolar dentro do padrão 

estabelecido pela SMDS, não deliberando, de fato; os convênios só eram 

efetivados após assembléia nas comunidades, onde eram expostas as normas 

da SMDS. De 1988 a 1992 a SMDS passa por uma terceira fase em relação à 

política para infância. Conforme Oliveira (1998), há uma mudança na estrutura 

administrativa da SMDS e a nova gestão passa a ter como prioridades à 

capacitação em serviço dos agentes comunitários de educação e assessoria e 

supervisão pedagógica às creches e escolas comunitárias. Há uma proposta de 

reestruturação do serviço prestado pelas creches e escolas, enfatizando o 

caráter educacional - Programa de Educação Pré-Escolar (PEPE).  

           Em 1990, a lei Orgânica do Município autoriza o repasse de verbas 

públicas para as Associações de Moradores e/ou entidades filantrópicas, 

beneficentes etc:  
O município assegurará recursos próprios para a instalação, funcionamento e 
manutenção de creches e unidades pré-escolares da rede municipal de ensino 
público e do sistema mantido ou apoiado pela SMDS, ou órgão que vier a 
substitui-la, em cooperação com as associações comunitárias e instituições da 
sociedade civil (Lei Orgânica Municipal art.325 -§1º). 

 
A Lei Orgânica Municipal reforça o atendimento gratuito às crianças de 

0 a 6 anos em creches e pré-escolas e, embora de forma pouco clara quanto à 

sua operacionalização, menciona a qualidade deste atendimento: reconhece 

creches e pré-escolas como integrantes do sistema municipal de ensino que 

serão fiscalizadas pela SME de acordo com a lei 104. Este reconhecimento, 

porém, só começará a ser efetivado mais de dez anos depois, mesmo assim de 

forma parcial, como será abordado posteriormente.  

Em 1992, a equipe do Departamento de Apoio às creches e Escolas 

Comunitárias (DCE) elabora a Proposta Curricular para Creches e Pré-escolas 

Comunitárias, que sistematiza materiais, registros, experiências, discussões e 

reflexões dos profissionais que atuavam no departamento e que estiveram 

                                                 
104 Resolução SMDS no 28/86 
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presentes nos programa de escolas e creches comunitárias.  Não cabe aqui 

fazer uma análise da referida proposta, porém, como afirmam Almeida & Walsh 

(2002): 
Na Fundamentação há a visão de sociedade como lugar de conflito e 
contestação, preocupada com o contexto em que a criança está. Assim, a 
criança não é pensada abstratamente e descontextualizada, mas vista como 
sujeito histórico e social. Considera-se que trabalhando com as diferenças, 
favorecendo o olhar para dentro de si e para fora, é que creches e escolas, 
podem ajudar as crianças a se apropriarem criticamente do saber, favorecendo 
a inserção social crítica e construtiva (p.16). 
  
O documento aborda o desenvolvimento infantil, tomando por base as 

teorias de Piaget e Vygotsky, relacionando áreas - cognitiva, linguagem, 

psicomotricidade e sócio-afetiva – e conteúdos a serem trabalhados na pré-

escola. Discute também cotidiano, planejamento e avaliação.  

Foi feita uma proposta pedagógica, mas cabe perguntar se ela chegou 

até os educadores e como chegou, se houve ações para  sua implementação e 

investimento no pessoal docente de forma a garantir a qualidade do 

atendimento.   

Em entrevista, em junho de 2000, Luiza, pedagoga responsável pelo 

Projeto Rio Creche, enfatiza que a SMDS tem esta proposta curricular, mas a 

considera defasada. Por isso, desde 1997 estão trabalhando com a versão 

preliminar do Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil –RCNEI. 

Cada unidade recebeu um e as CRs quinzenalmente ou semanalmente dão 

suporte técnico-administrativo –pedagógico aos diretores, para que eles possam 

também dar este suporte nas reuniões (8 horas mensais)  com o recreadores e 

nas demais situações do dia-a- dia.  

 Mas Luiza define que a função da SMDS não é pensar só na educação e 

sim na formação integral da criança, especialmente daquela que está em 

situação de risco. Daí o trabalho com a família, o envolvimento com a 

comunidade, as questões de saúde e alimentação. A gente não trabalha nas 

creches com assistencialismo, a gente faz um trabalho sócio-educativo. Tem um 

trabalho social, mas tem a parte educativa, sócio-educativa digamos assim... A 

função mesmo da creche de um tempo para cá tem sido de pólo irradiador de 

cidadania local. Ainda acrescenta que o programa Rio Creche está trabalhando 

com indicadores de qualidade a serem atingidos pelas creches e que o fato das 

creches não estarem na educação não significa que não tenham um caráter 

educativo amplo.  
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Na história até aqui descrita, observa-se a presença na SMDS de um 

quadro de profissionais da área de educação que, embora em visível luta pelo 

seu espaço, foi quantitativamente insuficiente para atender à demanda 

educacional das creches. A creche que deveria se voltar para a criança, 

preenche várias funções, a SMDS por sua vez, tem muitas atribuições e 

projetos. Os supervisores disponíveis têm que dar conta do controle dos 

covênios e de vários braços do projeto Rio Creche como o trabalho com as 

famílias, as creches 24 horas, que atendem as crianças de mães que trabalham 

à noite, o acompanhamento e a formação das mães crecheiras105, que embora 

estejam hoje na contra-mão da legislação, por serem uma realidade das 

comunidades, acabam demandando também atenção, o Projeto Creche Vai e 

Vem,106 para atender as crianças que ficam com as mães crecheiras entre 

outras. Pelo objetivo do atendimento das creches mantidas pela SMDS é 

possível observar que elas são prioritariamente um espaço da Assistência: 
O objetivo do atendimento em creche é garantir o desenvolvimento social, físico, 
emocional e intelectual das crianças que estejam em situação de risco e/ou de 
pobreza absoluta, atendendo às suas necessidades e às de suas famílias. São 
considerados casos de situação de risco as crianças portadoras do vírus HIV, as 
que sofrem de desnutrição, violência doméstica, doença crônica, e as que têm 
pais dependentes químicos, presidiários ou ex-presidiários. É considerada 
situação de pobreza absoluta a renda familiar de até dois salários mínimos 
(www.smds.rio.rj.gov.br). 
 

Sabemos que a assistência é um direito do cidadão, como define a Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS/1998) no seu artigo primeiro:  
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

 

Não há dúvida de que, frente às inúmeras situações de risco que 

enfrentam as crianças das comunidades de baixa renda, há a necessidade do 

                                                 
105 As mães crecheiras são pessoas da comunidade que ganham um salário para cuidar das 
crianças pequenas nas suas casas, se constituindo como um projeto apoiado por Ongs e pela 
própria SMDS.Cabe ressaltar que a maioria destas pessoas não tem formação em educação e suas 
casas, geralmente, têm poucos recursos educativos. O que justifica o projeto Vai e Vem. Atendem 
domesticamente, numa instância privada, onde não há troca nem supervisão de outras pessoas.     
106 O Projeto Vai e Vem é assim definido no portal da Prefeitura (www.rio.rj.gov.br): nova 
modalidade de creche, instalada numa kombi, onde também funciona o Núcleo Permanente de 
Capacitação de Mães Crecheiras, que treina mulheres das comunidades de baixa renda para 
cuidar dos filhos de casais que precisam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças. A 
kombi é adaptada com módulos em madeira para guardar e expor brinquedos, material didático, 
livros, aparelhagem de som e CDs infantis. Monitorado por recreadoras, o espaço de atividade na 
creche volante pode ser ampliado por um toldo estendido na lateral que tem capacidade de 
abrigar até dez crianças por vez. Hoje, a SMDS dispõe de uma creche nesta modalidade.  
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poder público atuar em direção à garantia dos mínimos sociais. A creche é 

considerada um lugar de provisão desses mínimos e a educação é parte deles. 

Porém, para que garanta o desenvolvimento social, físico, emocional e 

intelectual das crianças tem que prezar pela qualidade do atendimento. Uma 

creche de qualidade tem um custo elevado. Como as verbas são reduzidas, a 

SMDS acaba atuando dentro de uma política de “apaga incêndio” e “tapa 

buraco”, em que predomina o barateamento do atendimento, parecendo partilhar 

a idéia de que o lado educativo-pedagógico voltado para a especificidade e 

necessidade da criança seria “artigo de luxo”.    

A partir de 1993, os programas sociais passam a ter a participação do 

governo, da sociedade civil e do empresariado. São as políticas de parcerias, 

com força das Ongs e hegemonia das assistentes sociais. Com a política de 

convênios e o repasse de verbas da SMDS para entidades conveniadas, houve 

uma expansão da rede de creches. Os técnicos e agentes comunitários 

passaram a ser selecionados pelas Coordenadorias Regionais - CRs107, mas 

contratados pelas entidades. O serviço que antes tinha um contrato direto com 

a população, sem garantias trabalhistas para os funcionários, passou a ser 

intermediado por organizações da sociedade civil. A terceirização, parte de 

política neoliberal dos anos 1990, substituiu o Estado na prestação de serviços 

públicos básicos. Com isso, o número de creches conveniadas tornou-se 

superior ao das creches públicas. 

          Após levantamento de dados sobre o funcionamento das creches 

vinculadas ao poder público municipal feito com o objetivo de propor medidas 

para o processo de transição e incorporação das creches à estrutura 

organizacional da SME108, em novembro de 2001, Margarida (responsável pela 

Educação Infantil no nível central da SME) assim descreve a situação das 

creches:  
a) Atendimento direto – creches situadas em prédio público e mantidas pela 

Prefeitura. Num total de 187 unidades, sendo que a grande maioria delas são 
CEMASI – Centro Municipal de Atendimento Social Integrado. Como o próprio 
nome diz, nestes centros acontecem vários projetos da SMDS, mas 50% dos 
CEMASI são exclusivos de Educação Infantil (CEMASI-Creche). Oficialmente 
deveriam atender crianças de 0 a 3 anos, mas  na prática alguns estendem o 
atendimento para os de 4 e 5 anos porque a SME não consegue atender à 
demanda. Quando vão para as unidades mantidas pela SME, há uma evasão de 
40% das crianças de 4 e 5 anos porque a maioria muda de horário integral para 

                                                 
107 As Coordenadorias Regionais são as representações regionais da SMDS. É interessante 
observar que, embora também sejam 10, elas não correspondem exatamente às áreas de 
abrangência das 10 CREs.  
108 Resolução “P” no 592, de 02 /03/2001. 
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horário parcial. Em função disso, a SME está com um projeto de colocar 
professores nos CEMASI -Creche para as turmas de 4 e 5 anos, pois alguns têm 
espaço para a permanência dessas crianças.  

b) Atendimento integral - os prédios onde as creches funcionam não são da 
Prefeitura, mas ela se responsabiliza por tudo: merenda, funcionários etc. A 
infra-estrutura do prédio e manutenção fica a cargo da comunidade. São as 
creches comunitárias, que somam 131 unidades. 

c) Atendimento nutricional – a Prefeitura só cobre os custos da merenda, que é 
comprada pela própria Prefeitura de acordo com o número de crianças. São ao 
todo 131 unidades e 

d) SEAS (Secretaria de Estado e Assistência Social)- são as creches mantidas por 
verbas desta Secretaria que é um órgão federal. A prefeitura repassa a verba 
que vem do Estrado e que está vinculada ao Governo Federal. Na ocasião, o 
valor era de  R$ 17,02. por criança /mês.  
 
Como pode ser observado, deste total de 468 creches, apenas187 eram 

de total responsabilidade da SMDS e as 261 restantes participavam de algum 

tipo de convênio. Isso provocava e ainda provoca uma certa flutuação no 

número de instituições conveniadas, pois, de acordo com as regras e verbas 

disponíveis, alguns convênios se renovavam ou não, se ampliavam ou se 

reduziam. 

Em 1993, a Secretaria Municipal de Educação deu início ao que 

chamou de uma Política de Revitalização da Educação Infantil. De acordo com 

a SME, fez parte desta política uma série de ações integradas que vão desde a 

construção de novas escolas e abertura de novas turmas em espaços ociosos 

existentes, ao equipamento destas novas salas e das antigas com livros de 

literatura infantil, material didático, de consumo e permanente, como mobiliário. 

No projeto também constavam ações que visavam a atualização de 

professores que trabalham com crianças de até seis anos. Estas ações, porém, 

se aconteceram, devem ter sido muito pulverizadas, pois não foram citadas em 

nenhuma das entrevistas. 

Em outubro do mesmo ano, o Conselho Estadual de Educação do Rio 

de Janeiro, através da Deliberação nº 204, definiu a natureza e objetivos da 

Educação Infantil, chamada de Educação Pré-Escolar, afirmando que até os 

dois anos de idade o atendimento às crianças deveria estar relacionado à 

atenção materno-infantil, demandando atuação de profissionais da área da 

saúde; de dois aos três anos, apenas suplementarmente, este atendimento 

deveria ser realizado por pessoal responsável por atividades de recreação, 

denominando "classe maternal" este atendimento institucionalizado. A partir 

desta idade, o atendimento às crianças seria subdividido em 3 etapas: i) Jardim 

de infância I - atendimento às crianças de três aos quatro anos; ii) Jardim de 
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infância II - dos quatro aos cinco anos de idade e iii) Jardim de infância III - dos 

cinco aos seis anos de idade. 

Como se observa, esta Deliberação não trouxe para o âmbito 

educacional as turmas de maternal. Além de vincular os menores de dois anos 

à saúde, ao explicitar a recreação como atividade suplementar, portanto 

secundária, institucionaliza a função do recreador que efetivamente não 

necessita de nenhuma formação específica e reforça a idéia de maternagem, 

que subjazi uma não profissionalização das pessoas que trabalham com esta 

faixa etária.  

Neste período, a Educação Infantil começou a expandir109. Os CIEPs e 

as Casas da Criança, com a extinção do PEE, passam a constituir o conjunto 

de unidades escolares da rede, tendo a mesma estrutura pedagógico-

administrativa dos outras unidades com professores concursados, um diretor, 

um diretor adjunto e um coordenador. As Casas da Criança passaram a fazer 

parte do grupo de unidades escolares exclusivas de Educação Infantil - os 

“Jardins Isolados” e houve uma ampliação da oferta de vagas de Educação 

Infantil na rede municipal. 

Em 1995, a busca da consolidação da política educacional da 

Secretaria de Educação levou à criação das dez Coordenadorias Regionais de 

Educação (CREs), tendo como objetivo a descentralização administrativa e 

pedagógica.  

Em 1997, um ano após a promulgação da nova LDB, em resolução 

conjunta, SMDS e SME definiram que o atendimento às crianças de 0 a 3 anos 

e 11 meses de idade seria de responsabilidade da SMDS e das crianças de 4 a 

6 anos da SME110. Houve uma redução da amplitude do atendimento da SMDS 

e o início de uma política de incorporação da Educação Infantil à SME. A partir 

daí as crianças matriculadas em creches da SMDS passaram a ter sua vaga 

garantida nas turmas de pré-escola da rede municipal.  

Esta divisão de competências e conseqüente ampliação do 

atendimento, porém, provocou e ainda provoca alguns impasses para a SME. 

Um deles, citado pela própria coordenadora da Educação Infantil, é a evasão 

de 40% das crianças oriundas das creches. Isto ocorre porque crianças 

pequenas não se deslocam sozinhas, precisam dos adultos para levar e buscar 

na escola que, na sua maioria, não estão dentro das comunidades como as 

                                                 
109  Ver Tabela no 6 e Gráfico 1. 
110 Resolução SMDS/SME no 405, de 3 de dezembro de 1997. 
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creches. Além da distância e do custo de deslocamento, há a diferença de 

horário de atendimento, pois as creches funcionam em horário integral e a 

maioria das turmas de pré-escola em horário parcial, não atendendo as 

necessidades de muitas famílias. Outro ponto é que, tendo as crianças das 

creches prioridade sobre as matrículas, as outras crianças que não 

freqüentaram as creches e que muitas vezes são as que moram nos arredores 

da escola ficam com as vagas que “sobram”. Como a demanda é maior do que 

a oferta, prioriza-se o atendimento das mais velhas, ou seja, primeiro as 

crianças de cinco anos, já que as de seis anos foram incorporadas ao Ensino 

Fundamental, ficando muitas crianças de quatro anos fora da escola, 

aguardando até o ano seguinte. Este fluxo de crianças das creches tem gerado 

tensões administrativo-pedagógicas que vão desde a aquisição de 

equipamentos, adequação de espaços e horários, alocação, supervisão e 

formação de professores, coordenadores e diretores até objetivos e 

metodologia de trabalho.  

O município do Rio de Janeiro implantou o seu Sistema Municipal de 

Ensino no final de 1999 111. Como já discutimos no Capítulo 1, de acordo com 

a nova LDB, coube aos Estados e Municípios autorizar, credenciar e 

supervisionar os estabelecimentos de seus respectivos sistemas de ensino, 

que são compostos pelas redes públicas e privadas, com instituições 

particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Creches e pré-escolas 

estabelecidas no município, como instituições educativas pertencentes ao 

Sistema Municipal de Ensino passaram a ter coordenação, supervisão e 

orientação da SME. 

Por sua vez, a criação do Sistema Municipal de Ensino aconteceu num 

contexto não só de municipalização e descentralização, como também de 

fortalecimento de uma democratização do Estado e de novos instrumentos 

gestores como conselhos e fóruns. Assim, a gestão do Sistema conta com o 

Conselho Municipal de Educação que é responsável pelo acompanhamento da 

execução da política educacional do município, estabelecendo e fixando 

diretrizes e normas de funcionamento das diferentes instituições de ensino, 

emitindo pareceres, aprovando propostas e solicitações entre outras; o Conselho 

Municipal do Fundef, que acompanha e controla o uso da verba do Fundo e o 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que fiscaliza e controla a aplicação 

                                                 
111 Decreto no 18.291, de 28/12/1999. 
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dos recursos e acompanha e orienta a elaboração dos cardápios da merenda112. 

Além desses, a própria SME tem na sua gestão o Conselho Municipal de 

Dirigentes composto por representantes dos seus 4 departamentos- Educação, 

Infra-estrutura, Recursos Humanos e Administração, suas 4 assessorias técnicas 

– Informática, Integração Educacional, Planejamento e Comunicação e sua 

Assessoria Jurídica (ligada à Procuradoria); o Conselho Municipal de 

Diretores/Alunos e Professores, composto por três colegiados com 10 

representantes escolhidos por eleição em cada Coordenadoria Regional (CRE). 

Cada Coordenadoria, por sua vez, conta com o Conselho de Diretores, 

composto por dez diretores de escolas que representam as unidades escolares 

sob sua responsabilidade. 

Em 17 de março de 1999, O Conselho Municipal de Educação emitiu 

Parecer E/CME no 01 que aprovava proposta da SME de implantação do Ensino 

Fundamental com 9 anos letivos, incorporando as crianças de seis anos a este 

nível de ensino. Já no início do ano letivo de 2000, as escolas municipais 

iniciaram o 1º ciclo de formação, que engloba o que seria o antigo CA, a 1ª e a 

2º séries, ou seja, crianças de 6 a 8 anos, na idade regular. Juntamente com o 

ciclo foi organizado um sistema de correção de fluxo para atender as crianças 

com defasagem idade-série que poderiam completar o ciclo, em classes de 

aceleração, em menos tempo. Não há reprovação nesses três anos, mas as 

turmas do ciclo não se caracterizam como classes multisseriadas (com crianças 

de todos os níveis na mesma turma), pois se mantêm a idéia de “série” intra-ciclo 

com as nomenclaturas Inicial, Intermediário e Final113. Ao final desse 1º ciclo 

espera-se que todas as crianças já estejam alfabetizadas, caso não estejam, 

ganham um tratamento especial nas férias, entre outras medidas.    

Cabe aqui a observação a Educação Infantil, desde os anos oitenta, fazia 

parte do Projeto Educação Infantil e Alfabetização. Com a implementação do 1o 

ciclo de formação no ano 2000, a maioria das ações do Projeto se voltou para 

este fim. Desde o ano anterior, travaram-se discussões teóricas e estratégias 

práticas como cursos, seminários, esquemas de enturmação das crianças, 

projetos de aceleração de aprendizagem para correção do fluxo escolar, entre 

outros, todos voltados para a questão alfabetização/ciclo.  

                                                 
112 São servidas 11 milhões de refeição por mês, na rede pública municipal, o que faz deste 
Conselho um importante órgão de fiscalização e controle. 
113 A dificuldade de nomeação destes três anos do Ciclo fez com que em cada ano uma nova 
nomenclatura surgisse para designá-los assim já foram: 1º ano do ciclo, 2º ano do ciclo e 3º ano do 
ciclo, Ano1, Ano 2 e Ano 3 e atualmente é chamado de Inicial, Intermediário e Final. 
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Em entrevista com a coordenação do Projeto, realizada pela pesquisa 

institucional, em junho de 2000, ficou evidente que o gigantismo da rede e a 

urgência em resolver as questões da alfabetização/ciclo deixaram a Educação 

Infantil num plano secundário. Ou seja, a Educação Infantil, embora estivesse 

em franca expansão, não estava sendo foco de discussões. Como iniciativas da 

SME específicas para formação dos professores de Educação Infantil naquele 

ano foram citados na entrevista: uma série de quatro programas da Multirio114, 

sobre orientações curriculares para a Educação Infantil, com pólos de 

visionamento organizado com discussões e debates, e um grande evento, de um 

dia inteiro, para mil professores da rede, chamado de imersão pedagógica, que 

teve como tema Letramento na Educação Infantil. De acordo com a entrevistada, 

muitos professores têm dupla regência ou dupla matrícula, portanto, 

numericamente, este contingente atingiria quase 70% dos profissionais de 

Educação Infantil. Embora considere este percentual muito alto, porque no ano 

2000 estavam em funcionamento 2.913 turmas de Educação Infantil e não se 

pode desconsiderar a presença também de diretores e coordenadores no 

encontro, de qualquer forma, esta iniciativa não atingiu a todos os profissionais, 

deixando pelo menos 30% sem opção de participar. O tema do evento trouxe 

para a Educação Infantil as discussões que estavam sendo travadas no Ensino 

Fundamental, redimensionando e redirecionando o ensino da língua materna. 

Mas o conceito de letramento, recentemente pensado e elaborado, a partir das 

pesquisas das diferentes áreas, não é simples de ser compreendido e muito 

menos de ser incorporado às práticas a partir de um evento. A estratégia grande 

evento, com limites do ponto de vista de sua eficácia, episódico e para alguns, 

que propõe uma mudança de paradigma, sem ações mais sistematizadas e 

contínuas, com desdobramentos nas unidades escolares, corre o risco de se 

tornar mais uma novidade olhada com desconfiança pelos professores ou 

aligeirada na sua apropriação, reforçando a função preparatória disseminada na 

Educação Infantil. Subjacente à idéia de imersão pedagógica está uma 

concepção de formação que cinde teoria e prática: banha-se de teoria e corre-se 

o risco de, ao voltar para a escola, jogar fora o bebê e a água do banho.    

                                                 
114 Órgão municipal responsável pela educação à distância do município, que produz várias séries 
de programas para a televisão, desde material a ser usado em sala de aula até os de formação de 
professores, que são veiculadas no canal aberto da TV Bandeirantes. 
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Em março de 2001, a resolução “P” no 592, institui um grupo de trabalho 

para promover um levantamento de dados sobre o funcionamento das creches 

vinculadas ao poder público municipal e propor medidas a serem adotadas no 

processo de transição e incorporação à estrutura organizacional da SME. Neste 

momento o Projeto de Educação Infantil e Alfabetização começou a se voltar 

para as questões específicas de Educação Infantil. Além de manter um diálogo 

mais próximo com a SMDS, deu maior ênfase à formação de professores de 

Educação Infantil.  

Poucos meses depois, em 14 de setembro, o Decreto no 20.525 transferiu 

o atendimento de Educação Infantil da SMDS para a SME. Esta transferência, 

por sua vez, não foi nem tem sido simples, pela própria história da Educação 

Infantil do município. Pode-se transferir a gestão educacional, mas não se 

transfere uma história e nem responsabilidades sociais. A SME passou a ter que 

lidar com uma série de questões: faixa etária que tradicionalmente não fazia 

parte do seu atendimento, necessitando de estudo sobre a especificidade da 

creche e definição de um projeto político-pedagógico para reorientação do 

trabalho neste segmento; entrada em comunidades de difícil acesso, trabalho 

com grande número de “professores leigos”, sem formação específica de 

magistério, tendo que investir na formação em serviço, formação e ampliação 

dos quadros de supervisores de creches, salários e vínculos empregatícios 

diferentes dos funcionários da SME, já que os funcionários das creches, na sua 

grande maioria, são contratados por fundações, ONGs  etc. 

            A transferência das creches amplia a abrangência da Educação Infantil 

e em março de 2002, a SME criou um Departamento específico para este nível 

de ensino.   

 

3.2. Fechando o foco: do discurso ao ato - o que dizem as práticas 
 
Cresci brincando no chão, entre formigas. De 
uma infância livre e sem comparamentos. Eu 
tinha mais comunhão com as coisas do que 
comparação. Porque a gente fala a partir de ser 
criança, a gente faz comunhão: de um orvalho e 
sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um 
pássaro e sua árvore. Então eu trago das minhas 
raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua 
das coisas. 

Manuel de Barros 
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3.2.1 A Educação Infantil no Nível Central: ações e questões  
 
No organograma da SME-Rio, o Departamento de Educação Infantil se 

situa na Diretoria de Educação Fundamental, que é parte integrante do 

Departamento Geral de Educação. Até março de 2002, fazia parte do Projeto 

Educação Infantil e Alfabetização, a partir de então, está se estruturando 

internamente e aguardando uma reestruturação maior da SME, como relata 

Valéria: 
Nestas idas e vindas ao longo dos anos, juntar e desfazer, separar (a 
Educação Infantil da alfabetização) de acordo com cada momento político, o 
Departamento ganhou uma série de atribuições de trabalho meio de uma forma 
rápida, sem haver uma estruturação. Ele está se constituindo no processo. A 
gente não tema priori, uma determinação, até mesmo porque não se tem ainda 
uma estrutura em termos de equipe e arrumação interna. A gente está correndo 
um pouco atrás do que tem que dar conta. Mas eu acho admissível que no 
primeiro ano de trabalho seja assim (...) A gente está muito mais fazendo do 
que conseguindo acompanhar e avaliar toda ação que está sendo feita, o que 
não é bom. 
 
O momento político, de expansão da Educação Infantil e ampliação do 

atendimento pela transferência das creches para a educação, propiciou esta 

separação. Mas o Departamento é criado sem uma estrutura ainda defina, 

contando com uma equipe reduzida115 para atender às suas atribuições. Sendo 

parte integrante da Diretoria de Educação Fundamental, é responsável por toda 

parte pedagógica da Educação Infantil da rede municipal de ensino, tendo que 

planejar e coordenar a implementação, o acompanhamento e a avaliação do 

processo educacional, subsidiar o embasamento teórico e a prática pedagógica 

dos profissionais de educação infantil; orientar e prestar assistência técnica às 

equipes técnico-pedagógicas dos órgãos regionais e de acompanhar 

sistematicamente a ação desenvolvida pelas equipes técnico-pedagógicas, 

junto às unidades escolares entre muitas outras funções. 

 
As creches: “a expansão das creches é uma coisa nova para a SME” 

Entre as ações que estão sendo realizadas pelo Departamento, as 

creches aparecem como uma grande preocupação do momento: 
A expansão das creches é uma coisa nova para a SME. A questão dos 
entraves políticos, burocráticos, nesta transição que é muito complicada ainda. 
O que não é simples porque a gente tem toda parte pedagógica ligada à SME,  
mas toda parte de recursos  humanos  e convênios ligados à outra Secretaria. 
Dinheiro a gente só conseguiu uma parte agora. Vai o trabalho. O trabalho está 
todo aqui.  Conviver com uma situação que eu acho ainda complicada você tem 

                                                 
115 Entre sete e oito pessoas e nem todas trabalham nos dois turnos.  
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creches públicas, tudo passando para a SME até o final deste ano (2002), mas 
as conveniadas ainda mais um ano na SMDS (...). Constituir um grupo de 
supervisores que acompanhe esse processo dentro das creches. Começar a 
construir um laço da educação com as pessoas das comunidades porque nós 
não tínhamos isso. Então começar a construir este laço tem que ser com todo 
respeito, mas as pessoas têm que entender que é uma outra dinâmica de 
trabalho que a gente quer, um outro processo de olhar esta criança, de 
desenvolver o trabalho lá dentro.(...) Constituir o próprio grupo de supervisores 
que está difícil, não é simples até porque nós não temos profissionais, 
supervisores de educação infantil ou com formação ou até com uma vivência. 
Acrescido o fato de que estes supervisores, em determinado momento, só 
podem sair do nível central ou do nível regional. O que acontece, temos muitas 
pessoas que estão, há muitos anos, na área administrativa que vieram para a 
supervisão. Então você tem que fazer toda a formação deste supervisor de 
como ele pode conceber a Educação Infantil para que ela vá lá e possa agir em 
alguma coisa. Fora isso, há a questão das creches estarem em locais de difícil 
acesso, mais violentos em que as comunidades hoje vivem um processo 
complicado dentro da estrutura da cidade(Valéria).  
 

 O fato é que, embora a nova LDB seja de 1996 e tenha dado três anos de 

prazo para a incorporação das creches ao sistema educacional, a SME não se 

preparou ao longo desses anos para receber as creches. Não houve um 

planejamento para esta passagem ser feita de forma menos impositiva. A SMDS 

continuou inaugurando creches sob sua administração e dentro da lógica de 

barateamento e de privatização do público inerente aos convênios, como se a 

inserção ao sistema educacional não fosse uma determinação legal a ser 

cumprida e, mais ainda, a busca de uma qualidade do atendimento à criança 

pequena. Foi o caso, por exemplo, do Programa de Urbanização de 

Assentamentos Populares do Rio de Janeiro – PROAP, etapa 1, que tem sido 

identificado por um de seus programas, o Programa Favela Bairro, que criou as 

parcerias com as ONGs que entravam como um serviço terceirizado, 

repassando o dinheiro que recebiam da Prefeitura para os funcionários, 

geralmente pessoas das comunidades. Só no ano de 2000 foram inauguradas 

cerca de 50 creches deste programa.  Mesmo com todas as questões apontadas 

na entrevista, a implantação do PROAP II, prevê para a faixa etária de 0 a 6 

anos a criação de creches nos assentamentos do programa, capacitação de 

mães crecheiras116 e ampliação da jornada da criança matriculada na pré-

escola, agora com uma nova forma de parceria: as Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) que, pelo Edital no PQQ-DS 01/02 (D.O Rio,18/06/2002), vão 

assumir responsabilidade total sobre as creches das comunidades assentadas, 

com verbas da SMDS/BID e com a mesma lógica de contratar pessoal da 

                                                 
116 Projetos de capacitação de mães crecheiras apontam um retrocesso em relação à política de 
Educação Infantil instituída pela nova LDB, evidenciando que o barateamento do atendimento à 
criança das classes populares persiste. 
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comunidade, sem formação em magistério, para baratear os serviços. Isto 

significa que, as creches comunitárias ainda serão um problema para o Sistema 

Municipal de Educação por muito tempo, já que novas unidades continuam 

sendo abertas sem obedecer às determinações legais.  

Os complicadores político-administrativos se imbricam aos pedagógicos. 

A SME não formou previamente uma equipe para o trabalho nas creches e, por 

sua vez, a equipe educacional da SMDS também não foi deslocada para a 

educação. Toda experiência acumulada no trato da comunidade não foi 

passada, terá que ser reinventada pela educação.  Por outro lado, os 

supervisores das creches foram selecionados de cargos administrativos da SME 

e não do quadro de professores ou de educadores da SMDS. Como pessoas 

sem experiência no trabalho com as crianças pequenas vão poder supervisionar 

o que é feito nas creches? Como será para essas pessoas deixar o serviço 

administrativo e subir morros e/ou entrar em comunidades de difícil acesso? Por 

mais que o Departamento se esforce em formar uma equipe em serviço e 

acompanhar o trabalho, não se adquire uma visão de Educação Infantil da noite 

para o dia e não se estabelece vínculo facilmente sem saber como chegar e o 

que dizer nas creches. Por outro lado, a gratificação salarial (DAI) para assumir a 

supervisão de 10 creches, que em dezembro de 2001 era de R$ 500,00, devido 

às questões de difícil acesso e de violência nas comunidades e por ser menos 

vantajoso do que uma dupla jornada em turmas do município117, acaba não 

sendo muito atraente. Com isso, há também uma instabilidade neste grupo de 

supervisores o que dificulta ainda mais a formação de uma equipe. 

À título de ilustração, no segundo semestre de 2001, a SME fez o 

primeiro curso de 40 horas, para seleção dos supervisores de creches, segundo 

Margarida do Nível Central: 
Teve vários inscritos, mas quando viram o que seria o trabalho, desistiram. O 
trabalho não é simples, são dez creches para cada supervisor. Foi feita uma 
outra seleção por currículo e muitas pessoas não estavam ligadas ao 
pedagógico, por isso “essas são as pessoas, as pessoas são essas”. Temos que 
trabalhar com elas, pois a supervisão tem que ser feita porque há um relatório da 
SMDS - REI que precisa ser sempre atualizado por causa dos convênios das 
creches (Margarida). 
 
Assumindo as creches, a educação Infantil no Nível Central ganhou mais 

uma tarefa: responder as questões de mais este segmento de ensino levadas à 

                                                 
117 Como faltam professores na rede, a SME tem aberto vagas para os professores que têm uma 
matrícula poderem dobrar a sua jornada dando aula em outra turma. Alguns professores 
conseguem dobrar na mesma escola, outros se deslocam. Esta foi uma das soluções encontradas 
especialmente na expansão da educação Infantil.  
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Ouvidoria - serviço instituído pela Prefeitura, em todos os seus órgãos, que se 

propõe a ouvir reclamações, sugestões, solicitações, comentários e 

agradecimentos dos cidadãos e não deixá-los sem resposta:  
O que eu mais tenho são pilhas de questionamentos da Ouvidoria porque a 
Ouvidoria é aberta ao público. As pessoas querem resposta sobre tudo, sobre 
todas as questões que envolvem as creches. Então, tem as que você pode 
apurar se são verdadeiras, tem aquelas que não são verdadeiras, mas que você 
tem que estar correndo atrás e dando resposta. Na Ouvidoria tem de tudo: falta 
de vaga, agressão que às vezes não está à porta aberta, acesso da comunidade 
ao espaço, questionamento em relação ao tipo de merenda que é enviado, tem 
questionamento dos próprios profissionais em relação ao salário, à carga horária, 
a direção. É tanta coisa. Até ao próprio funcionamento porque dependendo da 
comunidade algumas diretoras fecham a creche e a comunidade não concorda 
de ter fechado naquele dia até porque talvez a situação não tenha sido muito 
discutida. Mas, às vezes, não dá tempo de discutir, tem que decidir(Valéria).      
 
A Educação, distante do trabalho comunitário próprio da Assistência, 

passa a ter que responder questões das creches que fogem do âmbito 

administrativo-pedagógico: questões que dizem respeito à participação 

comunitária, ao funcionamento, à terceirização do público, à luta pelo direito a 

serviços de qualidade etc. O fato é que a transferência das creches para 

Educação não as excluiu dos objetivos da Assistência - proteção à família, à 

maternidade, à infância ... e de amparo às crianças (Lei Orgânica de Assistência 

Social – LOAS/1998, Art. 2o) -, e não as isolou do seu contexto nem as destituiu 

de uma história que as tornou pólo irradiador de cidadania local. Com a idéia de 

transferência do trabalho para a educação, há um acúmulo de competências que 

revela uma falta de integração da política para a infância. Se as creches que 

eram da SMDS atendem principalmente as crianças em situação de risco, que 

precisam efetivamente da assistência, parte do trabalho não poderia ter sido 

transferida, pois a situação das crianças e das comunidades não mudou com a 

passagem.  

 
A pré-escola: “abre-se turmas de Educação Infantil no tapa” 

A continuidade na pré-escola do horário integral oferecido nas creches, 

muito mais adequado às necessidades dos trabalhadores e das condições de 

vida das crianças de baixa renda, tem trazido mais questões para a Educação 

Infantil da rede municipal, que tradicionalmente trabalhou em turnos de quatro 

horas e meia de duração: 
A educação infantil- pré-escola- está mais organizada, mas mesmo assim a 
gente tem algumas questões para trabalhar bastante grandes. Como é esta 
educação infantil em horário integral no município? A gente tinha uma pré-
escola até um tempo atrás de horário parcial, mas a gente está abrindo em 
horário integral, até porque a creche tem horário integral e precisa de uma 
continuidade na modalidade pré-escola. Então esta escola precisa saber como 
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trabalhar o dia todo com a criança. Ela não estava preparada, ou planejada, ou 
pensada. A própria infra-estrutura da escola, que tipo de atividade, o que é ter 
dois professores na mesma turma dividindo horário, um de manhã e outro de 
tarde. Como a gente coordenada este planejamento? Como a coordenação 
destas escolas planeja com os professores? Como estas turmas de horário 
integral são encaradas dentro do projeto político-pedagógico da escola? Como 
são incorporadas a este projeto? Então você ainda tem outras questões a 
trabalhar dentro da educação infantil - modalidade pré-escola (Valéria).  
 
Antes mesmo desta questão do horário integral, o próprio crescimento da 

Educação Infantil nos últimos anos e a inserção das crianças de seis anos no 

primeiro ano do Ciclo tem mexido com a infra-estrutura das unidades escolares. 

Todo espaço disponível nas escolas está sendo preenchido por turmas de 

crianças de 4 a 5 anos. Além disso, crianças de seis anos são menores e menos 

autônomas do que as de sete, exigindo também uma reorientação do trabalho do 

Ensino Fundamental. Em algumas unidades tem sido possível construir anexos 

próprios para abrigar as turmas de Educação Infantil; na maioria, porém, elas 

são organizadas junto ao Ensino Fundamental, podendo estar partilhando o 

mesmo espaço que o primeiro segmento (do ciclo até a quarta série) e até com o 

segundo segmento (de quinta a oitava série). Partilhar o mesmo espaço inclui 

desde a arquitetura inadequada para o deslocamento de crianças pequenas com 

escadas, banheiros e áreas coletivas distantes da sala até pias, vasos sanitários, 

bebedores e mobiliário que não atendem ao tamanho das crianças. Também 

inclui a reorganização da utilização das áreas comuns como pátio externo, 

quadra esportiva, sala de leitura, sala de vídeo e refeitório para que todos 

possam usufrui-los harmoniosamente. Tudo isso implica na inclusão da 

Educação Infantil no projeto político pedagógico das escolas, seja em horário 

parcial ou integral. Pois a Educação Infantil não deveria ser motivo de irritação, 

já que é um direito da criança cidadã: 
Às vezes as pessoas se colocam assim um pouco irritadas porque os espaços 
que sobram da escola, os pequenos espaços, têm que ampliar a rede de 
Educação Infantil, então as pessoas vão sentido que os seus espaços vão 
diminuindo para ser utilizado em turmas de Educação infantil. Então as pessoas 
se irritam por que tanta Educação Infantil? Eu acho que deveria ter muito mais 
Educação Infantil (Valéria). 
 
A irritação é até compreensível porque, como disse uma professora, 

abre-se turmas de Educação Infantil no tapa. As escolas que já têm uma equipe 

enxuta, contando apenas com um diretor, um diretor adjunto, um coordenador, 

os professores e poucos funcionários para secretaria, merenda e limpeza, têm 

que abrir espaço para crianças pequenas que demandam mais atenção. O 

coordenador, por exemplo, tem que dar conta da parte pedagógica de todas as 
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turmas da escola, entrando a Educação Infantil amplia não apenas o trabalho, 

mas a sua área de atuação.  
São 621escolas com Educação Infantil, a metade da rede, pois são 1037 escolas 
na rede. Pelos estudos da SME, funciona melhor separando 5a a 8a. É altamente 
confuso ter uma escola do JI até a oitava, misturarndo estas crianças no pátio, 
no parque e observando as necessidades de cada grupo, que são diferentes. É 
mais difícil de operacionalizar uma escola muito grande e com vários segmentos. 
Então está se optando por separar mais os segmentos, esta é uma idéia que 
está sendo levada em frente. Eu acredito que torna mais simples o trabalho da 
gestão e talvez o atendimento à criança se torne mais particularizado. 
Adolescente já tem uma outra preocupação e o professor e o próprio horário, 
este segmento absorve muito o trabalho da gestão, da secretaria e da própria 
coordenação da escola porque a coordenadora é única e ela tem que dar conta 
de tudo e é muito mais complicado você dar conta de tudo (Valéria).  
 
Não há dúvidas de que um espaço inadequado compromete a qualidade 

da Educação Infantil. Portanto, cabe ao Nível Central buscar soluções junto às 

Coordenadorias Regionais, às próprias unidades escolares e também aos outros 

órgãos municipais para garantir um mínimo de qualidade118, no atendimento às 

crianças. 
A grande opção está sendo mais pelos anexos nos espaços disponíveis. Anexo 
que se constrói. A gente vai ter que construir algumas escolas e até mesmo 
comprar espaços porque é mais rápido do que construir. Fazer adaptações é 
mais rápido do que construção e menos oneroso tanto para creches como para 
pré-escola para poder expandir porque a necessidade da rede é ainda  muito 
grande Algumas creches têm espaço a Secretaria de Planejamento já fez um 
levantamento das possibilidades de ampliação. Escolas, por exemplo, CIEPs 
que têm terreno e possibilidade de ampliação, os CEMASIs119 têm também esta 
possibilidade de estender e algumas escolas ainda têm. Agora outras escolas 
não. Alguns espaços da cidade você nem tem a escola é o caso da Zona Oeste, 
principalmente naquela região de Sepetiba, Guaratiba este conjunto novo – Nova 
Sepetiba, ali nem escola tem, vai ter que construir de qualquer maneira, e ali 
quando você vai é tanta criança, tanta criança, que se você abrisse dez escolas, 
dez creches não dariam para elas. São três mil casas lá (Valéria).     
 
No que se refere ao espaço físico120 destinado à Educação Infantil do 

município, existe muitas diferenças, tanto nos projetos arquitetônicos quanto na 

própria inserção deste nível de ensino ao projeto político pedagógico das escolas 

municipais. Os chamados de Jardins de Infância Isolados, projetados sob 

influência do ideário pedagógico de Friedrich Frobel (1782-1852), apresentam 

                                                 
118 Usei mínimo de qualidade entendendo que estes mínimos seriam os Direitos Fundamentais 
das Crianças. Ver MEC/DEF, Critérios para um atendimento em creches que respeite os Direitos 
Fundamentais das Crianças, 1997. 
119 São os Centros Municipais de Atendimento Social Integrado que abrigam os projetos 
educativos da SMDS. Existem alguns CEMASIs-Creche, que só funcionam com Educação 
Infantil, que passaram para a SME. 
120 Não foi minha intenção percorrer os diferentes espaços de Educação Infantil do município. 
Embora tenha visitado algumas escolas, foi a partir do relato de professoras, que pude perceber as 
diferenças. 
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salas e áreas externas espaçosas e equipadas com mobiliário e materiais 

próprios para atender à primeira infância121. Já as “Casas da Criança”, mesmo 

tendo equipamentos, situados dentro das comunidades, apresentam um espaço 

bem mais reduzido. Quanto aos anexos, um dos projetos tem o nome de 

“Oscarzinho”, em homenagem ao seu projetista Oscar Niemayer. É um anexo de 

Educação Infantil para os CIEPs, que se integra ao conjunto destas unidades, 

composto apenas de salas de aula, banheiros e varanda. 

As escolas exclusivas, com todas as diferenças oriundas da própria 

história da Educação Infantil do município, estão voltadas unicamente para o 

trabalho com as crianças pequenas, as outras unidades estão buscando 

caminhos para acolhê-las. É interessante observar que Marinho (1978) nos anos 

1970, ao relatar sobre a educação no jardim da infância, já alertava para o fato 

de que a limitação do espaço e da atenção pessoal da professora inibe a 

atividade infantil causando sérios prejuízos ao seu desenvolvimento (p.19). Mais 

do que fazer adaptações em prédios e subir paredes, é preciso criar ambientes 

favoráveis à atividade infantil. O espaço, ao se embeber da atmosfera das 

relações, deixa de ser um material construído para tornar-se uma moldura sobre 

a qual as sensações se revelam e produzem marcas e é assim que ele se 

qualifica e adquire a condição de ambiente (Lima, 1988). 

 
A gestão escolar: entre o administrativo e o pedagógico 

Os diretores das escolas públicas municipais, além de serem eleitos a 

cada dois anos pela comunidade escolar, gozam hoje de uma certa autonomia 

financeira. Eles têm à sua disposição o Sistema Descentralizado de Pagamentos 

- Fundo Rotativo - recurso financeiro que possibilita fazer frente, com agilidade, 

às mais variadas despesas relativas a sua rotina escolar.  
Eu sei que todo gestor pode usar R$ 8 000,00, da forma que quiser, dentro dos 
seus projetos, dentro das necessidades da escola. Então, quando ele gasta 80% 
deste dinheiro e apresenta a prestação de contas ele já pode requisitar de novo 
mais oito mil. Se fizer isso rapidamente, ele tem por ano R$24 000,00 para 
investir dentro da escola. Se for uma gestão participativa, democrática e ágil ela 
gasta isso e a escola vai ganhando “uma cara nova”. Em termos de mobiliário, 
possibilidade de ter um ventilador, uma biblioteca com mais recursos, de ter um 
material mais sofisticado, de ter xerox, ter uma série de materiais que facilitariam 
a vida da escola. (...) Um gestor ágil dá conta disso e a escola tem mais recursos 
a disposição do aluno. Gestores que não têm experiência ou um envolvimento 
tão grande demoram mais a utilizar este Fundo Rotativo (Valéria). 

 

                                                 
121 Um destes Jardins foi chamado pelos professores de “escola gostosinha” por se configurar 
como uma unidade bem equipada  e preparada para o trabalho e, por isso mesmo, cobiçada pelos 
professores.  
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 Compete à equipe de gestão da escola planejar e eleger prioridades para 

solicitar e alocar os recursos do Fundo. Além desta verba, pode solicitar à 

Coordenadoria Regional – CRE materiais e equipamentos mais específicos para 

a Educação Infantil e obras para adaptação de espaços da escola, já que as 

obras escolares, segundo site da Prefeitura, têm hoje projetos para serem 

viabilizadas com mais agilidade (Comissão Gestora de Obras e Programa 

Conservando Escola - convênio RioUrbe e SME).  Esta equipe, por sua vez, não 

está sozinha na gestão, pois o Conselho Escola-Comunidade – CEC, que é um 

organismo de caráter consultivo, formado por representantes da comunidade 

escolar eleitos também a cada dois anos122, tem como finalidade discutir as 

questões de interesse da escola e propor alternativas de soluções. 

 Não se pode deixar de levar em conta, porém, que não é simples eleger 

prioridades em escolas que atendem, por exemplo, da Educação Infantil à 8ª 

série. Não só a abrangência, como também o tamanho da unidade escolar 

interfere na gestão.  
Então veja bem o CIEP, eu vim de CIEP que tinha vários segmentos. Então o 
banheiro estragado, então não dá para investir na Educação Infantil, onde tem 
uma demanda muito grande. É pixação, janela quebrada, entendeu? Então o 
gasto é muito grande, consome toda a verba, enquanto uma escola pequena 
sobra verba e utiliza até para passeio, utiliza para a compra de outros 
materiais, que numa escola grande é uma coisa que tem que ser muito mais 
estudada (...)Ele (o diretor) não vai poder priorizar o mobiliário da Educação 
Infantil se o Ciclo está precisando às vezes de consertos? A nível de Secretaria 
há projetos que são prioridade (Marta). 
 
O que se observa é que esta relativa autonomia da gestão, além de 

depender das próprias condições das escolas – localização, infra-estrutura, 

tamanho e abrangência -, supõe competência administrativo-pedagógica e 

abertura para a participação da comunidade escolar. Para ser competente, a 

gestão necessita aliar o pedagógico ao administrativo, ser comprometida com a 

educação pública, estar em constante formação e atualização dos referenciais 

teóricos, ser capaz de ouvir e de construir o projeto político pedagógico com a 

comunidade escolar e ser também organizada para manter a qualidade de cada 

setor da escola, da limpeza à secretaria, das propostas aos Centros de Estudos, 

da prestação de contas aos prazos de execução dos objetivos e metas etc. 

Espera-se que os professores candidatos aos cargos eletivos sejam 

competentes para o exercício da função, porém há diferenças entre experiência 

                                                 
122 Os CECs são compostos por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar 
assim distribuídos: três professores, dois pais ou responsáveis, dois alunos, um funcionário de 
apoio e um representante da associação de moradores. 
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pedagógica e experiência administrativa - bons professores podem não ser bons 

diretores. Além disso, cargos eletivos são políticos e eleições exigem 

participação e articulação. Se por um lado não é simples mobilizar a comunidade 

escolar a participar e a se envolver com os problemas da escola, por outro, as 

questões políticas muitas vezes se sobrepõem às técnico-pedagógicas.  Assim , 

os que se candidatam à direção nem sempre são os que estão mais bem 

preparados para gerir a escola. Por sua vez, os Conselhos Escola-Comunidade 

(CECs) e os Grêmios Estudantis que deveriam participar das avaliações da 

escola nas suas diversas áreas de atuação, se estiverem desarticulados e sem 

espaço para se posicionarem, tornam-se inócuos. É por isso que mesmo tendo 

uma certa autonomia financeira, entraves de muitas ordens impedem uma 

gestão efetiva e competente.  

 

O espaço da Educação infantil: “nem tudo é Educação Infantil” 
O Departamento de Educação Infantil como parte da Diretoria de 

Educação Fundamental se reúne regularmente com os outros Departamentos 

junto às diretoras da Divisão de Educação das Coordenadorias Regionais. E 

como se insere a Educação Infantil nestes encontros? 
Nos encontros que a gente vai fazendo com as diretoras de educação, nem tudo 
é Educação Infantil, estão presentes todos os Departamentos que estão ligados 
ao pedagógico. Então, nem sempre a prioridade das discussões passa pela 
Educação Infantil. Embora você tenha sempre a oportunidade de levar um 
informe e alguma coisa que você tenha necessidade de fazer, a discussão em si, 
sobre Educação Infantil, eu acho que ainda está pequena. Eu diria um pouco 
pobre também. Porque as próprias coordenadorias, enquanto diretoras deveriam 
discutir também mais a Educação Infantil. Elas já me pediram e a gente está 
tentando se organizar para isso. É falta absoluta de tempo (Valéria).  

. 
O relato mostra que, nas discussões em Nível Central, o espaço da 

Educação Infantil está ainda reduzido. Pequenas e pobres são as discussões. 

Se houve um momento em que a Coordenadoria da Pré-escola funcionava de 

forma articulada, servindo como referência até mesmo para a iniciativa privada, a 

desarticulação histórica num momento de democratização da Educação Infantil 

provocou enormes lacunas. O desamparo dos professores, mais uma vez citado, 

agora pela voz de quem dirige o Departamento, é da própria Educação Infantil. O 

amparo necessário é a formulação de uma política para a Educação Infantil 

inclusiva, consistente e contínua.   
Houve uma época em que a SME dava tudo muito pronto. A Educação Infantil 
era toda amarrada pelo órgão central. Depois não teve mais nada. Agora volta 
com alguns encaminhamentos. Estamos retomando. Tinha a Coordenadoria Pré-
escolar e uma Coordenadoria de Primeiro Grau com uma autonomia muito 
grande. Tinha todo um aparato de trabalho que poderia chegar muito mais rápido 
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ao professor e com total independência Eles tinham uns informativos mensais 
(...) Traziam aquelas possibilidades todas de você planejar uma unidade de 
experiência (...).Era um trabalho que para o professor, de alguma forma, estava 
muito mais estruturado.E era tão estruturado que eu me lembro, que qualquer 
pessoa poderia vir à Coordenadoria comprar este material. Então as escolas 
particulares eram as grandes consumidoras (...).Havia umas diretrizes gerais, 
mas realmente aquele par a passo que tinha uma apostila dessa, uma reunião 
para o nível intermediário, do nível intermediário passava para as supervisoras 
das escolas, que passavam para os professores. Esta cadeia era uma cadeira 
instituída. Então ela era muito metódica e bem coordenada. Tinha exatamente 
prazo certo. Então o professor ficou desamparado. É normal (Valéria).  

 
           A descontinuidade das políticas públicas tem descartado o passado e 

roubado a memória. Cada administração se posiciona como se estivesse 

sempre começando do nada. Deixando vir à tona a história, podemos 

compreender o sentimento de desamparo. Entre o tudo pronto e amarrado ao 

quase nada o que estaria? Seria uma simplificação pensar apenas nas 

diferenças do quantitativo e da formação entre os profissionais de Educação 

Infantil daquela época e os de hoje. O que se verifica é que houve realmente 

uma ruptura no trabalho que vinha sendo desenvolvido pela SME. Com a 

extinção da Coordenadoria, extinguiu-se também uma cadeia de formação e 

acompanhamento pedagógico da Educação Infantil. O trabalho podia até ter 

seus equívocos ao dar tudo muito pronto para o professor executar, mas havia 

uma proposta pedagógica e uma política instituída que se perderam num 

momento chave de ampliação da Educação Infantil. Paradoxalmente, o Nível 

Central estava mais bem estruturado e investia mais nos profissionais quando 

atendia a poucos.  

O momento atual de retomada da Educação Infantil, impõe questões de 

base. Primeiro, a formulação da proposta pedagógica da Educação Infantil do 

município que, segundo Valéria, efetivamente a proposta pedagógica da 

educação infantil do município Rio de Janeiro não está registrada em lugar 

nenhum. A Multieducação - Núcleo Curricular Básico apresenta os princípios 

educativos com os núcleos conceituais da Educação Infantil – pré-escola- de 

forma bastante esquemática. Não contém uma fundamentação específica para 

os seus dois segmentos - creches e pré-escolas-, nem mesmo um capítulo 

dedicado a este nível de ensino. É necessário escrever esta proposta para 

buscar uma linguagem comum em direção ao que seria uma Educação Infantil 

de qualidade para todas as crianças que freqüentam creches e pré-escolas 

municipais. À equipe reduzida do Departamento de Educação Infantil não 

compete sozinha a elaboração da proposta, mas sim a organização e a 

coordenação do processo de elaboração coletiva.  
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            Por outro lado, está a formação dos profissionais que trabalham na 

Educação Infantil. Desde o grupo do Nível Central e da Divisão de Educação – 

DED de cada CRE, aos diretores, coordenadores, supervisores, professores e 

recreadores de creches e pré-escolas municipais. Pois, só será possível 

ampliar e enriquecer as discussões estudando, refletindo, buscando caminhos.  

Como o Nível Central tem tratado a formação? A coordenadora do 

Departamento de Educação Infantil relata as diferentes ações de formação 

realizadas em 2002:  
A gente faz capacitação para os supervisores das creches e para os 
coordenadores pedagógicos das unidades exclusivas. Professores e gestores, 
a gente acompanha de longe, esporadicamente ou indo só aos pólos. Há a 
capacitação feita pelo próprio Órgão Central que são dois grupos de 
coordenadores pedagógicos, mais a capacitação dos supervisores e fazemos 
também consultoria além da reunião para o esquema de relatório que a gente 
analisa e dá volta. Começamos agora a capacitação de professores de 
creches. A gente se organizou e quando viu que não ia dar conta no período, 
contratou gente, (...) Temos correndo paralelo os cursos de formação dos 
professores que são duas turmas durante o dia, aos sábados para o pessoal 
das creches e, no momento, a gente tem o curso da PUC123 (...) O trabalho 
com os coordenadores e supervisores pedagógicos a gente faz quinta e sexta 
de quinze em quinze dias.Os coordenadores seriam os articuladores dentro da 
escola para se trabalhar com os professores no conjunto da escola. Neste 
momento estamos trabalhando só com os das escolas exclusivas de Educação 
Infantil que são só 63. Para o próximo ano a gente tem uma programação de 
trabalhar com todos os coordenadores pedagógicos que tenham Educação 
Infantil. São 558 mais os 63. Trabalhar com todos eles porque o coordenador é 
o único elemento que a escola tem que possa fazer isso com a gente. Nós 
nunca vamos poder atender a todos os professores. Pelo quantitativo é 
inviável. Eu acredito que se a gente tentar os coordenadores pedagógicos, os 
diretores de unidades escolares, os supervisores e a CRE. Também tem a 
CRE, mas ela tem que dar conta (Valéria).  

 
Observa-se que algumas ações são de competência direta da equipe 

que compõe o Departamento de Educação Infantil, outras, geralmente cursos, 

são feitas em convênios com a Universidade ou capacitadores contratados e, 

                                                 
123 A SME, em convênio com a PUC-Rio, nos anos de 2000 e 2001, ofereceu dois Cursos de 
Extensão em Educação Infantil para professores. Cada curso teve 120 horas de duração e 400 
vagas distribuídas em 10 turmas de 40 alunos, uma em cada CRE. Além destes, também ofereceu 
um Curso de Extensão em Gestão da Educação Infantil, para dez turmas, de 40 alunos em cada 
uma, cujas vagas foram assim distribuídas: 134 vagas para diretores e coordenadores das unidades 
escolares que só atendem à Educação Infantil (Jardins Isolados - 67 unidades), 50 vagas para os 
supervisores das creches, 30 vagas (três por CRE) para os elementos das CREs,  3 vagas para a  
equipe do PEIA - Projeto de Educação Infantil e Alfabetização em Nível Central, cerca de 80 
vagas para os  diretores dos CEMASI (só para os funcionários da Prefeitura), cerca de 100 vagas  
para diretores e coordenadores de unidades escolares com turmas de Educação Infantil, dando  
preferência aos CIEPs.  Como se observa, foi uma iniciativa que visou uma integração não só dos 
diretores das creches à educação, como também dos três níveis entre si: Central, CREs e Unidades 
Escolares (pré-escolas e creches públicas).  Uma iniciativa em direção à integração das creches à 
educação que atendeu parte do grupo de gestores das creches, já que este se configurou como um 
projeto para funcionários da Prefeitura, que na SMDS são em número reduzido. 
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ainda, há as realizadas pelas CREs, que serão tratadas mais à frente. O relato 

se refere a duas modalidades de formação: i) cursos de capacitação para 

professores e recreadores e ii) encontros quinzenais com coordenadores e 

supervisores. Os cursos são ministrados por terceiros, mas cabe ao Nível 

Central contratar o serviço, ou seja, buscar equipes e/ou pessoas que possam 

desenvolver um trabalho coerente à proposta pedagógica do município. Eles 

têm duração variável e vagas limitadas, são opcionais e oferecidos 

eventualmente. Em alguns deles, os professores recebem para freqüentá-los. 

Porém, no curso em convênio com a PUC-Rio, por exemplo, os professores 

tinham aula fora do seu horário de trabalho e não eram remunerados por não 

ter tido reservada verba para tal. As reuniões quinzenais se configuram como 

uma formação mais contínua, com objetivo de buscar, junto aos 

coordenadores, uma articulação dentro das escolas.   

Ambas modalidades, - a primeira considerada por Candau (1997) como 

“clássica”, pois enfatiza os espaços considerados tradicionalmente como locus 

de produção de conhecimento e a segunda que tem a escola como locus da 

formação continuada -, são pertinentes e têm o seu lugar; porém, a questão 

que se coloca é: como elas se integram a uma política de formação? Quanto 

aos cursos: há coerência entre os referenciais teóricos dos diferentes cursos 

oferecidos e entre a proposta pedagógica do município? Como eles se 

articulam às práticas? Há continuidade das discussões dentro das unidades 

escolares? Como eles se inserem no plano de carreira dos professores? Há 

projetos de cursos de habilitação para quem exerce o magistério sem ela? E 

para os que não têm formação de nível universitário? Quanto às ações 

contínuas: como os coordenadores organizam a formação dentro das unidades 

escolares? Há carga horária suficiente, tanto para professores como para 

coordenadores, destinada às atividades de planejamento e formação? Os 

coordenadores têm condições favoráveis ao acompanhamento do processo 

pedagógico de cada turma, de fazer reuniões individuais com cada professor, 

de atender os pais e a comunidade?  

A formulação da política de formação dos profissionais da SME é de 

responsabilidade do Gabinete do Secretário, das Diretorias e Assessorias 

deste órgão e são as ações propostas pelo Nível Central que vão dar 

visibilidade à política instituída. Analisando, especialmente, as ações que dizem 

respeito à Educação Infantil, a começar pelo concurso público para o ingresso 

à carreira de professor, observa-se que ele não é específico para a Educação 
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Infantil. O Professor II pode assumir turmas de Educação Infantil à quarta série, 

não há mais a antiga exigência dos Estudos Adicionais. A opção pela 

Educação Infantil pode ou não ser uma escolha do professor. Alguns querem 

muito e não conseguem de imediato, esperam anos até ter uma oportunidade, 

outros assumem a Educação Infantil porque é a turma que sobrou, outros 

porque acham que o trabalho é mais fácil, pois não precisam fazer deveres e 

nem corrigir provas. Os professores que não estão nas escolas exclusivas de 

Educação Infantil, que são a maioria, podem, de um ano para outro, assumir 

qualquer turma, pois a prioridade é o Ensino Fundamental. Com isso, além da 

falta de uma formação inicial mais específica na área da Educação Infantil, há 

uma descontinuidade na formação em serviço do professor (não só de 

Educação Infantil, como também dos que trabalham no Ciclo e nas outras 

séries do Ensino Fundamental). Na medida em que não há garantias de 

permanência na “série”/ ciclo, o investimento na formação se dispersa. Se por 

um lado, é interessante uma formação mais abrangente, por outro, torna-se 

frustrante para o professor investir um ano inteiro num segmento/série, 

participando de cursos e reuniões, sem ter a certeza de que poderá dar 

continuidade às suas reflexões. Isto tudo sem contar com a rotatividade de 

professores, que segundo Marta - responsável pela Educação Infantil em uma 

das CREs -  é um sério problema nas escolas.  
Tem escola que tem uma equipe que se firma e fica e está integrada, e tem 
escola que todo ano troca de gente, que todo ano os professores mais difíceis 
é que ficam. Aquele professor que não fica bem em lugar nenhum, que cada 
ano está numa escola, esse não é bom. 
 
O professor que não é bom pode ser alocado na Educação Infantil 

porque ainda haverá tempo para consertar a turma.  

Outro ponto é a pulverização das ações, ou seja, como a rede é muito 

grande são oferecidos cursos para um número limitado de professores. Cada 

unidade escolar tem direito a uma ou duas vagas, dependendo do curso. A 

idéia de repasse do curso ou de “multiplicação” nem sempre funciona, pois, 

quando há oportunidade para o professor trocar com os colegas, dificilmente 

vai além de um informe ou sugestões de atividades. Formação não se passa, 

se vive na medida em que se estuda e se tem a oportunidade de refletir com 

um grupo envolvido no processo.  

No relato do Nível Central não apareceram projetos amplos de 

formação que contemplassem tanto a atualização do corpo docente como um 

todo, quanto a habilitação profissional. Pergunto: não seria função da SME, 
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criar oportunidade para os profissionais: manterem-se em contato com novos 

referenciais e pesquisas - para fazerem escolhas conscientes nas suas práticas 

-, se habilitarem - como é o caso de muitos educadores de creches - e também 

prosseguirem os estudos em nível superior e de pós-graduação? Cabe 

ressaltar que o documento Subsídios para elaboração de orientações nacionais 

para a Educação Infantil (MEC/SEF/DPE/COEDI,1997) recomenda aos 

Sistemas de Ensino o oferecimento, através de convênios, de cursos para a 

formação regular dos educadores de Educação Infantil que não tenham 

habilitação mínima de Ensino Médio, a própria LDB aponta o nível superior 

como formação para os professores das séries iniciais, e nas ações descritas 

na entrevista, não foram citados cursos de habilitação. A não referência a eles 

pelos entrevistados estaria indicando que ainda não constam na pauta dos 

projetos de formação? 

Cursos episódicos de atualização não substituem os de habilitação ou 

de progressão de carreira. Cada modalidade, para que os professores sintam-

se incentivados a investir e a permanecer na profissão, tem o seu lugar numa 

política de formação em serviço que tenha como horizonte um plano de 

carreira. Mas um plano de carreira que não seja uma mera recomendação 

legal, que consiga romper a visão histórica do magistério, que tem remunerado 

menos, quanto menor é o aluno, que valorize a profissionalização do magistério 

de Educação Infantil e das séries iniciais, que garanta a permanência dos bons 

profissionais, dando condições de melhorias salariais reais e condizentes ao 

investimento de cada um, independentemente do nível em que atue.  

Nas observações e entrevistas com os professores, observei que estas 

descontinuidades, fruto de políticas desarticuladas pela falta de um projeto 

mais amplo de formação, dificultam os avanços, não facilitam a busca de 

unidade e coerência entre as práticas, não permitem nem mesmo uma 

avaliação, pois como é possível avaliar desdobramentos e impactos de ações 

episódicas e cursos breves e ainda tendo que rastrear os professores nas 

escolas e séries?         

As ações mais contínuas, centradas nos coordenadores, que são 

considerados elementos chaves na articulação pedagógica, encontram muitas 

vezes condições desfavoráveis para sua efetivação. Como relata Denise, 

responsável pela Educação Infantil na DED de uma das CREs: 
O que acontece é o seguinte, como a gente oferece muito seminário, o 
coordenador acaba sendo um elemento estratégico para a escola estar ficando 
com as crianças enquanto o professor está no curso ou no seminário. Então, tem 
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isso, o coordenador vai estar substituindo. Tem também o professor que entrou 
de licença, quando falta professor para sala de leitura, quando não tem mesmo 
professor, temos o coordenador. Mas isso não é só da Educação Infantil, isso é 
no Município inteiro. Na falta de professores, a prioridade é o aluno. Então, você 
não tem escolha, você vai atender ao aluno.Com isso, no trabalho do 
coordenador pedagógico, fica faltando alguma coisa, não tem como articular um 
trabalho pedagógico da escola se está numa outra função, mesmo que ele tenha 
8 horas de trabalho (Denise). 
 
Além de disponibilidade para exercer sua função, espera-se do 

coordenador competência pedagógica124, participação em reuniões do Nível 

Central e das CREs, reuniões na escola com a direção, com os docentes e 

com os responsáveis, acompanhamento do processo educativo etc. Pelo 

relato, não é difícil inferir que as condições de trabalho do coordenador não são 

favoráveis a realização de tudo que se espera deles. Para o aluno ser 

realmente prioridade, estes articuladores não precisariam ser responsáveis 

pelo acompanhamento de um determinado número de alunos/turmas e não de 

uma escola, sem considerar o seu tamanho e abrangência de segmentos? É 

possível fazer a articulação sem condições de produção de um trabalho de 

equipe?  

Quanto à carga horária dos professores, a cada ano o tempo destinado 

às atividades de planejamento e formação tem se alterado. Os Centro de 

Estudos, que foram uma conquista importante, dos anos oitenta e noventa, em 

direção à escola como locus de formação, foi bastante reduzido como relata 

Cláudia:  
Quando eu comecei no Município (1998), nós tínhamos(Centro de Estudos) de 
quinze em quinze dias e era o dia inteiro, era maravilhoso, maravilhoso. O 
trabalho era amarrado direitinho, as pessoas se colocavam, dava tempo de 
tudo. Tinha repasse de curso, tinha troca de experiência, tinha tudo, assistia 
vídeo. Hoje em dia não dá mais para fazer nada, nada. A gente abre uma 
reunião, pelo menos o que eu vejo por aí, abre-se uma reunião, dá os informes, 
planeja-se rapidamente aqueles trinta dias, as três semanas, nunca vi isso: 
planejar direto três semanas, impossível; dá informe e pronto, acabou o dia 
(Cláudia). 
 
Em 2003, os Centros de Estudos, passaram a ser quinzenais, com duas 

horas de duração, ou seja, metade do dia tem aula e na outra metade os 

alunos são dispensados. Sabendo que a movimentação de entrada e saída de 

alunos demanda tempo, não é difícil deduzir que o Centro de Estudos estão se  

                                                 
124 Os coordenadores são indicados pelos diretores para compor a sua equipe. O critério de 
indicação de um professor para assumir a coordenação da escola é pedagógico, embora muitas 
vezes questões burocráticas e políticas possam se sobrepor. 
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resumindo a uma reunião curta, de difícil intercâmbio entre os dois turnos da 

escola, com ênfase nas urgências do cotidiano. Com isso, as queixas de 

Cláudia tendem a ficar ainda maiores.  

Embora muito reduzido, este horário, instituído para planejamento e 

formação, necessita de organização e de coordenação. Sua diminuição foi 

justificada pelo mau aproveitamento, pois não foram todas as escolas que se 

apropriaram destes momentos para estudo, reflexão e busca de um trabalho 

coletivo. Não é à toa que os projetos políticos pedagógicos das escolas foram 

apontados, tanto pelo Nível Central, quanto pelo regional, como uma grande 

questão das escolas.  

No calendário escolar, sem detrimento dos 200 dias letivos obrigatórios, 

além dos Centros de Estudos parciais, estão previstos também Conselhos de 

Classe – COC- bimestrais e dois dias em fevereiro e um em agosto para 

planejamento. Não constam dias para palestras e seminários. Eles têm sido 

oferecidos fora do horário de trabalho com as crianças e, eventualmente, 

quando estão dentro do horário, poucos professores participam, pois as 

escolas não têm como cobrir as ausências.  

Como se observa, o caminho da escola como locus de formação em 

serviço, está ainda começando. Há pouco tempo para se planejar 200 dias 

letivos e menos ainda para investir em leituras e atividades de formação. 

 
Experiência e formação: uma pausa para reflexão  
 

Formação não é reciclagem, pois os professores têm uma história que 

não se descarta, não entram numa máquina e se transformam como o papel ou 

a lata. Formação não é capacitação, pois não se trata de tornar pessoas 

incapazes, capazes. Também não é treinamento, pois o conhecimento é um 

processo construtivo e o treino supõe algo mecânico e repetitivo. A formação diz 

respeito à experiência do sujeito, a algo que lhe acontece internamente. Pois a 

experiência que permanece no exterior é apenas um acontecimento, um 

episódio que não formou nem transformou ninguém, que se perdeu no presente 

e que, por isso mesmo, não pode ser narrado nem para si mesmo, nem para o 

outro.  

A formação do sujeito, da sua subjetividade, dos seus saberes e de suas 

competências, supõe um processo, uma temporalidade, uma história individual. 

Não é algo dado, não é dom, mas uma conquista, uma construção contínua que 

vai nos fazendo ser o que somos. Esse processo, embora subjetivo, não se faz 
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sem a mediação do outro, sem a palavra pronunciada pelo outro que dá a ler as 

coisas, sem a inserção do sujeito no seu meio sócio-histórico-cultural, sem a sua 

interação, trocando, produzindo e transformando a si mesmo e ao outro e aos 

muitos outros que o constitui. Portanto, os espaços de formação de que o sujeito 

dispõe é o no seu próprio estar no mundo físico, social e individual (psicológico, 

afetivo, cognitivo). Qualquer lugar ou grupo pode se constituir enquanto espaço 

de formação.  

Porém, quando se pensa a escola como este espaço, a primeira pergunta 

que se faz é: a escola tem possibilitado a experiência do sujeito nas suas 

intenções explícitas ou está mais voltada para as vivências?125 Em relação aos 

professores, propõe práticas de formação continuada capazes de restaurar a 

leitura dialógica, crítica e emancipatória, como caminho para a transformação da 

sala de aula? Acredita que é restaurando a autonomia e a autoria do professor, 

diversificando, desenterditando e autorizando as suas leituras (Brito, 1998; 

Batista, 1998), pela ampliação de práticas e experiências, que se pode inaugurar 

uma escola comprometida com a formação? 

A formação do professor começa pela não fragmentação entre 

conhecimento e experiência, teoria e prática, texto e vida, discurso e ação. Uma 

aprendizagem para todos os envolvidos no processo educativo. É difícil não 

fragmentar quando a lógica que nos circula é toda fragmentada. É um caminhar 

contra a correnteza que, na maioria das vezes, não nos faz sair do lugar. Porém, 

é preciso aprender com Walter Benjamin, a ver o fragmento enquanto mônada 

que contém a totalidade126 de forma dialética. E como o lugar da mônada, 

segundo ele, é a linguagem, é nela e com ela que conseguiremos, pelo 

fragmento, recompor o todo. Porém, o autor se refere à linguagem na sua 

dimensão expressiva e não na sua dimensão instrumental, como ela tem sido 

apropriada e utilizada. Portanto, é necessário deixar vir à tona a linguagem 

expressiva para romper a fragmentação e a parcialidade com que textos e 

contextos têm se apresentado.     

                                                 
125 Walter Benjamin , crítico da cultura e da modernidade, colaborador da Escola de Frankfurt, 
traz a idéia de experiência (vivido que pode ser pensado e narrado) em oposição à vivência (reação 
a choques que se prende ao imediatismo do vivido). 
126 Segundo W. Benjamin, a mônada é uma unidade indivisível constituída de todos os elementos 
existentes, uma forma independente que contém a imagem de todas as outras formas. Toda 
mônada, embora tenha os elementos do mundo e das idéias, é diferente da outra, pois não existe 
dois seres ou situações perfeitamente iguais, homogeneizáveis. Ver KONDER, Leandro. Walter 
Benjamin: o marxismo da melancolia. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 
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Sendo assim, entendo que não há formação de fato sem o espaço da 

linguagem expressiva, da fala de professores e alunos, narrando suas histórias 

e suas experiências e também das linguagens plástica, corporal, poética. Pois, 

se existe coisas que podemos sentir, ver e falar, existe outras que só a arte 

pode mostrar e revelar. Pois a arte é a linguagem expressiva levada às últimas 

conseqüências. Considero fundamental a presença, nos espaços de formação, 

das diferentes manifestações artísticas: do cinema, do teatro, das artes 

plásticas e, especialmente, da literatura enquanto arte, poesia e fruição, 

possibilitando uma ressignificação da leitura literária através de experiências 

sensíveis onde o livro seja posto e não imposto. E que os professores também 

tenham a possibilidade de circular em museus, exposições, lançamentos de 

livros entre outros, ampliando suas práticas culturais. 

Por outro lado, o conhecimento se constrói na interdiscursividade entre 

nós e o outro e que, nestas interações, o outro vai nos constituindo. Esse 

processo é uma construção, que não é linear nem homogênea, tem avanços e 

retrocessos e a autenticidade de cada construção está nas marcas pessoais, 

nos desvios, e não no sempre igual da produção em série: 
Sinal secreto. Transmite-se oralmente uma frase de Schuler. Todo 
conhecimento, disse ele, deve conter um mínimo de contra-senso, como os 
antigos padrões de tapete ou de frisos ornamentais, onde sempre se pode 
descobrir, nalgum ponto, um desvio insignificante de seu curso normal. Em 
outras palavras: o decisivo não é o prosseguimento de conhecimento em 
conhecimento, mas o salto que se dá em cada um deles. É a marca 
imperceptível da autenticidade que os distingue de todos os objetos em série 
fabricados segundo um padrão (Benjamin, 1993, p.264). 
 
Cabe aos espaços de formação do professor, especialmente à escola - 

locus fundamental da formação continuada (Candau,1997)-, possibilitar o 

encontro das marcas individuais dos diferentes saberes docentes construídos ao 

longo de cada trajetória e, a partir desse encontro, construir as marcas coletivas. 

Num processo contínuo de valorização do saber docente que como afirmam 

Tardif, Lessard e Lahayle (cit.in idem, p.59) é um saber “plural, estratégico e 

desvalorizado”.  

A valorização dos saberes da experiência e da prática dos professores, 

possibilitando a reflexão na prática e sobre a prática (Nóvoa, 1991), juntando 

os elos na troca coletiva, nos desvios, nos nós, nas frestas e nas imperfeições, 

trazendo não só os traços de cada subjetividade, como também possibilita a 

transformação. Essa valorização implica também em não subestimar e baratear 

os outros saberes dos professores, possibilitando a sua ampliação através de 

práticas culturais de leituras diversificadas, desenterditadas e críticas, que 
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devolvam ao professor a sua autonomia, num movimento circular anunciado 

por em que a leitura de mundo volta-se para a leitura da palavra, e esta 

novamente para aquele, tornando-se palavramundo (Freire,1997,p 15), 

 
Linguagem e mudança: reaprendendo o trabalho do professor 

Indaguei à coordenação do Departamento de Educação Infantil sobre as 

tendências pedagógicas que se observam no trabalho da pré-escola, a resposta 

foi que, embora a rede seja muito fluida, que tenha de tudo, observa-se três 

tendências: tem um grupo caminhando numa visão muito de socialização só, um 

grupo caminhando na escolarização mais formal e um grupo fazendo um 

trabalho que a gente acredita mais.  

 O primeiro e o segundo grupos, pois refletem as duas concepções de 

mundo e de educação que historicamente têm permeado o ideário pedagógico: 

não intervenção, deixando obrar a natureza como preconizava Rousseau, e 

intervenção, no sentido de inculcar valores e transmitir e sistematizar 

conhecimentos, abreviando e antecipando etapas.  Quando o pêndulo pende 

para o extremo da não intervenção, a educação infantil passa a ser só 

socialização e a função do professor de só tomar conta das crianças. No 

extremo oposto, o risco do excesso da mão do homem adulto limita as ações da 

criança, subtrai os jogos e as brincadeiras, “queima” momentos importantes para 

o seu desenvolvimento, além de tornar a Educação Infantil preparatória para o 

ensino fundamental. É visível a critica de ambos os lados. Mas, o que seria esta  

terceira possibilidade? 
O que este grupo que faz de interessante? Uma preocupação muito grande com 
este eixo da linguagem, do sentido desta linguagem dentro da Educa Infantil. No 
uso da linguagem tanto para fazer registros de experiências, quanto de manter 
esta troca com os alunos. O registro ganha uma forma muito mais interessante. 
Como eu transformo isso em projetos de trabalho dentro da escola? (...) Para   
garantir sentido num projeto de trabalho, a questão da linguagem perpassa. 
Como é que eu entendo que isto pode constituir sujeitos? Dar direito a eles de 
falar, de se expressar, de registrar. Eu fico pensando que este trabalho é mais 
bonito. Eu vejo isso.  Naquela escola que eu fui eles estavam vivenciando todo 
um trabalho do Sítio do Pica-pau Amarelo.(...) Tinha uma professora de música 
toda caracterizada de Dona Benta. Tinham montado a poltrona da Dona Benta e 
tudo mais, daí a história e ela foi falando sobre os personagens, sobre Monteiro 
Lobato, foi conversando com eles sobre o que sabiam sobre o Sítio (...) E de 
repente entrou Tia Nastácia com os bolinhos de chuva, também vestida. O 
personagem materializado ali de alguma forma ganhando vida. Então, o que é o 
bolinho de chuva? Qual é a receita do bolinho de chuva que eles estavam 
recebendo? Dali eu fui para sala, eles estavam vendo aquilo e registrado. Este 
trabalho é interessante. Você olhava as crianças, com os olhinhos brilhando e 
você sente o interesse ali presente (Valéria).   
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           É a maneira como a linguagem é abordada na Educação Infantil que faz 

a diferença, tornando o trabalho interessante. A linguagem percebida como 

eixo que perpassa os projetos de trabalho, torna-se tecido dos sentidos 

produzidos, costura que permite a interdisciplinaridade e a interdiscursividade, 

elo entre o mundo ficcional e real, literatura e vida, leitura e experiência. É 

dando voz aos que são in-fans, dando a eles direito a expressão e registro de 

suas experiências que se pode dar visibilidade também a uma visão de criança 

produtora de cultura, que se constitui enquanto sujeito na medida em pode se  

dizer e deixar marcas. O trabalho fica mais bonito porque é pela apropriação da 

linguagem, em todas as suas manifestações, que se funda a historicidade do 

ser humano.  Observar esta terceira via, no meio do fluido que escapa e se 

dispersa, é o anúncio de mudanças estruturais, mesmo que ainda 

embrionárias.  

Mas o que mudou/melhorou na Educação Infantil nos últimos anos? As 

mudanças e ganhos percebidos pela coordenação do Departamento de 

Educação Infantil da SME passam pelo reconhecimento da Educação Infantil 

como um trabalho importante para a vida da criança: 
Melhorou o investimento no quantitativo e na qualidade. O ganho importante é 
a valorização da Educação Infantil dentro da Educação. Conceber o trabalho 
com a criança como sendo muito importante na vida dela.  É um ganho porque 
o professor de Educação Infantil era um apêndice da escola, uma coisa que 
muitas vezes ficava separada. Entender este projeto tendo continuidade nas 
outras turmas é importante. 
 

Ao ser mais valorizada e reconhecida, a Educação Infantil, com suas 

práticas de acompanhamento e avaliação da criança, trabalho diversificado, 

respeito às diferenças, tem o que ensinar ao Ensino Fundamental: 
Eu vejo muitos professores indo para a Educação Infantil procurando olhar ali 
como se avalia, como se registra o desenvolvimento da criança, como é 
trabalhar de uma forma diversificada e atender as particularidades da criança. 
A Educação Infantil tem estas características que vão se perdendo ao longo do 
ciclo. Abrir este conhecimento dentro da escola tem sido importante  

 
           Outra mudança percebida é o olhar dos professores para as crianças 

das camadas pobres, que os instiga a reaprender a sua prática e a buscar 

caminhos para reconstruir a escola: 
A própria visão de infância tem sido discutida muito com os professores. De 
que criança a gente está falando? Esta criança que vem da camada mais pobre 
da população não é a nossa criança ideal a não é a criança que a gente foi 
ensinada a trabalhar com ela (...)Discutir isso com o professor tem sido uma 
coisa assim boa em termos de vamos olhar de verdade o que a gente pode 
fazer. É uma construção que não tem pronta em lugar nenhum. A gente está 
construindo isso aqui e agora. Cada um está tendo que procurar o seu caminho 
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(...).É uma construção demorada e o professor tem que entender que é um 
processo mesmo e que a relação dele com a criança é fundamental. Qual é o 
tipo de relação que você estabelece com cada criança dessa? Qual é a 
necessidade dela? Por que ela está ali junto de você? Se não construir isso, 
você não faz absolutamente nada com essa criança. Isto está sendo um 
aprendizado que se a gente quiser tentar mudar a educação deste país um 
pouquinho, contribuir com uma melhoria da qualidade de vida dessa criança, a 
gente vai ter que reaprender a fazer o nosso trabalho de professor(...)Tem que 
ter um espaço de aprender, de desconstrução de uma escola para construção 
de uma nova forma de mexer com esta sociedade que está aí (Valéria).   
     

A fala mistura desejo com mudança de fato. Mas aponta mais uma vez 

para a necessidade de ouvir a criança, de deixar emergir a sua voz para 

percebê-la enquanto sujeito da e na cultura. A criança das camadas pobres da 

população não está descrita em lugar algum porque são como as pegadas na 

areia, facilmente apagadas. O professor que lida diariamente com esta criança 

real, precisa reaprender o que aprendeu para construir um novo olhar, recriar o 

seu trabalho e dar visibilidade aos invisíveis. Embora este olhar não esteja 

totalmente disseminado pela rede, porque ela tem de tudo, há indícios de que 

ele começa a despontar. No alvorecer das vozes das crianças que freqüentam 

as turmas de Educação Infantil da rede municipal estaria a chance da virada? 

Olhar, ouvir, sentir. Bem disse o poeta Bartolomeu Campos de 

Queirós(1999): por meio dos sentidos suspeitamos o mundo. É no necessário 

aflorar da sensibilidade, no reconhecimento da criança no seu aqui e agora que 

o professor pode abrir espaço para o aprender e virar o jogo da exclusão.    

Passo agora a discutir o nível intermediário das CREs. Como pensam a 

Educação Infantil? Como se organizam para coordenar o trabalho nas unidades 

escolares?    

  

3.2.2. A Educação Infantil nas Coordenadorias Regionais: 
descentralização e autonomia? 

 

Como já foi apresentado na cobertura do atendimento, a1ª CRE atende 

os bairros da AP 1, a 2ª CRE os bairros da AP 2, já os bairros da AP 3  

pertencem às 3ª ,  4ª,  5ª e  6ª CREs, a 7ª CRE atende os bairros da AP 4 e as 8ª , 

9ª e 10 ª CREs os da AP 5. Foi visto também que a distribuição da população 

nas diferentes APs se relacionada ao nível de rendimentos, distância do Centro, 

ritmo do crescimento populacional e concentração de atividades econômicas e 

culturais, que são fruto da evolução do espaço urbano da cidade. Portanto, as 

especificidades topográficas, demográficas, econômicas, de serviços, de 
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transporte etc dos bairros, a presença em maior ou menor intensidade de áreas 

consideradas de risco, a concentração/dispersão das escolas, o número de 

vagas e a demanda a ser atendida são alguns fatores que contribuem para se 

pensar a variabilidade do anglo de abrangência gerencial de cada CRE. 

Apesar das diferenças, na cidade do Rio de Janeiro, pela sua 

característica de linearidade, cada bairro abriga dentro de si vários estratos 

sociais e a escola pública em maior ou menor grau participa desta diversidade. 

Há bairros com grandes diferenças sócio-econômicas-culturais, tanto intra como 

entre as escolas. Nos últimos anos, a classe média, que tinha migrado para o 

ensino particular, volta a procurar as escolas públicas e a “mistura” saudável que 

caracteriza verdadeiramente uma escola pública, na prática muitas vezes torna-

se motivo de discriminação de ambos os lados. Há escolas, cuja população é 

praticamente toda oriunda de uma determinada favela, que não são procuradas 

pela classe média da circunvizinhança. Desta forma, é possível diferenciar 

escolas públicas por população atendida e/ou área de localização, 

comprometendo a sua função democrática e a sua natureza. Portanto, 

administrar a área pedagógica e os recursos financeiros, tendo a 

democratização do ensino público como foco, não deve ser algo simples, 

especialmente para as CREs que têm os maiores contrastes populacionais. 

administrar a área pedagógica e os recursos financeiros, tendo a 

democratização do ensino público como foco, não deve ser algo simples, 

especialmente para as CREs que têm os maiores contrastes populacionais. 

 Por sua vez, as gestões regionais, atualmente com estrutura 

organizacional semelhante à da SME, gozam de autonomia administrativo-

financeira e, estando mais próximas das comunidades e das unidades escolares, 

espera-se que tenham melhores condições de promover uma educação mais 

efetiva. 
As CREs têm muita autonomia. Quanto aos recursos financeiros, 95% estão nas 
CREs, só 5% no Nível Central. O coordenador da CRE ele é junto com a 
Secretária de Educação um dos grandes ordenadores de despesas. 
Dependendo do número de escolas da CRE eles têm um orçamento maior do 
que a própria Secretaria (...) Todas as CREs poderiam fazer semelhante a 
questão é de prioridade (Valéria).  

 
Os coordenadores das CREs e sua equipe administrativo-pedagógica, 

além de ordenadores de despesas, são verdadeiros sub-secretários de 

educação, respondem pela gestão do sistema educacional em cada região, que 

equivale à gestão de muitos municípios. Pelo número de escolas de cada CRE, 

pode-se observar que as CREs têm sob sua gerência, mais escolas da rede 
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pública municipal do que quase todos os municípios do Estado do Rio127. A 

Tabela7 abaixo mostra como estão distribuídas as unidades escolares pelas 

CREs: 

 
Tabela 7 - Distribuição das unidades escolares por modalidade/segmento de 
ensino pelas Coordenadorias Regionais de Educação. Rio de Janeiro- Março de 
2002. 
 

 
CRE 

 
Somente 

Edu.Infanti
l 

 
Escolas 

Especiais

 
1o 

Segmento

 
2o 

Segmento

 
1o e 2o 

Segmento
s 
 

 
 

Total 
 

1a 4 0 25 4 18 51
2a 12 2 57 15 27 113
3a 6 1 55 14 26 102
4a 3 1 72 18 40 134
5a 6 1 51 15 30 103
6a 8 0 47 13 9 77
7a 1 1 72 25 11 110
8a 8 2 85 15 35 145
9a 8 1 62 19 12 102

10a 7 1 57 18 15 98
Total 63 10 583 156 223 1 035

Fonte: Secretaria Municipal de Educação- SME, Planilha da Movimentação 01-março de 
2002 (retirada de www.rio.rj.gov.br, Características Socioeconômicas – Tabela 5.2.59)   

 
Levando o foco para a Educação Infantil, embora a rede municipal de 

ensino conte com apenas 63 unidades escolares exclusivamente voltadas para 

este segmento (6% das escolas), 558 escolas são mistas (64%), ou seja, têm 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. O fato da 2aCRE, por exemplo, ter a 

maior concentração de unidades isoladas não significa que ela abrigue o maior 

número de turmas de educação infantil. A 7a CRE com apenas uma unidade, 

atende mais turmas do que ela. A Tabela 8 relaciona o número de unidades 

escolares e de alunos atendidos na Educação Infantil por CRE: 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

                                                 
127 Dos 92 municípios do Estado, apenas três têm mais de cem escolas na sua rede municipal : 
Campos (195 escolas), Petrópolis (137) e Duque de Caxias (100).  
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Tabela 8- Número de unidades escolares – U.E.- que atendem Educação 
Infantil e  número de alunos  por Coordenadoria Regional – CRE. Rio de 
Janeiro, março de 2002. 
 
 Educação Infantil  

CRE Isoladas128 Mistas Geral 
 No de U.E No de 

Alunos 
No de U.E No de 

Alunos
No de U.E No de 

Alunos
1ª 4 1 291 32 3 544 36 4 835
2ª 13 2 483 57 5 884 70 8 367
3ª 6 1 011 65 7 006 71 8 017
4ª 2 1 030 65 8 849 67 9 879
5ª 6 1 732 57 6 447 63 8 179
6ª 8 1 630 29 3 935 37 5 565
7ª 1 320 68 8 821 69 9 141
8ª 8 1 902 84 8 200 92 10 102
9ª 8 1 798 48 5 249 56 7 047

10ª 7 1 750 53 7 417 60 9 167
Total 63 14 947 558 65 352 621 80 299

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Assessoria Técnica de Planejamento, 
Informações Gerenciais, Resultado da matrícula fevereiro /2002. 

 
Das 1037 unidades escolares, 60% delas oferecem turmas de Educação 

Infantil e a grande maioria das crianças destas turmas (81,4%) estão nas escolas 

mistas, com todas as questões de espaço/ambiente já postas anteriormente. 

Analisando a relação entre número de escolas de cada CRE e o número das que 

oferecem Educação Infantil, vemos que a 6ª CRE é a que tem o menor 

percentual, 48,05% e a 1ª CRE o maior, com 70,59% das suas escolas 

oferecendo Educação Infantil. A concentração ou dispersão das turmas de 

Educação Infantil pelas unidades escolares trazem questões de ordem 

administrativo-pedagógicas para as CREs. Se por um lado, a concentração pode 

facilitar a organização dos espaços, coordenação e supervisão do trabalho, por 

outro, a dispersão atende mais a demanda local. Portanto, a concentração 

poderia estar indicando lacunas no atendimento com falta de cobertura em 

algumas localidades e/ou deslocamento das crianças e seus responsáveis com 

custos de transporte e desgaste físico? 

Nota-se também que a relação entre número de crianças e o número de 

escolas isoladas varia em cada CRE. Na 2ª CRE, por exemplo, há uma média de 

191 crianças por escola, já na 4ª CRE esta média é de 515 crianças, com isso, 

podemos inferir que há diferenças significativas no tamanho destas unidades. 

                                                 
128 Mantive a nomenclatura “isolada”, se referindo às escolas exclusivas de Educação Infantil, 
pois estava assim na tabela fornecida pela SME.  
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Haveria também diferenças no número de pessoas que coordenam o trabalho ou 

se mantém a mesma estrutura de um coordenador, um diretor e um diretor 

adjunto por escola? Ou seja, a qualidade no atendimento estaria garantida em 

todas as unidades, independentemente do seu tamanho? 

A gestão descentralizada das CREs é uma forma tanto de garantir uma 

administração mais ágil e próxima das questões locais, quanto de fazer cumprir 

as políticas traçadas pela SME. A descentralização compreende, portanto, um 

trabalho de equipe, com trocas constantes para que cada CRE não perca a visão 

do todo pela premência das urgências. Sendo assim, o modelo descentralizado 

adotado pela SME sugere algumas perguntas em direção à unidade do sistema 

educacional: como se organizam as trocas das CREs entre si e entre a SME? 

Em relação à formação continuada em serviço dos professores, especialmente 

os de Educação Infantil, há diferença de investimento entre as CREs? Como as 

CREs se relacionam com as unidades escolares para fazerem o 

acompanhamento pedagógico da Educação Infantil? É possível perceber uma 

unidade na diversidade no trabalho desenvolvido pelas CREs, no que diz 

respeito à Educação Infantil?  
 Na tentativa de responder estas questões, foram realizadas entrevistas 

com os responsáveis pela Educação Infantil nas Divisões de Ensino – DED, de 

seis CREs.  

 
Organização e funcionamento 
 Os coordenadores das CREs são indicados pelo secretário municipal de 

Educação e estes, por sua vez, indicam os diretores das Divisões que compõem 

a estrutura da CRE. Nas CREs  há, então, elementos129 que são fixos e outros 

que mudam com a coordenação.  A Divisão de Ensino- DED - é responsável 

pela parte pedagógica das CREs, acompanhando as unidades escolares na 

implementação da política educacional do município. A SME atualmente tem em 

curso alguns projetos na área pedagógica: Educação Infantil, Ciclo, Progressão, 

Aceleração, terceira e quarta séries, quinta a oitava séries, Educação Especial, 

Educação de Jovens e Adultos –PEJ e Clubes Escolares - projetos sociais com 

atividades de esporte, artes, informática etc. Observa-se que  há um ação mais 

concentrada nas questões da alfabetização e na correção do fluxo escolar com a 

diminuição da defasagem idade-série, o que faz com estes projetos acabem 

tendo prioridade sobre os outros.  
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A maioria das CREs organiza a supervisão das escolas por complexos - 

grupo de escolas geograficamente próximas130. Cada complexo é 

supervisionado por uma ou mais pessoas da DED que, além de visitas às 

unidades escolares, organizam reuniões nas CREs com os  coordenadores 

pedagógicos das escolas do complexo. Mas, como há os projetos, a equipe da 

DED também se subdivide para coordená-los e implementá-los. Nas entrevistas, 

foi observado que estas equipes são muito enxutas frente às atribuições que 

lhes competem. Em alguns casos, faltavam “elementos” que precisaram ser 

deslocados para a sala de aula, já que a prioridade da SME é a lotação das 

turmas. Também ficou claro que para pertencer à equipe da DED é preciso 

envolvimento e competência pedagógica: 
Aqui por exemplo, agora a gente está com um complexo sem assistente, e não 
tem como botar a pessoa, estamos esperando lotar as escolas. As pessoas já 
estão contatadas, elas já estão seduzidas em vir para a CRE, porque também é 
um trabalho de sedução. As pessoas pensam que você trabalha na CRE, que 
isso te dá um poder, quando não tem poder nenhum na história. Então, muitas 
vezes, a pessoa vem para cá pensando que o trabalho é de um jeito e o trabalho 
é outro. Você vê que você rala, que você pega no pesado, que você não tem 
horário, que você vai para um lado, vai para outro. (...) Então é tudo muito 
diversificado e o que é mais interessante é que você não pode parar de estudar 
porque DED pede a visão do pedagógico (Marta). 

 

 Um ponto que chama a atenção é o trabalho de sedução para convencer 

pessoas a se inserirem na equipe da CRE. Pelo depoimento, estar na CRE seria 

trabalhoso e não conferiria poder. Mas, pela estrutura hierarquizada da SME e 

importância dada à gestão descentralizada, estar na CRE significa exercer uma 

certa liderança sobre os professores e as escolas, mesmo que em menor grau 

do que se espera. Segundo depoimento de professores, dificilmente um 

elemento da CRE retorna à sala de aula.  

Todas as entrevistadas, com exceção de uma que estava assumindo a 

Educação Infantil em substituição de uma outra pessoa, tinham experiência em 

sala de aula e foram diretoras de escolas131. As falas eram de um lugar de quem 

assume a Educação Infantil do município, como se observa na continuação do 

relato de Marta: 
Quem vem para cá não pode ser aquele sujeito que não lê, não pode ser aquele 
sujeito que não está procurando, tem que ser pesquisador. E você tem que ter o 
discurso articulado. Você tem que levar a política de educação do município para 
as escolas e convencer as pessoas que aquilo ali é bom. Se você não tiver 

                                                                                                                                      
129 Este é o termo que foi empregado nas diferentes entrevistas. 
130 Há  CREs organizadas em 5 complexos, outras em 10 complexos o que faz com que o número 
de escolas por complexo seja variado.  
131 Apenas uma, Cláudia, não tinha sido diretora.  
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poder de argumentação se dá mal. Você vai virar mulher da CRE, a famosa 
CREtina. Porque a mulher da CRE é cretina. Primeiro porque elas acham que 
você chega assim com uma pose e que você é alienígena, que você caiu de 
algum lugar de pára-quedas, que você não entende de escola. Quando, na 
verdade, todas as pessoas que passam pela CRE já estiveram em escola, a 
grande maioria já passou por direção entendeu; aqui todo mundo (Marta). 

 
Alguém que estuda e leva a política de educação às escolas. Mas que 

por ser mulher da CRE se distancia delas, que estão nas escolas. 

Distanciamento que Marta não reconhece, mas que se dá pela postura, pela 

forma de articulação do discurso. O que estaria subjacente à idéia de mulher da 

CRE como cretina? Seria aquela que, ao assumir uma função mais alta na 

hierarquia da SME, torna-se uma alienígena às questões da escola? Seria 

aquela que cobra, desconsiderando as condições de trabalho que ela mesma já 

teve? Seria a porta-voz dos “pacotes pedagógicos” que caem na cabeça dos 

professores de forma autoritária? 
 (...)Até porque eu tenho turma de Educação Infantil também é que eu acho que 
as pessoas se abrem mais, eu acho que é uma brecha mesmo. Se eu não 
tivesse a turminha esse ano, acho que ia ficar mais fechado. Eu sinto que elas se 
abrem, tanto (...) qualquer problema com professora, centro de estudos, 
sugestões também, elas sempre falam comigo. Toda vez que eu visito eu dou 
sugestão. Numa visita eu pergunto o quê ela vai trabalhar, ecologia, natureza, aí 
na próxima vez que eu visito eu já levo apostila, já levo sugestões, eu digo: “ah, 
eu fiz isso na minha turma”, ‘minha colega fez”, “ o colega de outra escola fez e 
deu certo”. Eu faço muito essa troca (Cláudia- responsável pela Educação 
Infantil em uma das CREs). 
 

O elas torna-se nós porque a palavra se abre, permitindo réplicas. O fato 

de Cláudia ser professora aproxima, porque ela pode falar deste lugar, mas não 

é só esta experiência que permite a abertura, é a troca que ela estabelece com 

os professores e coordenadores, a postura de cooperação. 

Cada CRE organiza a articulação entre complexo e projeto de uma forma. 

Quando a DED tem uma organização focada nos complexos, o 

acompanhamento se dá de forma horizontal. Visitam as escolas como um todo e 

nas reuniões mensais com os coordenadores na CRE são tratados todos os 

problemas e questões das escolas do complexo. Quando percebem a 

necessidade de uma supervisão mais específica, o responsável pelo projeto vai 

à escola ou promove alguma ação pontual. Neste modelo, foi observado que a 

Educação Infantil fica bastante prejudicada. Denise – responsável pela 

Educação Infantil em uma das CREs diz: 
dentro desse grupo, que a gente chama de complexo, ela vai atender tanto  
escolas que tem Educação Infantil isolada, como de escola que tem Educação 
Infantil à 8ª. Mensalmente elas fazem reunião com os coordenadores 
pedagógicos, por exemplo, um grupo de 10 escolas, essas 10 escolas estão 
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reunidas cada uma delas, para estarem discutindo várias questões. Em geral, 
tipo avaliação, a questão metodológica do ensino, os problemas da Multi 
(Multieducação - Núcleo Curricular Básico), que às vezes estão direcionados 
para a Educação Infantil, ou não. São questões gerais. 

 
           A mesma entrevista prossegue sua reflexão: 

A nossa idéia é estar instrumentalizando o coordenador pedagógico, porque fica 
muito complicado o professor, que chamamos elemento de equipe, estar frente a 
frente na sala de aula.(...) Fora isso, no início do ano tentamos reunir, pegar 
algumas frentes que a gente achava que precisava. Pegamos professores do 
Ciclo, fizemos uma semana de encontro com ele. Pegamos todos os professores 
de Educação Infantil e fizemos aqui dois dias só com os professores, um bate-
papo inicial, falando sobre as expectativas deles em relação à Educação Infantil 
para a gente ter um retrato, um diagnóstico de como está a cabeça desse 
professor.  Então, a gente sente, que eles têm ainda algumas coisas que é 
pouco caso em relação à Educação Infantil (Denise). 
 

O pouco caso observado por Denise é o retrato do pouco que tem sido 

destinado à primeira infância e a Educação Infantil pelas diferentes instâncias da 

SME. Os professores, sentindo-se menos prestigiados que os dos outros níveis, 

por desconhecimento da importância do segmento em que atuam, têm poucas 

expectativas. Neste pouco caso em relação à Educação Infantil, não estaria 

subjacente uma visão de infância que desconsidera a criança pequena enquanto 

sujeito produtor de cultura e portador de direitos? Uma vez feito este diagnóstico 

o que cabe à CRE ?     

Além disso, há pessoas da DED que estão simultaneamente nos 

complexos e nos projetos. Quem tem uma experiência maior em Educação 

Infantil, como é o caso de Marta, atende, episodicamente, apagando incêndio 

com um servicinho:  
Cada Complexo tem a sua assistente e as pessoas da equipe que fazem o 
trabalho de acompanhamento às escolas(...). Além disso, a gente tem os 
projetos e separa por equipes independente do Complexo. O Complexo 1 tem 
Educação Infantil e Alfabetização (...).Só que, como Alfabetização a questão é 
muito maior, todo mundo tem essa incumbência da Educação Infantil. E aí como 
é que fica essa questão, se eu só visito um número x de escolas? Como é que 
eu vou acompanhar o projeto em relação às demais escolas que não são do 
meu complexo? Aí nessa hora a gente tem que esquecer (...) Tem um problema 
qualquer numa escola, aí diz assim: “vai lá, vai fazer um servicinho na escola x”. 
Na maioria das vezes sou eu que planejo, que organizo, vejo material e tudo 
mais e vou. Aí as pessoas vão para o meu lado naquela de colaborar entendeu, 
mas eu nunca posso dizer assim: “não vou fazer, deixar isso para fulana”. Então 
estou sempre muito ligada nessa questão da Educação Infantil (Marta).  
 

Há também CREs que, por terem um número maior de  Escolas Isoladas, 

alocam o elemento responsável pelo projeto de Educação Infantil para o 

acompanhamento dessas unidades, mas as turmas de Educação Infantil das 

escolas mistas são acompanhadas pela equipe do complexo. Cláudia, por 
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exemplo, sente necessidade de acompanhar todas as turmas mais de perto, mas 

sabe que uma pessoa sozinha não tem condições.    
Lá na CRE é assim, é dividido por complexos. Cada grupo, cada pessoa tem um 
determinado número de escolas para visitar. Então, quando ela visita uma 
escola, ela conseqüentemente está visitando tudo que envolve aquela escola, 
inclusive Educação Infantil (...) Eu quero ver se consigo também ir às outras 
escolas que têm Educação Infantil, porque o meu trabalho é só com as Isoladas. 
Eu estou sentido essa necessidade. Eu estive contanto, são umas quarenta e 
tantas escolas. É muita coisa para uma pessoa só. Eu quero ver se consigo com 
a S. arrumar uma outra pessoa para dividir mais o trabalho e visitar essas 
escolas. Eu tenho necessidade de ir, e eu sinto que as outras pessoas, que as 
outras professoras de lá têm necessidade de ter essa ajuda e a coordenação 
também, até porque uma escola que tem até a 4ª série, até 8ª, elas não se ligam 
muito na Educação Infantil ( Cláudia) 
   

Junto aos outros segmentos, a Educação Infantil se dilui na escola. 

Porém, há escolas mistas, como alguns CIEPs, que têm mais turmas de 

Educação Infantil do que muitas escolas isoladas. Será possível não ligar para 

sete, oito, nove ou até mais turmas? Mesmo sendo poucas, parece que este não 

se ligar muito revela uma idéia de infância e de Educação infantil subestimadas, 

relegadas ao plano do não lugar.  

As DEDs que organizam o seu trabalho verticalmente, enfatizando os 

projetos, conseguem direcionar melhor o trabalho pedagógico da Educação 

Infantil, colocando, ao menos o pé nas turmas, coisa que na organização 

horizontal dificilmente se consegue: 
Esse ano (2001), em especial, talvez até porque especificamente a gente ficou 
de trabalhar com Projeto, porque quando muda os Governos vem uma nova 
Coordenadoria, uma nova direção de DED, então tem todo um caminhar, para 
ter um traço e ser um caminhar. Então a gente pode escolher aquele Projeto que 
mais gostaria de trabalhar. Então, estou até falando isso porque é o primeiro ano 
que eu vejo tentando um trabalho mais efetivo com a Educação Infantil. Esse 
ano, a própria Secretaria está organizada em função de dar uma orientação 
maior e ter uma visão maior em cima da Educação Infantil. Então a gente 
começou um trabalho que vem sendo pedido demais pelas escolas(...).Eu tinha 
Complexos, tinha 20 escolas. Eu tinha que responder pela Educação Infantil, por 
Ciclo, por 5ª a 8ª, pelo número de escolas. Então, o quê que acontecia? Eu, 
nunca estava na Educação Infantil. Se eu tenho uma 5ª a 8ª se matando, 
enquanto CRE, eu tenho que chegar como bombeiro, apagando incêndio de 20 
escolas. Eu nunca entrei numa turma de Educação Infantil. Nunca. Então, como 
agora a gente está tendo projeto, a gente está podendo botar o pé lá (na 
Educação Infantil) (Clarice). 
 
Observa-se no nível regional um reflexo da atenção maior dada pelo nível 

central à Educação Infantil. Alguns relatos se referem às reuniões com os 

responsáveis pela Educação Infantil das DED e com os coordenadores das 

Escolas Isoladas. Citam também cursos e procedimentos que evidenciam uma 

orientação mais direcionada para a Educação Infantil. Mas a forma de 
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apropriação deste discurso e de seus desdobramentos em cada CRE depende 

do traço de cada gestão regional:  
Bom, a nossa CRE tem 360 turmas de Educação Infantil, divididas em 68 
escolas. Então, no início do ano, eu saí da direção de escola. Nós montamos 
dentro da DED, as frentes de trabalho. Quer dizer, um grupo ficou com Educação 
Infantil, outro com Ciclo, para facilitar essa parte mesmo de estudo, de 
aprofundar mais cada um dentro de um campo. Porque antes era por pólos 
assim muito geral, esse ano não (Maria). 
 
 O traço também é definido pelos que estão à frente do projeto de 

Educação Infantil, são eles que dão cor a este traço pela sua experiência: 
E como é que a gente escolhe essas pessoas para acompanhar projeto x ou y? 
É de acordo com a própria história de vida da pessoa, pela experiência dela. No 
meu caso, eu fui diretora de escola de Educação Infantil, fui professora de 
Educação Infantil durante muito tempo. O que aconteceu aqui foi muito 
interessante: tem sempre alguém entrando e saindo, e eu fico. Eu fui ficando, 
acabei me tornando a referência da Educação Infantil, qualquer coisa que 
acontece aqui na CRE, “Ah chama a Marta”. Por um lado é bom, porque as 
pessoas têm todo um respeito pela sua fala, mas por outro, fica um índice de 
expectativa e de cobrança muito em cima de uma pessoa só, apesar de ser uma 
equipe (Marta). 
 

Quer dizer, a minha experiência de Educação Infantil toda foi dentro da rede. E 
foi uma coisa assim, que eu estudei a vida toda, porque eu me identifico muito. 
Eu sempre fiquei assim da Educação Infantil à Alfabetização, aquele início 
mesmo da Alfabetização. Eu gosto muito. Eu não fiz, por falta de oportunidade 
mesmo, eu não fiz o Mestrado, eu queria fazer, eu quero ainda; mas este era 
uma um campo assim, direto de estudo. Quer dizer, eu comecei em 1964, com 
turma de Alfabetização, como professora, e daí eu não me distanciei nunca. Já 
tem mais de 15 anos, fiquei como diretora de escola, mas sempre, na minha 
cabeça, o restante, o administrativo era para dar o respaldo pedagógico. Então, 
a minha visão administrativa, enquanto diretora, já era assim: eu nunca abri mão 
de estar junto, encabeçando a parte pedagógica, com um outro elemento, uma 
adjunta voltada para o pedagógico e o coordenador pedagógico. Quer dizer, eu 
cheguei à CRE saindo da direção (Maria). 
 

Marta, Maria e Clarice, cada um de sua forma, conseguiram organizar 

uma ação mais direta e contínua com os professores de Educação Infantil nas 

CREs em que trabalham. São professoras que investiram na sua formação, que 

estudaram a vida toda, que dirigiram escolas e que enfatizam na sua gestão a 

qualidade pedagógica. Ao ocuparem um cargo nas DED, não abrem mão de 

estar com os professores, encabeçando a formação.   

Marta organizou um grupo de trabalho - GT que funcionou durante dois 

anos, mas a política de educação da SME, somada a falta de pernas da CRE 

não possibilitaram a continuidade:  
Em 98, nós fizemos o seguinte: saímos pelas escolas, fizemos o levantamento 
(da Educação Infantil), sentamos, a equipe do complexo também, e planejamos 
um trabalho mais de perto com as escolas. Principalmente na questão mesmo 
da formação do professor. A gente criou um GT (...) Eu tenho assim muito prazer 
em falar disso, porque foi um sucesso. Ele existiu durante dois anos, e até hoje 
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as pessoas me cobram isso. Por que ele parou?  É porque a  gente é nível 
intermediário, vem outras coisas de cima que são prioridade. Aí você deixa de 
lado aquilo que é idéia só sua. Porque o que acontece? A CRE tem autonomia 
para algumas coisas, só que ela não tem pernas. Porque, no caso, quando 
chegou a questão do Ciclo, o Ciclo virou prioridade. Então todas as nossas 
ações se voltaram para o Ciclo. O problema do ano passado, da Progressão, da 
Aceleração 1, Aceleração 2 também. Então você não fica com pernas para 
outras coisas. É a equipe que está sempre mudando, sempre saindo, sempre 
faltando gente... 

 
 A descontinuidade de projetos, de ações, de prioridades, de pessoas e 

cargos é um tema recorrente na administração pública. Por outro lado, a 

maioria dos funcionários públicos goza de uma certa estabilidade, pois 

dificilmente alguém é exonerado por ter uma avaliação negativa. Geralmente 

os professores municipais têm uma longa carreira. Mas, quando cargos 

técnicos tornam-se políticos, corre-se o risco de perder o principal objetivo da 

educação: a sala de aula e as crianças. Substituições sucessivas, numa área 

como a educação, que necessita de projetos a médio e longo prazo, não são 

favoráveis à melhoria das condições de trabalho e do próprio serviço oferecido 

à população. A instabilidade política, principal responsável pela falta de 

continuidade, gera desconfiança, descrédito e até desânimo pelo trabalho.  

 Embora muito envolvida com o que faz e sobrevivente solitária de 

equipes que se foram, a fala de Marta tem uma ponta de frustração, pela falta de 

espaço para aquilo que era idéia sua. Idéia abraçada pelos professores, que se 

dispunham a refletir sobre Educação Infantil fora de sua carga horária. Idéia cujo 

retorno não se pode medir, pois é necessário ter pessoas e olhos para ver os 

desdobramentos. A medida é a procura dos professores pelo que foi perdido 

porque vão-se os projetos, mas eles permanecem diariamente recebendo as 

crianças. Nesta ciranda muitos anéis se quebram. Não sei se por falta de amor, 

como diz a cantiga, mas, certamente, porque as crianças pequenas e seus 

professores podem esperar. Numa política social residual, Educação Infantil é 

ainda artigo de luxo. 

 Maria relata, detalhadamente os encontros mensais que tem conseguido 

fazer com os professores de Educação Infantil: 
Nós fizemos um levantamento de dados, isso foi o nosso trabalho enquanto 
DED. Nós fizemos um planejamento que realmente, por essa paixão que eu 
tenho (...) nós colocamos encontros mensais com os professores...São trezentos 
e sessenta professores de Educação Infantil, mas muitos fazem dupla regência, 
então já cai um pouco. A Secretaria fez uma proposta de fazer um encontro em 
fevereiro, Nós recebemos a reunião lá, em cima daquele histórico todo, desse 
caminhar da Educação Infantil. Um estudo das concepções de educação para 
poder situar mesmo os professores na concepção construtivista. Nós atingimos 
todos eles, nós fomos cobrindo todas as turmas. Quer dizer, nós recebemos isso 
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direto como todas as CREs, mas nós assumimos no planejamento que nós 
continuaríamos a atender aos professores. (...) A nossa Proposta era de fazer 
oito momentos, encontros mensais que daria um total de 32 horas, como se 
fosse mesmo um curso, para poder estudar e ao mesmo tempo trocar 
experiências. Então a nossa pauta tem sido assim: no primeiro momento, a 
gente estuda alguma coisa e depois entra na parte prática, porque é uma coisa 
que agrada o professor. Em março, nós fizemos o primeiro encontro, nós 
pegamos o Referencial, a parte de estudo foi a leitura mesmo. Depois, na parte 
prática a gente fez com elas a pedagogia de Projetos (...). No mês seguinte, a 
gente pediu temas que elas achavam que precisavam mais. A aí apareceu 
assim, Matemática (...) e Letramento. Depois desse segundo encontro, nós 
tivemos uma reunião aqui interna, e a direção da DED considerou que estava 
muito pesado, o quantitativo total de professores. Então a M. achou melhor a 
gente diminuir um pouco. Fizemos assim, as escolas de oito turmas para cima 
(...) mandariam quatro professoras, 50%, de sete turmas para baixo, mandariam 
duas professoras. Aí nós organizamos as turmas de novo(...). Eu, por exemplo, 
esse mês capacitei 101, foi 36 em uma, 33 na outra e 26 na outra (...) Elas estão 
adorando. As avaliações, por exemplo, agora mesmo eu recebi uma diretora que 
disse: “olha Maria, a professora parece que deu uma volta assim, na cabeça. 
Que ela chega cheia de coisa, numa empolgação para o trabalho com a 
Educação Infantil”. Nós estamos visitando, e as diretoras colocando que elas 
estão muito satisfeitas, que estudaram muito, com uma nova prática realmente, 
um novo olhar. Agora, a gente precisava e queria atingir um universo todo, mas 
estamos atingindo cerca de 200 professores aproximadamente. 

 
 Novamente, observa-se a falta de pernas da DED, agora, em atingir o 

universo dos professores que trabalham com a Educação Infantil. Embora se 

veja muitas pessoas trabalhando nas Cres, poucas estão lotadas no trabalho 

pedagógico. No caso narrado, são duas pessoas, com uma matrícula cada 

(22h30m semanais), para supervisionar 360 turmas divididas em 68 escolas132. 

O número de alunos e turmas tem aumentado a cada ano, mas a estrutura da 

SME, na área pedagógica, nos seus diferentes níveis, se mantém com poucas 

alterações no quantitativo133. Há escolas sem coordenadores, salas de leitura 

sem professores, Divisões sem assessores, Departamentos em estruturação. 

Não seria o caso de rever a própria estrutura da SME, diminuindo a burocracia 

para priorizar o que de fato repercute na sala de aula? Como dar passos em 

direção à qualidade de ensino sem pernas, sem tomar e/ou colocar o pé na sala 

de aula e na formação dos profissionais? 

 Maria fala da paixão pela Educação Infantil, fala observada também nas 

entrevistas realizadas pela pesquisa institucional, na qual esta tese se insere 

(Kramer et al, 2002). Este sentimento de paixão parece ser o motor das ações. 

                                                 
132 Os números são de 2001. 
133 A título de ilustração, em 2001, foi realizado concurso público para professor II. Segundo uma 
professora da rede, tendo a média exigida para passar baixado para 50% de acertos mais pessoas 
passaram, porém, com menos conhecimentos do que as dos concursos anteriores e esta diferença 
na formação inicial já começa a ser percebida nas reuniões de equipe das escolas.  
 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

238 

 

Mas a paixão diz respeito ao desejo pessoal e à iniciativa individual e, quando o 

que está em questão é uma política municipal de Educação Infantil, é preciso 

agir além dela para se instituir um projeto coletivo. A paixão é necessária, mas 

não é suficiente.  

 De maneira semelhante a CRE onde Maria atua, na CRE de Clarice e 

Vânia134 também houve continuidade ao encontro de fevereiro, ao longo do ano 

de 2001. Mas antes, visitaram todas as escolas isoladas e observaram alguns 

trabalhos e práticas, conversaram com professores e passaram a proposta da 

Secretaria.  
Senti o grupo muito aberto, desejando mudar, estudar. Combinamos inclusive de 
voltar às escolas depois de um tempo. Agora retornar é que não conseguimos. 
Inclusive as escolas estão criticando, porque algumas já modificaram todo o 
trabalho e querem mostrar (Clarice). 

  
 O primeiro e o segundo encontros que promoveram com os 410 

professores de Educação Infantil da CRE giraram em torno de eixos próximos 

aos descritos por Maria: visão de infância, teorias do desenvolvimento e trabalho 

com projetos. Mas, no terceiro, o colorido da dupla se evidenciou: 
No terceiro encontro, em agosto, nós fizemos oficinas. Nós entramos em contato 
com algumas professoras que, nas visitas, nós vimos que tinham um trabalho 
muito interessante. Uma prática bastante inovadora, trabalhando a questão do 
registro, a questão do corpo. Então nós entramos em contato com esses 
professores e convidamos para fazerem as oficinas com os nossos professores. 
Então foram os professores da CRE, que tinham uma prática legal, que fizeram. 
Até para não dizerem: - “Ah, é uma coisa vinda de fora” -. Foi um sucesso, as 
avaliações, de um modo geral, foram muito boas (Clarice). 

 
 Entrar na escola permitiu que vissem as práticas inovadoras e 

buscassem formas de socializá-las. Este movimento de valorização das 

produções dos professores, mais que aumentar a auto-estima do grupo, foi uma 

autorização que permitiu o aflorar da autoria.  

As entrevistas como espaço de entrefala, de narrativa foram ganhando 

muitos caminhos. Entre histórias e preocupações, aparecem as creches com 

seus espaços reduzidos e abafados, que sufocou Clarice, de professores 

despreparados e trabalho precário, que preocupou Cláudia, o enorme desafio 

pedagógico que despertou a vontade de Maria de se inserir no grupo de 

supervisão. Os problemas das creches, já abordados, trazem muitas questões 

para as responsáveis pela Educação Infantil, mas trazem também uma 

esperança de que agora a Educação Infantil será olhada. Como a criança 

                                                 
134 Clarice e Vânia trabalham juntas em uma das CREs e ambas participaram da entrevista. 
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desordeira, de Benjamin, que reverte à ordem das coisas, ela vem desarrumar 

ainda mais. Só resta arregaçar as mangas e começar a dar uma nova ordem às 

coisas.  

Outro ponto, que emergiu, em todas as entrevistas, foi a linguagem 

escrita e questões relacionadas ao letramento. Seja como tema de encontros e 

oficinas às observações das práticas e das falas dos professores em situações 

de reunião e de sala de aula, mais uma vez,  agora pela fala das responsáveis 

pela Educação Infantil no nível regional, a linguagem aparece como divisor de 

águas entre um fazer pedagógico mais interativo, rico e significativo e uma 

prática mais empobrecida. Não foi por outra razão que focalizamos a tese neste 

tema.  

 
Observando as práticas: leitura e escrita em questão 

 Como ouvimos nos depoimentos, até a década de oitenta a SME tinha 

uma Coordenação de Educação Pré-escolar que “amarrava” a proposta do 

município. Orientações metodológicas, unidade de experiências planejadas com 

detalhes, roteiro de atividades, informativos para os professores, fichas para 

registro de observações dos alunos e até mensagem aos pais eram produzidos 

pelo nível central e/ou pelos serviços técnicos de assuntos educacionais dos  

DECs - Distritos de Educação e Cultura135. Os professores recebiam 

regularmente este material em forma de apostila que continha em anexo 

histórias e desenhos para ilustrar os temas das Unidades de Experiência ou 

Centros de Interesses. Mais do que fio condutor, este amarrado cuidadoso 

tutelava e prendia os professores a uma metodologia de trabalho de cunho 

preparatório, que exaltava o jardim de infância, como lugar de ampliação do 

mundo, como aponta o documento Presença 1, de agosto de 1976, da 

Coordenadoria136 

O Jardim de Infância, oferecendo uma múltiplicidade de oportunidades à criança, 
amplia o seu mundo, enriquece o seu vocabulário, contribui para o 
desenvolvimento intelectual, para o equilíbrio inteligência-afetividade, para o 
desenvolvimento do seu auto-conceito, da independência e da responsabilidade, 
para a investigação do mundo real e para as incursões no mundo da fantasia. No 
jardim da infância é seguido o genial preceito de Tomás de Aquino: “nada chega 
ao intelecto sem antes passar pelos sentidos” (p.10).  

 

                                                 
135 Antes da organização da SME em 10 CREs , a regionalização da SME se dava nos Distritos de 
Educação e Cultura- DECs.   
136 O documento contou com a participação de Regina Leite Garcia  como consultora. 
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Não cabe aqui analisar o material, mas há uma lista bastante significativa 

de atividades em cada um dos itens do desenvolvimento do planejamento, com 

exemplos de possíveis exercícios com desenhos ilustrativos. No que diz respeito 

à linguagem, chama a atenção os itens que visam a preparação para a 

alfabetização como: “pesquisas”, que sugere buscar informações em revistas, 

figuras, reálias e registrar no “blocão” à vista das crianças, “palestras” a serem 

desenvolvidas pelo professor, mas com o cuidado de não concluir sobre o 

assunto, mas deixar os alunos raciocinarem e tirarem suas conclusões, 

“relatórios” que são sugeridos ao término de cada atividade- palestras, 

entrevistas, experimentações, excursões e pesquisas- como registro das 

conclusões, em blocão, álbuns, cartazes e murais, “percepções”, que enfatiza a 

percepção e discriminação de sons, formas e objetos, “linguagem”, que explora a 

linguagem não verbal- no caso, relação de sons aos significados, e a linguagem 

verbal- explorando relações causais e estruturas frasais, composição oral, 

composição criadora (registro escrito do que a criança contou) e lista de histórias 

e poesias para serem lidas para as crianças.  

Fica bastante marcado o objetivo de estimular à criança, de passar 

informações, suprir carências – déficit lingüístico, perceptivo e cultural -, e de 

fornecer subsídios para aprendizagens futuras. Observa-se a influência da 

Epistemologia Genética de Piaget, no que diz respeito ao raciocínio e às 

atividades de matemática, evidenciando uma certa contradição entre o 

empirismo predominante nas propostas e os primórdios de um interacionismo. É 

do mesmo período, final dos anos setenta e início dos anos oitenta, material 

divulgado pela SME, sobre educação compensatória no jardim de infância que 

afirma:  
É no Jardim da Infância que a criança vai desenvolver-se, prevenir deficiências, 
compensar carências. O Jardim da Infância vai suprir as deficiências do meio e 
oferecer às crianças estímulos que deveriam ter existido e não existiram (p.5). 

 
Com o final da Coordenadoria, nos anos oitenta, a SME deixa de fazer 

este tipo de publicação. Como não se colocou nada no lugar, as antigas 

orientações e seus materiais continuaram sendo utilizados137 Algumas 

professoras que viveram este período continuam até hoje as seguindo 

“religiosamente”:  

                                                 
137 Em 1999, quando a professora da Escola 1 assumiu uma turma de Educação Infantil, a direção 
lhe passou este material para tomar como referência, o qual ela gentilmente me ofereceu para 
análise. 
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Nós temos um grupo grande de professoras, da época da Coordenadoria, que 
tem turmas e aquilo é como se fosse uma religião. Eu sei porque eu passei por 
essa época também (Maria) 
 
Os anos noventa foram marcados pela influência das idéias 

construtivistas, pelas pesquisas de Ferreiro e Teberosky em relação à 

psicogênese da língua escrita, pelos estudos da linguagem entre muitos outros 

referenciais que passaram a constituir o ideário pedagógico e os documentos da 

SME – Multieducação: núcleo curricular básico (1996). Os professores de 

Educação Infantil, porém, sem uma atenção mais específica até mesmo nos 

documentos oficiais, ficaram à deriva, tendo que se desamarrar do tudo pronto, 

da idéia de déficit e de compensação de carências, buscando caminhos por si 

sós. Muitos, porém, mantiveram-se presos ao conhecido. E neste emaranhado 

de fios, que exige estudo, reflexão e tempo para se desembaraçar - 

componentes difíceis de serem articulados nas condições de trabalho dos 

professores -, se deram alguns nós. 
A Educação infantil era jogada. Ela ficava lá sem ninguém se preocupar com 
ela e todo mundo fazia o que bem entendia. Então alfabetizavam a criança 
porque quando ela saía da Educação Infantil alfabetizada para a 1ª série, ou 
para o antigo C.A, aquela escola era ótima. Agora eles estão perdidos, eles 
não sabem, por exemplo, o que vão cobrar, quando saírem daqui. (Clarice). 
 
Não é por acaso que, nos relatos do nível regional, observa-se a 

presença de contradições e apropriações parciais dos novos referenciais. 
É letramento é aquela questão das práticas de leitura, das práticas sociais, que a 
criança pega o livro, pega uma historinha, pega uma bula, uma receita de bolo e 
trabalha aquela estrutura do texto. Ela já sabe distinguir o que é uma receita, o 
que é uma lista de compras, o que é uma propaganda Ela sabe diferenciar, e dali 
alguns professores tiram as palavras-chave daqueles textos, das propagandas, e 
trabalha aquilo ali, aquelas palavras, ou trabalha mercadinho, quer dizer, 
abrange muitas coisas. Aí eles estão trabalhando muito nisso, também existem 
as escolas que cobrem o a, e, i, o, u. (...)Como é que você vai passar para 
cabeça daquele professor, que aquilo não é mais atual, que agora existe 
construtivismo, que tem Emília Ferreiro, que tem o letramento.(...) Complicado, 
então cada um trabalha de uma forma, não vou dizer que é uma forma única, 
mas todos conhecem o construtivismo. Pelo menos já ouviram falar. Mas a 
maioria trabalha construtivismo sim, só assim casos isolados, professor que 
trabalha juntando as letrinhas do alfabeto, juntando as palavrinhas, casos 
isolados (Cláudia). 

 
 Construtivismo, Emília Ferreiro, letramento aparecem como se fossem 

distintos embora sejam faces de um mesmo prisma. O Construtivismo não é um 

método de alfabetização que se opõe a um outro (alfabético, fônico, silábico, 

palavração etc); é uma teoria do conhecimento, que tem diferentes vertentes, 

cuja compreensão redimensiona a própria postura do professor frente à 
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aprendizagem dos alunos. Conhecer teoricamente o construtivismo não significa 

ter uma postura construtivista em sala de aula. Emília Ferreiro também não 

organizou um método de alfabetização, sua pesquisa descreve o processo de 

construção da escrita pela criança, mostrando a ineficácia dos exercícios 

preparatórios, entre outros. Já o letramento implica em entender que os 

processos individuais se imbricam nos sócio-históricos, que diferentes gêneros 

de discurso permeiam as práticas sociais e que os diversos textos vão sendo 

apropriados pelos sujeitos na medida em que cultivam e exercem práticas 

sociais de leitura e de escrita.  

Cláudia se refere às práticas sociais e exemplifica com diferentes 

portadores de texto. Quando fala que a criança distingue ou diferencia diferentes 

textos estaria incluindo forma, conteúdo, suporte, usos e funções dos textos? 

Trabalhar palavras a partir de textos do cotidiano é um bom começo, mas não é 

a única condição para o trabalho significativo com o texto, nem para o seu uso 

real. É comum ver listas sendo feitas para simples enumeração de bichos, 

legumes, objetos etc relacionados a uma unidade de trabalho, para o professor 

avaliar o nível em que a criança se encontra e não com a função de ampliação 

de memória, por exemplo. O trabalho com diferentes tipos de textos tem sido 

tomado, apressadamente, como trabalho com o letramento. Um mesmo tipo de 

texto pode vir impresso em diferentes suportes, servir para muitos usos e 

exercer funções variadas. Uma receita, por exemplo, pode estar escrita numa 

embalagem, numa parte do jornal, numa revista, num livro de culinária, num 

caderno, numa folha solta, pode estar escrita à mão ou não, ter ilustrações ou 

não. Como texto instrucional, ensina como fazer, mas há diversidade de usos. 

Pessoas diferentes, em situações diferentes lêem receitas com finalidades 

também diferentes: por mera curiosidade, para fazer comparações, para ter 

idéias para organizar um cardápio, para escolher um prato e também para fazer 

o prato. Levar uma receita para a escola de forma descontextualizada, sem uma 

finalidade, pode não estar ampliando as práticas de leitura e de escrita das 

crianças e acabar tornando-se um mero exercício para reconhecer ou tirar 

palavras-chaves. 

A proposta de refletir sobre o letramento, nos encontros com os 

professores de Educação Infantil, suscita algumas questões. O relato de Maria 

descreve como a sua CRE abordou este conceito:  
Quando nós entramos no letramento, que elas (as professoras) estudaram 
mesmo, nós fizemos umas dinâmicas para ver todo o tipo de texto que podia ser 
trazido. Mas a gente fez uma dinâmica assim, cada uma tinha que dizer um tipo 
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de texto (...). Nós fizemos uma tempestade de idéias com elas, onde, que tipo de 
texto vocês poderiam levar para ler para as crianças naquele horário da 
conversa de manhã, lá com o nome que elas querem dar. Aí foi ótimo, porque a 
gente fez uma passada grande. A gente lembrou de tudo até documentos, 
porque você mostrar para uma criança um talão de cheques, ler para ele o que 
está escrito, o que contém, uma carteira de identidade, um livro telefônico, a 
Bíblia, o jornal, a revista, a revista em quadrinhos. Quer dizer, isso nós listamos 
tudo com elas (Maria).  

   

Para se pensar o letramento faz-se necessário observar os textos que 

circulam em cada contexto social. Mas a listagem dos textos é apenas um 

reconhecimento da diversidade. O conceito de letramento, que também tem 

diferentes interpretações e enfoques, como já foi dito, está diretamente 

relacionado à possibilidade do indivíduo exercer práticas sociais em que a leitura 

e a escrita estão presentes. Cada gênero do discurso tem sua forma, sua 

estrutura lingüística e seus graus de dificuldade de leitura e de produção. 

Conhecer alguns gêneros, analisá-los e produzi-los são processos que exigem 

uso e reflexão sobre a língua. Num momento de formação em serviço, é 

importante distinguir os objetivos de um trabalho para ampliar o letramento dos 

professores, isto é, o acesso a textos e práticas para favorecer o atendimento 

das mais diversas demandas sociais de uso da leitura e da escrita, e os que 

dizem respeito ao trabalho com o letramento das crianças pequenas. Caso 

contrário, corre-se o risco dos professores não ampliarem suas práticas e ainda 

levarem textos para sala de aula de maneira solta, inadequada e que não 

interessam ao seu grupo de crianças.   

Que textos interessam às crianças de Educação Infantil? Que textos 

estão presentes no seu cotidiano? Que práticas de leitura e de escrita as 

crianças vivenciam? Quais as que não vivenciam, mas que podem vivenciar na 

escola? Como ampliar estas práticas? Que reflexões sobre a língua são 

pertinentes para esta faixa etária? A leitura diária para a criança é fundamental, 

mas com que objetivo se leva uma carteira de identidade, por exemplo? Como 

ela vai torna-se significativa? As crianças vão só observar a carteira ou vão 

também fazer uma para usar nas brincadeiras? E o cheque? Cada uma vai ter o 

seu talão para pagar suas compras? A lista telefônica vai ser consultada de 

verdade?  

Não cabem aulas ou as antigas palestras para as crianças de Educação 

Infantil. Há de se dar acesso aos textos escritos lendo e registrando de acordo 

com as necessidades que surgem num projeto, num jogo ou numa brincadeira. A 

linguagem, nas suas diferentes formas, permeia a vida. A questão de fundo, que 
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os relatos não trouxeram, é visão de texto como enunciação, como espaço de 

interlocução e busca de significado. A simples passagem, listagem ou exposição 

de textos não garantem este espaço.  
Depois nós entramos em realismo nominal, que elas não conheciam aquela fase 
da criança. Quando tocou no realismo nominal, elas desconheciam totalmente, a 
maioria sabia, essa coisa de que a criança passa por uma fase, foi como se 
tivessem feito uma grande descoberta. Então demos exemplos, fizemos uma 
pesquisa com elas assim, palavras grandes que tinham o nome pequeno, 
palavras pequenas que tinham nomes grandes, e como elas podiam fazer com 
os próprios nomes das crianças, olhando o tamanho, depois olhando a escrita, 
estabelecendo esse confronto, para fazer com esse criança desafiada pudesse 
começar a pensar naquilo. Quer dizer, eu achei que o caminhar foi bom, pelo 
menos atingiu assim, por elas terem gostado, por terem pedido muito para 
estudar ler, para a gente discutir. Elas puderam colocar o que às vezes já viam, 
espontaneamente nas crianças (Maria). 
 

 Não há dúvida de que quando se traz a teoria articulada à prática o 

interesse dos professores pelo estudo aumenta, pois torna-se necessário voltar à 

teoria para dar consistência à prática. A maioria dos professores, segundo Maria, 

sabia das fases de construção da escrita, mas não as relacionavam ao trabalho 

que poderia ser desenvolvido em sala. Os exemplos dados no encontro 

deixaram as professoras mais próximas de um trabalho de reflexão sobre a 

língua, permitiram que pensassem nas produções das crianças e que 

valorizassem o processo que está subjacente a ele. Foi um passo importante, 

mas sem continuidade de estudos e trocas, sem o apoio da coordenação, corre 

o risco de se tornar aligeirada, com atividades e fases engessadas.  

 A mudança de para
Na Educação Infantil, isso (o letramento) é um outro problema também, porque 
aquele período preparatório que a gente diz, que trabalha toda aquela 
percepção, toda aquela lateralidade nossa. Então, aquilo tudo fica muito perdido 
também. Fica esquecido, perdido não, esquecido. E são coisas essenciais 
também. Tem até pesquisas aí comprovando que a gente está dando muita 
atenção à leitura e à escrita. Tudo bem que tem que dar importância, mas não 
tem que ser só isso, esquecendo essa parte de coordenação, de lateralidade, de 
percepção que tem que ser mais trabalhada e muitos esquecem. É verdade, 
acaba esquecendo (Cláudia). 

 
            Como será possível esquecer o período preparatório tão apreciado? 

Percepção, lateralidade, tudo isso será perdido? Cláudia não compreendeu que 

os exercícios de percepção e discriminação visual, auditiva, tátil, gustativa etc 

tal qual eram/são propostos não fazem sentido e não preparam para a 

alfabetização. As crianças percebem, discriminam, classificam, induzem, 

deduzem a partir das suas leituras de mundo. Leituras que podem e devem ser 

ampliadas nos espaços de Educação Infantil, mas de forma contextualizada. É 

observando, sentindo, descobrindo e registrando o mundo físico e social, nas 
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atividades corporais e artísticas, nas brincadeiras e nas inúmeras relações que 

a criança estabelece, que ela aguça as percepções, define a sua lateralidade, 

desenvolve a sua psicomotricidade e que, principalmente, produz significado, 

dando sentido as coisas que a cerca. Ocorre aí o conflito de referenciais, tanto 

em relação ao desenvolvimento infantil, quanto em relação à idéia de 

linguagem e, conseqüentemente, de leitura e de escrita. Cláudia está presa à 

idéia de que o treino de habilidades percepto-motoras produz as condições 

necessárias para se aprender a ler e a escrever.  

Porém, não se pode desconsiderar que, ao apontar a importância que 

está sendo dada à leitura e à escrita em detrimento de outras atividades, 

Cláudia está levantando um ponto importante de uma apropriação indevida ou 

aligeirada: o excesso de leitura e escrita e/ou sua exploração inadequada às 

crianças pequenas. Educação infantil é lugar de diferentes formas de 

expressão e de registro. Desenhos, pinturas, colagens, dramatizações, jogos e 

brincadeira, músicas, histórias, passeios, descobertas, movimentação, contato 

com a natureza não podem faltar, pois tudo isso amplia a leitura de mundo das 

crianças, possibilitando a leitura da palavra. Amplia também as formas de 

expressão da criança, de se dizer e de deixar suas marcas, portanto, de escrita 

e rescrita. Esta importância pode estar sendo traduzida como formalização 

antecipada do processo de alfabetização, com repetição do modelo de 

escolarização do Ensino Fundamental, o que seria um equívoco.    

As apropriações parciais aparecem de forma contundente nos relatos 

que descrevem observações de professores. Clarice após um Conselho de 

Classe narrou o que ouviu de uma professora: 
Quando uma professora leu um relatório sobre a turma, ela colocou: “minha 
turma é aquela...” e olhou para a diretora e disse: “eu vou explicar para ela”. E 
olhou para mim: “olha, eles ainda não estão no letramento”. Então eu deixei ela 
falar, depois disse: “você poderia me explicar melhor? Assim, o que é o aluno 
não estar no letramento?” Aí ela falou: “eu colocava as letras todas e ele não 
juntava, eu só consegui dar até o D, não consigo sair do D”. 

 

A palavra letramento fez a professora deduzir que se tratava de um 

trabalho com as letras. Assim, foi seguindo o alfabeto no ritmo da antiga Carta 

do ABC. Estava na quarta letra quando foi interrompida pelo Conselho de 

Classe.  

O termo letramento, incorporado ao léxico da Educação, na segunda 

metade da década de oitenta, foi amplamente discutido por Soares (1998) no 

seu livro Letramento: um tema em três gêneros. A autora, ao traçar a origem e 
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o significado desta palavra, questiona a opção pelo neologismo – tradução de 

literacy -, ao invés da adoção da palavra alfabetismo, para definir o estado ou a 

condição de ser alfabetizado, em oposição a analfabetismo, de uso corrente. 

Este termo nasce na academia e ganha espaço no meio educacional, 

constando, inclusive, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, volume 2, Língua 

Portuguesa (MEC, 1997, p.23). A professora, que não acompanhou as 

discussões, leva ao pé da letra o que o termo sugere, voltando à soletração por 

total desconhecimento da produção universitária e dos centros de pesquisa. 

Com certeza, não é a única professora da rede que está distante dessas 

discussões, já que não há uma política de formação em serviço consistente. 

Mas, constatado o equívoco, o que fazer? 
A partir daí o quê que a gente fez? Sentamos com os professores e a gente 
discutiu as questões. Vimos que tinha muita coisa errada, cópias mesmo, 
aqueles exercícios de cobrir pontinhos(...)A gente sabe que existe, mas estava 
numa incidência muito grande. Eles mostravam uma situação de insegurança 
quando tinham que botar folhas com nomes, 20 vezes para o aluno copiar o 
nome dele. Daqui a pouco você ia para a sala deles, e tinha trabalhos que 
levavam o aluno a pensar, trabalhos significativos. Estavam inseguros por não 
saber o que fazer, mas eles estavam construindo. A minha leitura foi essa, eles 
estavam construindo, eles estavam chegando num trabalho de reflexão, mas 
ainda precisavam daquela prática. Inclusive uma professora falou: “eu entendi 
tudo, mas eu posso fazer isso? Deixa eu fazer?” Como se fosse: “eu preciso 
que ele cubra o ponto, que ele escreva o nome  10 vezes, para eu ter 
segurança do trabalho que eu estou fazendo e que ele realmente aprendeu. 
Vai fazer mal?” Então eu disse, vamos combinar uma coisa: “você traz esse 
trabalho, vamos trabalhar diversos textos, e quando você sentir necessidade 
você dá um pouquinho da sua cópia”. Então nós combinamos assim, e depois 
de passar um mês, voltaria lá, mas eu não consegui voltar. E aí a gente pegou 
desse gancho aí, do que eles mostraram para a gente, a gente começou a 
questionar qual seria a visão que a gente estava tendo no momento, sobre a 
questão do letramento (Clarice). 

 

Clarice teve uma postura compreensiva com a professora, 

especialmente depois de perceber que ela realizava trabalhos interessantes. 

Numa espécie de negociação, respeitou o seu processo de construção, mas 

sugeriu novas práticas. Porém, novamente, a falta de pernas da DED não 

permitiu que Clarice voltasse para ver os resultados desta troca. Mais 

descontinuidade. No entanto, o contato direto com a escola e os professores 

trouxe indagações para o nível regional: qual seria a sua visão de letramento?  

Quando perguntei quais eram as referências que estavam tomando 

como base para discutirem o letramento, Clarice respondeu: por enquanto 

nenhuma. Estudos sobre o letramento na Educação Infantil, embora tenham se 

mostrado relevantes para subsidiar o trabalho de sala de aula, parecem ser 

ainda pouco explorados pelo nível regional.  
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Cópias, exercícios mimeografados para se trabalhar as habilidades 

percepto-motoras, registros, produção de textos, trabalhos mais 

contextualizados e significativos se misturam nas diferentes práticas e até na 

mesma turma, num movimento que revela a própria heterogeneidade da rede 

municipal de ensino. Na CRE onde Marta trabalha, ela observa que os antigos 

exercícios de prontidão e atividades afins, só acontecem nas escolas mistas e 

dá uma justificativa para isso:  
Nas escolas de jardim isolado isso já não acontece mais. Mas nas escolas que 
tem diferentes segmentos nós temos muitas, principalmente porque é aquela 
professora que não deu certo nas outras coisas porque a idéia do diretor é a 
seguinte: “vou deixar ela no E.I., porque no E.I. não vai prejudicar muito, 
porque é o iniciozinho, depois as outras professoras dão jeito”.  Então você tem 
professora que você chega na sala e estão lá as mesinhas separadas, aquele 
trabalho diversificado e passam o dia todo naquele ponto. Estão ali, ensinam o 
nome, 1,2,3,4,5, em baixo, em cima, do lado, “vamos estudar o verde”, “vamos 
estudar o amarelo”, e acabou,. O trabalho que ela vê como Educação Infantil é 
esse e fica indignada quando você fala em letramento. Quando você diz que 
não, que você tem que trazer o mundo da leitura e da escrita, que a criança 
tem que vivenciar práticas sociais de leitura, elas olham para você e dizem: “eu 
não tenho esse compromisso, de ensinar a ler e a escrever”. Batem pé e falam 
mesmo, e têm outras que ficam caladas, sacodem a cabeça, fazem de conta 
que captaram a nossa mensagem, e aí você bota o pé na sala de aula e é uma 
decepção (Marta). 

 

 A resistência à mudança de paradigma parece se ampliar com a 

estabilidade de emprego no setor público. Os professores municipais, quando 

não se adaptam às orientações de um segmento ou de uma unidade escolar, 

mudam de escola e quando não estão bem numa série vão para a Educação 

Infantil. Cláudia também faz uma crítica à falta de um perfil para os profissionais 

que atuam na Educação Infantil:  
Eu acho que na Educação Infantil, os professores, a coordenação, deveriam ter 
um outro tipo de formação, não sei bem explicar o que, não é nem formação, é 
mais aquela pessoa ter perfil de Educação Infantil, Sabe, se tem perfil para ser 
professora, para ser coordenadora. Falta também isso, acho que as pessoas 
caem de pára-quedas na Educação Infantil (Cláudia). 

 

 Por outro lado, os professores que têm este perfil de Educação Infantil 

são considerados por Marta mais competentes para alfabetizar: 
Uma coisa que a gente percebe, é que o professor que foi muito tempo professor 
de Educação Infantil ele hoje, alfabetizador, é mais competente. Por quê? 
Porque essa coisa da Educação Infantil, trabalhar com projeto, trabalhar com 
essa questão da oralidade, “vamos lá, vamos fazer o registro do que essa 
criança está dizendo, vamos fazer produção de texto coletivo”.  Isso já deu um 
gancho para o professor que já tinha o trabalho na E.I. a trabalhar melhor na 
questão da alfabetização e até aceitar melhor essas orientações de 
alfabetização em cima do letramento, porque como profissional de E.I. já fazia 
isso, não tinha esses moldes(...).O ato de ler, o professor de E.I. que se preza 
tem que contar história todo dia, tem que ler alguma coisa para o seu aluno.  Eu 
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me lembro de situações que eu fazia sem a menor idéia que realmente era o 
caminho. Então tem um pouco disso, quem trabalhou muito no E.I. fica mais à 
vontade com a questão da alfabetização (Marta). 
 

            A competência se situa na maneira mais solta e flexível de se trabalhar 

a linguagem escrita, partindo da oralidade para produzir textos coletivos, 

trabalhando com projetos, pela experiência nas antigas Unidades de 

Experiência e Centros de Interesse, pela leitura diária de histórias, pelo 

trabalho de artes, jogos e brincadeiras que não foram citados e tantas outras 

práticas. O professor de Educação Infantil, que não está preocupado com a 

sistematização do conhecimento, fica mais à vontade para fazer da leitura e da 

escrita algo significativo para as crianças. Não se pode esquecer que a 

Educação Infantil, desde os seus primórdios com Comênio (1592-1670), 

Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Froebel (1782-1852), Decroly 

(1871-1932), Montessori (1879-1952) e Freinet (1896-1966) foi inovadora no 

sentido de dar ênfase à expressão e aos interesses da criança, à liberdade 

para aprender, aos jogos e brincadeiras entre outros que se opunham à 

educação formal. O Ensino Fundamental já se beneficiou muito das 

orientações metodológicas da Educação Infantil e ainda tem o que aprender. 

Cabe aos profissionais da Educação Infantil perceber a importância do seu 

trabalho e não abrir mão de alguns princípios, não abreviar este tempo, em que 

é possível ousar, em prol de uma educação que insiste na antecipação de uma 

sistematização, que não leva em conta a infância no seu aqui e agora e nem a 

linguagem na suas diferentes dimensões e manifestações. Não foi por acaso 

que Irene se refere à passagem da Educação Infantil para o Inicial do Ciclo 

como uma ruptura: 
A E.I é um sonho. Depois há uma ruptura. A criança tem que ler, já não brinca, 
não canta, não pinta tanto. Este é o nó: a continuidade no processo. As 
professoras do Inicial estão muito empenhadas em alfabetizar. As crianças vêm 
do encantamento e muda tudo até a sala (Irene).     
 

A falta de continuidade acontece ainda pelas apropriações parciais da 

idéia de construção, do conceito de letramento e pela própria adoção da escola 

de um modelo único de conhecimento que não inclui as diferenças culturais, 

sociais, de gênero, de linguagem, nem o ritmo de aprendizagem de cada um. 

Mantém-se o antigo rito de passagem da E. I para o Ensino Fundamental, 

marcado até por “formaturas”, onde as crianças vestem “becas”, como forma de 
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delimitar o fim do tempo de brincar138. O empenho das professaras pela 

alfabetização, ao invés de promover o encantamento pela descoberta da leitura 

e da escrita como mais uma possibilidade de expressão e de compreensão do 

mundo, é contraditoriamente a quebra do encantamento. Aprender a ler e a 

escrever significa superar o tempo da fantasia, torna-se grande, entrar para o 

mundo dos adultos, do saber científico e da razão instrumental: 
Assim como Ulisses que rejeita sua identidade e se torna ninguém, a criança 
pré-escolar cobre com cera seus brinquedos e, tendo embrutecido seus 
sentidos, ingressa no mundo das letras, filtro da entrada do saber escolarizado, 
também dimensão da ciência. A fantasia é atrofiada, pois representa o passado 
a ser ultrapassado. E, como ironiza Brecht, na modernidade “é preciso apagar os 
rastros” (Nunes e Pereira, 1996, p.50). 

 

Os professores de E.I alfabetizariam melhor porque não deixam as 

crianças  cobrirem de cera os seus brinquedos ?  

No que diz respeito à leitura diária, analisando algumas apostilas da 

época da Coordenadoria, observei que a literatura estava presente, assim como 

sugestões de formas e recursos para se contar histórias e de atividades de 

“aproveitamento” depois da leitura. Todo professor de Educação Infantil “que se 

preze” seguia/segue esta orientação. As histórias e poesias faziam/fazem parte 

da sua rotina.  Porém, a questão que se coloca, e que já foi bastante explorada 

no segundo capítulo, é sobre o acervo de livros de literatura e repertório de 

textos de tradição oral a que professores e crianças têm acesso e a maneira 

como são abordados.  

Maria leva para os professores uma série de possibilidades de trabalho, 

integrando literatura de tradição oral a diferentes assuntos que podem surgir em 

sala: 
Então todos os meses a gente leva atividade em cima de cantiga de roda, em de 
poesia, partindo das histórias, até mesmo da Matemática. Quando a gente levou 
Matemática, a gente selecionou alguns livros (...) colocou para elas do horário da 
literatura ser rico, um horário que precisava estar presente, e como elas 
poderiam até utilizar os outros livros. E esse manuseio das crianças com livros 
de história, a gente está trabalhando muito com versos, com trava-línguas. A 
gente pegou esse universo mesmo cultural. Quando trabalhou Matemática, eu fiz 
uma pesquisa de livros, que eu tenho muita coisa, a gente procurou parlendas 
que falavam em coisas com números, o que tivesse Matemática, a gente 
procurou versos. Tem uma coleção recolhida assim no interior do Estado do Rio, 
tem um livro que tem muitos versinhos, mais de duzentos versos. A gente 
selecionou essas quadrinhas populares, que fala em número, que fala em 
quantidade. Então cada assunto assim, a gente procura buscar mesmo dentro de 
livro de história, dentro de verso, dentro de música de roda, para elas poderem ir 
tomando aquela coragem de levar na prática (Maria). 

                                                 
138 Uma das professoras das turmas observadas, no final do ano, estava envolvida com a redação 
do discurso de formatura e com as “becas” que as crianças usariam.  
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 Parlendas, quadrinhas, contos e cantigas podem nutrir o imaginário das 

crianças, divertir e também ampliar o seu letramento literário. O simples relato, 

porém, não permite inferir se Maria, ao autorizar as professoras a levar este 

universo cultural mais amplo para sala de aula, estaria sugerindo a elas se 

deixar levar pelo texto literário e carregar água na peneira junto com as crianças 

ou “aproveitar” melhor a literatura? A literatura à serviço dos temas corre riscos 

de se tornar pretexto para trabalhos e deveres. Já se observa aqui a intenção de 

uma abordagem interdisciplinar, onde a intertextualidade e a fruição podem estar 

presentes; a experiência de leitura literária dos professores permitirá ou não a 

abordagem da literatura de forma menos “educativa”.  

A pesquisa de Batista (1998), com professores de Português, revela que 

mesmo tendo tido acesso ao curso de Letras, os professores, oriundo de classes 

populares, que não eram herdeiros das práticas de leitura da cultura letrada, 

portanto, que não puderam ter um aprendizado da leitura pelo contato 

inconsciente, pela familiarização ou pela virtude do exemplo, se colocam como 

leitores incertos. O conjunto de investimentos dos familiares destes professores, 

foram destinados a favorecer ou ampliar os resultados da ação escolar. O ato de 

ler, para eles, tem uma dimensão educativa, marcada pela busca de conteúdos 

educativos dos textos lidos, pela não-gratuidade, pelo controle de uma instância 

superior (professor), direcionando e submetendo a autonomia do aprendiz. Esta 

relação mais laboriosa com a cultura, interessada, forçada, tensa, insegura, mais 

militante, bastante distante da familiarização ou da herança, é a forma com que 

conseguem ler os textos literários e com que trabalham estes textos em sala de 

aula com seus alunos. Os anos de escolaridade não garantiram aos professores 

a apropriação de novas práticas e relações com a leitura. 

Esta pesquisa e muitas outras reforçam o quanto conhecimento e 

experiência se fundem e anunciam que não se constrói novos conhecimentos, 

novas práticas, novos saberes, sem a experiência do sujeito. Desta forma, há de 

se pensar em momentos de formação em que se possa ressignificar as antigas 

práticas e se apropriar de outras. Caso contrário, as sugestões de Maria podem 

tornar-se mais um receituário seguido de maneira a se buscar conteúdos 

educativos, direcionando e submetendo professores e crianças a um significado 

único do texto literário. 

 

*** 
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Os relatos do nível regional, embora com sobreposições de orientações e 

diferentes níveis de apropriação das discussões mais recentes sobre infância e 

linguagem, apontam conquistas da Educação Infantil.  
Eu acho assim, que as conquistas é a gente estar podendo ter um projeto para 
as escolas, um projeto de Educação Infantil, e ter ações concretas, a gente pode 
pontuar as coisas que aconteceram este ano: o atendimento do professor da 
Educação Infantil. Acho que ainda falta muito entendimento do professor em 
relação à metodologia, ao ensino mesmo. Que criança é essa que vem para a 
gente da Educação Infantil? Os problemas sociais são falados demais, elas (as 
professoras) falam que interferem (no trabalho) demais. Mas, você fazer o cara 
perceber que o aluno está ali na escola e tem que aproveitar aquele espaço que 
ele tem. Quer dizer, o que eu vou fazer com esse menino? Eu vejo assim, que 
talvez tenha um distanciamento dos professores com as crianças, para esse 
olhar, não que ele queira, talvez ele não tenha consciência, entendeu, desse 
meio social. Não sei, ou que também ele faz parte desse meio social (Denise). 

 

 Mesmo sem pernas para dar os passos necessários, as CREs começam 

a ter projetos e ações para a Educação Infantil, refletindo de alguma forma 

políticas instituídas no Nível Central. Os profissionais responsáveis pela 

Educação Infantil no nível regional estão se aproximando mais das práticas, 

podendo avaliar os nós que foram sendo dados ao longo de um tempo sem 

acompanhamento específico. Apesar de atadas às questões administrativo-

pedagógicas, começam a puxar alguns fios. Na fala de Denise aparece a 

preocupação com uma metodologia de trabalho voltada para a criança que 

atendem. Criança constituída no seu meio social, cujos problemas interferem na 

turma e que precisa ser olhada mais de perto pelos professores para também ter 

novas possibilidades de inserção num universo cultural mais amplo. Os 

problemas sociais não só interferem, como estão dentro da sala de aula. Os 

professores, segundo Denise, distantes ou imersos no mesmo meio social estão 

sendo chamados a valorizar o espaço da Educação Infantil e a permitir que a 

criança aproveite o que ele tem para oferecer a ela.  

 Neste movimento inicial de olhar para as questões específicas da 

Educação Infantil estas professoras/ responsáveis não assumem culpas pelos 

problemas do Ensino Fundamental:  
Uma coisa que eu ouvi na semana passada e a gente fica muito triste. Nós, 
seres humanos, sempre temos que procurar alguém para ser culpado do que a 
gente faz. Então, eu estava num lugar e escutei a pessoa falar assim:- Está 
vendo, já vai cair uma bomba aí. O Ciclo no município está uma droga, culpa da 
Educação Infantil. Vão te chamar! Aí eu falei:- Gente, o trabalho da Educação 
infantil começou praticamente agora. Como é que a culpa pode ser da Educação 
Infantil se o Ciclo agora em agosto estar ruim? (Clarice) 

 
           Pois, para Clarice, o trabalho na Educação Infantil na rede, embora 

venha de longa data, está começando agora. O que estaria significando para 
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ela este início? O atendimento de um quantitativo mais representativo da 

realidade carioca? A autoria de uma prática focada na criança hoje, imersa na 

sua cultura e no seu tempo presente?  

           Passo agora à sala de aula para observar as questões de nível micro-

social, ver de perto a criança nas suas inter-relações e a abordagem da 

linguagem na sala de aula. 

 
3.2.3. Infância e linguagem na sala de aula  

  

Entrar numa escola pública do município me levou longe no tempo. Me vi 

de uniforme, sapato preto, saia azul-marinho de pregas, camisa branca de 

algodão e bolso bordado com um triângulo escrito dentro E P (Escola Pública). 

Lembrei da minha primeira série, pois as duas escolas onde centrei as 

observações atendem da Educação Infantil à quarta série. Estas escolas foram 

eleitas por serem a modalidade que tem o maior número de turmas de Educação 

Infantil na rede municipal de ensino do Rio. A escolha das escolas, na verdade 

das duas turmas, conjugou os critérios de familiaridade e de competência 

pedagógica. Como já abordado no início do Capítulo, cheguei às escolas por ter 

conhecimento de que tinham uma proposta pedagógica definida e uma equipe 

envolvida com o trabalho e às professoras depois de um contato mais próximo 

com elas. 

A Escola 1, localizada na AP 3, se situa dentro de um conjunto 

habitacional da antiga Caixa dos Bancários. É considerada pela comunidade 

uma escola pública de qualidade, sendo bastante procurada no bairro. Atende as 

crianças do conjunto e também outras que moram em áreas de favela próximas. 

A diretora e a coordenadora foram professoras da escola e estão no cargo há 

vinte anos. O corpo docente tem bastante estabilidade. A escola funciona em 

dois turnos, com oito turmas em cada um. O prédio tem um só pavimento: um 

largo corredor, que serve também de pátio interno abriga, à esquerda do portão 

de entrada, o almoxarifado, os banheiros (feminino e masculino), os bebedores, 

a cozinha com refeitório aberto e quatro salas de aula; à direita, encontram-se a 

secretaria e a direção num único espaço amplo, um viveiro de pássaros no 

corredor, a sala de leitura com muitos livros, mesas e uma parte organizada com 

cadeiras para assistir vídeo e mais quatro salas de aula. No fundo do corredor, 

onde era uma outra porta, foi feito um pequeno palco para apresentações 

diversas. A área externa tem um pequeno pátio cimentado na frente da escola, 
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um espaço com casinha de boneca e gangorra e um portão que leva a uma área 

grande, que pertence também a uma outra escola municipal, com quadra 

polivalente coberta, parquinho com balanços e areia e um espaço amplo de piso 

de cimento. Uma vez por semana as crianças têm aula de Educação Física na 

quadra e outra vez a professora de turma propõe atividades neste espaço. 

Segundo a diretora, a horizontalidade do prédio permite uma circulação fácil e 

também um maior controle das crianças.  

Esta escola tem o seu projeto político-pedagógico estruturado e 

registrado num livro recentemente publicado. Foi justamente o convite para o 

lançamento da publicação que me aproximou desta professora de Educação 

Infantil. 

A escola tem apenas duas turmas de E.I, uma no turno da manhã e outra 

no da tarde. As turmas têm cerca de 25 crianças de quatro a seis anos de idade, 

sendo assim, no final do ano, algumas vão para o Inicial do Ciclo e outras 

continuam com as professoras. A sala, ampla e bem organizada, é partilhada 

pelas duas turmas. Estantes viradas criam diferentes ambientes: o espaço da 

casinha de boneca, que tem móveis de madeira de quarto, sala e cozinha, o 

canto da pintura com cavalete e a “rodinha”, cujo tapete plástico a delimita, 

chegando até uma elevação do piso em frente ao quadro de giz. Há mesas 

quadradas de fórmica com cadeiras para todas as crianças, uma mesa para 

professora, estante com materiais de desenho, recorte, colagem, papéis, 

papeleira para desenhos já feitos, cabideiro para colocar as mochilas, secador 

de trabalhos, pia e filtro. A estante da rodinha tem muitos jogos e brinquedos, o 

canto da leitura tem livros variados, o canto de ciências tem um aquário e livros 

informativos. Murais com produções das crianças, “janela do tempo”, quadro de 

ajudantes e “chamadinha” de madeira, alfabetário de tecido com um bolso para 

cada letra, que contém fichas com recorte de revista e nomes e seqüência de 

números compõem as paredes. Enfim, o espaço tem muitos recursos e materiais 

e a organização permite o acesso das crianças a eles. 

A organização e a disciplina são bastante presentes na escola toda. 

Antes da merenda todas as turmas lavam as mãos e fazem uma pequena 

oração, depois todos escovam os dentes. Os deslocamentos são feitos em filas 

e os horários seguidos com rigor. Às quartas-feiras, no início do dia, toda escola 

se reúne para cantar o Hino Nacional diante da bandeira. Depois do hino, uma 

turma se encarrega de ler uma oração feita pelas crianças junto às professoras. 

Às quintas-feiras, todas as turmas têm Educação Física na quadra com um 
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professor especializado. As sextas-feiras, vão à sala de leitura pegar livros 

emprestados. O controle dos empréstimos é feito por crianças de quarta série do 

outro turno. Os livros para esta atividade são classificados com fita durex 

colorida na lombada. Os “bibliotecários” espalham os livros numa longa mesa e, 

cada criança depois de escolher o seu, em fila, se dirige a um deles para anotar 

na ficha. O pequeno pátio na frente da escola é usado semanalmente também. 

Não observei a existência de um recreio coletivo. A escola é silenciosa a 

qualquer hora que se chegue. 

Há projetos bimestrais comuns a toda escola. Na época da observação, 

os murais do corredor exibiam produções de todas as séries em torno de livros 

de Ruth Rocha. Uma pequena biografia da autora abria a exposição. 

Dobraduras, desenhos, pinturas e textos criativos compunham os diferentes 

painéis. Via-se claramente a valorização da produção das crianças e das 

releituras das obras lidas.  

A Escola 2 , situada na AP 4, zona oeste da cidade, se localiza ao lado 

de um condomínio. Mas, a maioria das crianças que freqüentam esta escola, 

segundo a diretora, mora em áreas populares e comunidades carentes próximas. 

Cheguei à escola através da sua coordenadora pedagógica, com quem convivi 

no Curso de Extensão em Gestão de Educação Infantil, Convênio PUC-Rio, 

SME-RJ. Seu envolvimento com o trabalho e seu empenho em fazer do grupo de 

professores uma equipe me mobilizaram a conhecer o trabalho de perto. Solicitei 

a autorização para realizar a pesquisa e ela prontamente atendeu, fez contato 

com as professoras e uma delas se dispôs a me receber.   

Pela planta da escola, observa-se que ela não foi planejada para abrigar 

o 1º segmento do Ensino Fundamental; a estrutura do prédio em dois 

pavimentos, a altura dos degraus das escadas e a presença de laboratório 

evidenciam isto..As gestões anteriores foram adaptando as salas e sanitários 

para a Educação Infantil e turmas iniciais. Segundo a diretora, que está desde 

1996 à frente da gestão, o corpo docente sofreu algumas alterações, mas hoje o 

seu perfil é de pessoas que procuram fazer um trabalho de qualidade, que têm 

freqüentado as capacitações oferecidas pela SME.  

Na frente da escola, há um pátio aberto utilizado como quadra esportiva; 

na lateral, uma área longa de acesso à entrada que se dá em um pátio coberto, 

como pilotis. Neste térreo, situa-se a cozinha, cantina (desativada), refeitório, 

banheiros feminino e masculino, secretaria, direção, sala e banheiro de 

professores, sala de vídeo e de coordenação e, ao centro, uma escada que sobe 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 9815964/CA



 

 

255 

 

para as salas de aula. As quatro turmas de Educação Infantil ficam no primeiro 

andar, à esquerda, junto com banheiros e bebedores baixos, próprios para as 

crianças. Um cercado de madeira com portão fecha esta área. Ainda no primeiro 

andar, à direita ficam a sala de leitura, os banheiros e as turmas do Ciclo139. As 

outras séries ficam no andar de cima. 

A escola funciona em dois turnos. Em cada um há quatro turmas de 

Educação Infantil e mais oito turmas com as outras séries/ciclo. A maioria dos 

professores de E.I. faz dupla jornada. 

A escola tem projetos anuais, sugeridos pela direção e lançados em 

fevereiro para toda comunidade escolar. Em 2002 o projeto foi Meio Ambiente, 

segundo a diretora, foi feito um paralelo entre o meio ambiente e a comunidade 

das formigas. Além deste, há projetos menores, aproveitando as datas 

comemorativas, feitos pela coordenadora pedagógica. Na época da observação, 

houve a culminância do projeto folclore e a abertura da primavera. Cada turma 

expôs no pátio cartazes com pesquisas sobre folclore e algumas apresentaram 

danças. Chamou a atenção a presença de desenhos de bumbas-meu-boi, 

sereias, sacis e outros personagens folclóricos feitos em folhas mimeografadas. 

Até os cocares dos índios da quarta-série haviam sido feitos a partir de um 

desenho igual para todos. A diferença foi o colorido e as colagens de cada um. A 

maioria dos cartazes era ilustrada com fotografias recortadas de revistas e textos 

manuscritos a lápis ou caneta esferográfica, seguiam o mesmo padrão com 

poucas diferenças entre as produções. 

Além das professoras de turma, esta escola tem professores de 

educação física e de sala de leitura para o Ensino Fundamental, mas não para a 

E.I. Há recreio no pilotis, dividido por grupos, depois da merenda no refeitório. 

Os professores não participam do recreio, é uma hora reservada para descanso 

e lanche, que se cotizam para comprar. Na sala de professores, a coordenadora 

deixa jornais e revistas para serem lidos, há também um mural de fotografias de 

festas de aniversário e outras confraternizações e outro mural com informes.     

 A sala de E.I da turma observada é também bastante ampla, com muitos 

materiais nas estantes e pelas mesas; um tanque, cavalete para pintura, casinha 

de boneca com os mesmos móveis de madeira do que os da Escola 1, com 

estante dividindo o ambiente, armários, murais com produções das crianças, 

alfabetário e seqüência numérica presos na parede. Também há muitos jogos e 

                                                 
139 O Ciclo tem a duração de três anos –inicial, intermediário e final – e atende as crianças de 6 a 
8 anos (idade regular). A partir do Ciclo freqüentam a terceira e a quarta séries. 
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materiais, mas a disposição é confusa, dificultando o acesso das crianças e a 

própria organização. 

Tanto a professora da Escola 1 quanto a da Escola 2 estão há cerca de 

quinze anos na rede, ambas são identificadas pela direção e coordenação das 

escolas com sendo muito comprometidas com o trabalho que realizam. Observei 

que compram livros, jogos e materiais para as turmas por conta própria. A 

professora da Escola 1 tem outra matrícula como professora de Ciências de 5a a 

8ª série, a da Escola 2 faz dupla jornada na mesma escola e sempre trabalhou 

com a Educação Infantil e alfabetização. Ambas me mostraram muitos livros, 

trabalhos realizados com as crianças e fotografias de atividades.  

Em conversas com a professora da Escola 1, observei uma preocupação 

em fundamentar a sua prática com leituras, cursos e grupos de estudos. 

Mostrou-se em constante atualização e, na entrevista com a diretora e a 

coordenadora da escola, percebi que ela servia de referência para a outra 

professora de E I e também para professora do Inicial do Ciclo. Participou do 

grupo de elaboração da proposta pedagógica da escola, que resultou no livro, e 

tem sido convidada pela CRE para promover oficinas nos encontros com 

professores.  

A professora da Escola 2, segundo à coordenadora, é muito dedicada ao 

trabalho: investe na compra de livros e materiais para usar diretamente com as 

crianças e quando tem festas e comemorações na escola, não poupa esforços, 

fica até mais tarde organizando. Nas conversas informais, a professora relatou 

atividades realizadas, mostrou materiais pedagógicos que utiliza e livros de 

literatura que servem para diferentes unidades de trabalho, como por exemplo, 

livros para trabalhar cores, formas, pequeno e grande etc. Não trouxe 

indagações teóricas nem demonstrou ter participado recentemente de cursos ou 

atividade de formação. Em diferentes momentos, observei que fazia uso dos 

antigos materiais da Coordenadoria. 

  
Acolhimento e rotina 

Em ambas as escolas as turmas de E.I. entram quinze minutos depois 

das outras e saem quinze minutos antes. De acordo com as diretoras, o objetivo 

é preservar as crianças da movimentação maior da escola. As professoras 

recebem as crianças, que fazem filas, de menino e de menina, para ir para sala. 

Em ambas as turmas, de vez em quando, as professoras cantavam durante este 

percurso.  
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Antes de chegarem à sala é oferecido leite. Os que querem beber se 

dirigem ao refeitório, mas poucas crianças o fazem (cerca de 2, 3). Quando não 

cantam na fila, as crianças conversam entre si. Chegam na sala, penduram as 

mochilas e sentam na rodinha. É uma hora em que trocam informações entre 

elas. A professora da Escola 1, diz que alonga propositalmente este momento 

para deixá-las conversar. A da Escola 2, observei que aproveita este tempo para 

organizar o material que será usado no dia. É a hora das novidades, da 

chamada e da janela do tempo. 

Na Escola 1 este momento tem um ritual bem definido e constante: cada 

dia uma criança é responsável pela chamada, mostra a ficha, lê o nome do 

colega e o “dono” do nome o coloca no quadro de madeira, que já vem dividido 

em duas partes- menino e menina. No final da chamada há uma contagem para 

ver quantas crianças estão presentes. O ajudante faz o registro no quadro, 

marcando com giz um risco para cada nome. A professora escreve os números e 

confere a soma com as crianças. Depois, ela observa a data no calendário e 

escreve no quadro o planejamento em letra de imprensa maiúscula, vai lendo e 

fazendo comentários e combinações, organiza o quadro dos ajudantes e vê 

quem vai ser o responsável pela janela do tempo. Então começam as novidades 

e depois as atividades. Cabe aqui uma observação trazida pela professora: no 

início do ano, várias crianças se chamam por Nem140, ou seja, são anônimas. 

Por isso, o trabalho com o nome significa mais que o reconhecimento da sua 

escrita. Para algumas crianças, representa a sua nomeação e diferenciação das 

outras, ou seja, é um momento importante para a constituição da sua identidade. 

Na Escola 2, em um dia das observações, a professora iniciou a rodinha 

cantando músicas para dar “bom dia” e rezando o Pai Nosso com as crianças. 

Observou o calendário, recontando os dias para conferir com as crianças. 

Depois, iniciou outra canção para a “janelinha do tempo”. Fez uma brincadeira 

                                                 
140 Como já tinha ouvido outras professoras comentarem sobre esta 

forma de tratamento que é dada às crianças, quis saber mais sobre este 

fato. A professora relata que são principalmente as crianças oriundas das 

creches que se tratam por Nem e muitas chegam à escola sem saber o 

seu nome. O trabalho com o nome é de nomeação de si próprio e do 

outro. É interessante observar que este tratamento indiferenciado que 

chegou à criança, já acontece a mais tempo com os outros atores da 

comunidade escolar: as professoras são Tia, os pais, Pai e as mães, Mãe.   
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de “braço de ferro” em que contava para ver a criança que conseguia ficar mais 

tempo com o braço levantado, fez a chamada, mostrando as fichas dos nomes: 

vamos ver quem veio? Depois deixou cada um contar as novidades. Nos outros 

dias não seguiu esta rotina. Envolvida com o tema, começava logo as atividades 

que tinha planejado para o dia.  

Na Escola 1, as crianças participam do planejamento e sabem o que vai 

acontecer durante o dia, fazem comentários, lembram de atividades já feitas, dos 

combinados do dia anterior, do que foi iniciado antes e que terá continuidade 

depois, negociam, emitem opiniões. Na Escola 2 as crianças são conduzidas 

pela professora, fazendo pontualmente as atividades ao longo do dia.  

Nas duas escolas, foi observado que este momento de conversa inicial é 

um dos poucos em que as crianças têm a oportunidade de coletivizar suas 

experiências. Circulam os mais diferentes assuntos: filme da tv que vários 

assistiram e que têm a oportunidade de comentar impressões, o bolo que foi 

roído pelo rato e que cada um pode dar sugestões, situações de casa, 

brinquedos que ganharam etc. Mesmo que nem sempre seja possível a fala de 

todos, este momento de acolhida, acariciado pela palavra, abre possibilidade 

para a criança ouvir e ser ouvida. Nas situações observadas em que as 

professoras tiveram uma escuta interessada, fazendo comentários, coordenando 

a passagem de turno entre as crianças e garantindo a circulação das falas, esta 

atividade rotineira ganhou uma outra dimensão: estabeleceu os elos de 

coletividade, rompendo os limites da rotina. 

 Além deste momento inicial, a rotina se define pelo pulsar da sala de 

aula, pelo ritmo e seqüência das propostas. Na Escola 1 o ritmo foi marcado por 

dois eixos: o horário e seus espaços pré definidos e o tema do projeto. Na 

Escola 2 o encadeamento foi dado pela seqüência de atividades em torno do 

tema. 

Na Escola 1, pela própria organização institucional e da professora, há 

uma rotina pré estabelecida, em que as crianças têm a oportunidade de utilizar 

áreas comuns da escola e aproveitar os diferentes recursos que a sala de aula 

oferece. A instituição define os horários destinados à merenda - lavar as mãos, 

lanche, escovar os dentes, guardar a mochila – , ida à quadra grande, à área na 

frente da escola, à  sala de leitura, ao hino e a professora divide o tempo em sala 

entre atividades coletivas na rodinha e nas mesas, em que a professora explora 

o tema e áreas específicas, e atividades diversificadas que contam com jogos, 

brincadeiras na casinha de boneca e artes. Nas atividades coletivas, o espaço 
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da rodinha é aproveitado para ler diferentes tipos de textos, apresentar materiais 

e jogos e explicar suas regras, mostrar as produções das crianças e deixá-las 

fazer comentários, ouvir música, se movimentar e dançar, fazer relaxamento 

depois da quadra e propor atividades de registro que serão realizadas nas 

mesas. O trabalho diversificado, que ocupa cerca de uma hora por dia, é 

organizado em cantos da sala e as crianças fazem um revezamento entre eles. 

Nas mesas, a professora disponibiliza jogos estruturados – da memória, dominó, 

de tabuleiro com dados, letras móveis, seqüências etc –, blocos de construção e 

de encaixe, massinha de modelagem, materiais para desenho, pintura no 

cavalete entre outros. No chão, são colocados os blocos para construções 

grandes e ficam também os cantos de leitura e de ciências. Para a casinha de 

boneca, que é a preferida de muitos, a professora organiza grupos de cinco 

crianças; para que todos possam brincar; seu registro dos que já foram brincar 

pode ser consultado pelas crianças. A cada dia a professora organiza novos 

jogos nas mesas e explica previamente os estruturados. Ela circula durante 

estas atividades, coordena o rodízio e fica mais tempo na mesa dos jogos. Foi 

observado o cuidado que tem na disposição dos brinquedos e materiais. A 

casinha de boneca é toda equipada. Na cozinha, além de pratos e panelinhas, 

há embalagens vazias de produtos diversos: potes de iogurte, por exemplo, 

ficam dentro da geladeira, caixa de sabão em pó numa prateleira. O mesmo 

ocorre no quarto/sala: o armário tem roupas para serem vestidas, na mesinha 

tem um telefone, na mesa grande um teclado de computador e um rádio 

quebrado, uma bolsa tem dentro uma carteira que, por sua vez, tem dinheiro em 

miniatura. Ela também organizou um caixote plástico com diversos carrinhos, 

baldes, pás, máquina fotográfica, cordas de pular, giz e outros brinquedos para 

as atividades ao ar livre. 

 Na Escola 2, a professora trabalha mais no coletivo. O tema é o 

desencadeador das atividades. Como explorava os vegetais, cada dia uma parte 

do vegetal era abordada com histórias, gravuras, desenhos, músicas, pesquisa 

em revista, recorte e colagem, pinturas, construções com sucata, informações e 

experiências – plantio do feijão, observação de flores, confecção de saladas 

verde, de maionese e de frutas. O trabalho diversificado nas mesas – recorte 

colagem, desenho, massinha e a pintura em cavalete -, durante as duas 

semanas de observação, aconteceu uma vez, enquanto a professora trabalhava 

individualmente anotando no desenho o que a criança dizia ter feito. As crianças 

se dirigiam aos brinquedos das estantes e à casinha de boneca nos intervalos 
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entre as atividades ou na hora em que a professora as atendia individualmente. 

Ela intervinha nas brincadeiras quando as crianças corriam pela sala, 

disputavam materiais ou falavam alto. Houve também jogos organizados e 

dirigidos pela professora: um jogo de tabuleiro e dados e uma “feirinha” para 

compras de legumes e frutas (de plástico) com dinheiro em miniatura.    

No ritmo de cada turma, a seleção dos textos lidos, as propostas de 

discussões e de trabalhos, as falas das professoras ao se dirigiram às crianças, 

as falas de crianças e a escuta das professoras foram evidenciando as visões de 

infância, de educação infantil e de linguagem de cada uma. Em alguns 

momentos, num movimento não linear, visões foram contraditoriamente 

justapostas. A seguir, trago algumas situações para efetuar esta análise. 

 

Textos e contextos 

 Músicas e canções apareceram nas escolas de diferentes maneiras: nos 

deslocamentos em filas, para delimitar atividades e saudações, para repetição 

de gestos, para dramatização dirigida, como fundo musical de atividades e para 

movimentação livre. O repertório observado foi predominantemente de músicas 

destinadas ao público infantil: as tradicionalmente escolares, que versam sobre a 

chegada, saída, hora do lanche, saudações de bom dia e boa tarde etc, as 

cantigas de roda e as de compositores como Xuxa, Bia Bedran, Vinicius de 

Moraes entre outros.  

Se, por um lado, chamou a atenção a presença, numa das escolas, de 

músicas de qualidade como fundo musical de atividades e até mesmo para 

seqüência de movimentos sugeridos pela letra, que divertiu e desafiou as 

crianças - que depois se soltaram e dançaram livremente - , por outro, o 

predomínio das canções escolares trouxe o resquício de outra visão de infância.  

Visão mais evidente ainda na dramatização de uma cantiga de roda em 

que as crianças receberam adereços prontos para se caracterizar, repetindo 

linearmente a letra da música, com gestos tímidos. As mesmas crianças, porém, 

numa brincadeira livre, com armas construídas com material de encaixe, 

dramatizavam um confronto entre polícia e bandidos, usando vocabulário de 

gírias e expressões que deixava claro que a situação era familiar. Entendi a 

timidez e até a recusa de alguns naquela dramatização dirigida. Nos adereços 

da cabeça, institui-se o silêncio. Na construção da arma era possível falar, 

embora a professora pedisse silêncio pela agitação. 
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Foi observada a presença de orações, nas duas escolas. Antes do 

lanche, um agradecimento: Papai do Céu, agradecemos a nossa merendinha, 

amém; no início do dia, o Pai Nosso e depois do hino, a leitura de uma oração 

produzida na escola. A presença deste texto surpreendeu, pois não esperava 

encontrá-lo nestes espaços e pergunto: o que as orações na escola pública hoje 

estariam significando? Continuidade de uma prática ou retomada em tempos 

difíceis? A educação religiosa, segundo a LDB, não seria opcional?   

Nas duas escolas, havia poemas e mensagens em trabalhos feitos por 

ocasião do Dia dos Pais: 

Um cartão, com o texto abaixo escrito no computador, acompanhava o 

presente que uma das turmas tinha feito para o pai: 
Papai, 
 
Para você um presente 
Eu fui correndo comprar 
Mas na loja não havia 
O amor que eu quero te dar 
Neste dia especial 
Ouve bem o que eu te digo 
Você pra mim papai 
É o meu melhor amigo 
 
  Feliz Dia dos Pais!  
 

No trabalho de dobradura de barco, em que cada criança desenhou o seu 

pai, no mar estava escrito: 
Papai, por mais que o mar se levante  
Nas tempestades da vida... 
Sendo você o comandante 
Nossa vida está garantida  
 

Sobre o desenho de uma mão grande mimeografada, tinha o carimbo da 

mão da criança em tinta gouache laranja e a frase: Pai, se precisar de uma 

mãozinha amiga, conte comigo.  

O desenho de um super herói de capa, botas etc, mas sem cabeça – 

para a criança desenhar o retrato do pai – vinha a frase para ser completada: 

papai, você é um .... 
No “blocão” escrito com letra de forma, o poema de Henriqueta Lisboa: 

Coraçãozinho 
 
Coraçãozinho que bate 

Tic tac 
Relógio de papai 

Tic tac 
Vamos fazer uma troca? 
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Tic tac 
O relógio fica comigo 

Tic tac 
Dou o coração a papai 
Tic tic tac 
 

Que crianças são estas de que os poemas e frases tomam a voz? 

Mãozinha, coraçãozinho só mesmo o diminutivo cabe para designar as partes do 

seu corpo. Os in-fans parecem não ter o que dizer, falam por eles, talvez o que 

não sintam, não pensem e não queiram. As professoras, co-autoras destes 

poemas e frases, talvez não tenham percebido o quanto apequenaram as 

crianças colocando em sua boca palavras sem pedir autorização. O que cada 

uma gostaria de dizer para o pai?Como são estruturadas as famílias?   

Datas comemorativas e outros temas são fios condutores para conversas 

e trocas de informações e desenvolvimento de atividades. Na abordagem dos 

temas, as professoras se valeram de explicações orais, gravuras/cartazes e 

textos impressos principalmente em livros. Porém, como já vimos, os livros são 

portadores de diferentes gêneros de discurso que, por sua vez, têm uma 

proposta básica de interação. Entre estas propostas, Paulino (2000,p.43) 

destaca: a pragmática – que visa a mudança de comportamento -, a ficcional  e a 

informativa – que visa o acesso/produção simbólicos de conhecimentos, que 

podem ser científicos, sociais e de outras naturezas. Nas observações das 

turmas, embora as três propostas estivessem presentes nos discursos das 

professoras, houve o predomínio de falas de intenção informativa. No entanto, 

chamou atenção como cada professora tratou a informação e os tipos de textos 

que utilizaram para tal. 

A professora da Escola 1 explorava o tema folclore, destacando a figura 

mitológica do Saci. Introduziu o negrinho de uma perna só, contando uma 

história, ou seja, utilizando-se de uma narrativa ficcional. Criou um clima de 

surpresa levando uma cesta com um livro e um chocalho dentro. Antes de ler, 

mostrou a capa do livro e o nome dos autores. Lia pausadamente cada página, 

mostrava a ilustração e balançava devagar o chocalho. Depois da história, 

colocou um CD com a música do Saci e as crianças cantaram e imitaram o 

personagem pulando de uma perna só.  No dia seguinte, leu uma parte do livro 

Armazém do Folclore, de Ricardo de Azevedo, que caracterizava este 

personagem, e propôs a confecção de um Saci de dobradura. No outro dia, 

levou um desenho do Saci para colorir e se transformar em um quebra-cabeça. 

Depois, contou uma história do Sítio do Pica-pau Amarelo, em forma de 
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pranchas, em que o Saci fazia uma de suas travessuras: quebrava os ovos que 

Tia Nastácia tinha separado para fazer um bolo de baunilha. A partir da história, 

trabalhou um problema de matemática, cuja proposta era desenhar o que 

acontecera com os ovos e, no outro dia, levou a receita do bolo, os ingredientes 

e o fez com as crianças. 

Nesta seqüência de atividades havia troca de informações entre a 

professora e as crianças que interagiam se remetendo aos seus conhecimentos. 

O trecho do livro informativo que a professora leu, por exemplo, não se destinava 

especificamente ao público infantil. Ela não estendeu a leitura, mas também não 

barateou as informações simplificando o texto. Assim, as crianças tiveram a 

oportunidade de serem leitores ouvintes de um texto que dava acesso a várias 

informações sobre o Saci e tiveram também a oportunidade de utilizar mais um 

gênero do discurso. Durante a confecção do bolo, a professora consultava a 

receita e procurava os ingredientes com as crianças. Neste momento, chamava 

a atenção para os rótulos das embalagens, convidando-as a ler. Não dava 

explicações a priori, mas também não se abstinha de dá-las quando se fazia 

necessário. A receita e os produtos se integraram a uma prática de leitura com 

finalidade específica: fazer o bolo de baunilha. 

A professora da Escola 2 organizou o seu planejamento de forma a 

explorar cada dia uma parte dos vegetais141. Na segunda-feira, por exemplo, deu 

o título de “como nascem os vegetais”. Contou a história da Sementinha, 

organizou copinhos de café com algodão para as crianças “plantarem” feijão, 

contou em forma dramatizada a história A árvore é nossa amiga para explicar 

para que servem as partes da árvore, colocou duas árvores desenhadas na 

cartolina sobre o chão para as crianças pintarem o tronco e a copa, depois deu 

retângulos de papel crepom colorido para elas cortaram as folhas, flores e frutos. 

Uma vez organizadas as árvores, que seriam para a Festa da Primavera, a 

professora cantou a música As árvores balançam, fazendo gestos com as mãos 

para as crianças repetirem, as crianças repetiram sentadas no chão. Ela mostra  

um cartaz com a letra da música, vai cantando e apontando as palavras. Quando 

parou de cantar a música, fez a pergunta: vamos ver quem é esperto? Pediu, 

                                                 
141 A professora me mostrou o planejamento. Reproduzo apenas o título que deu para cada dia da 
semana: terça-feira – as flores do jardim, quarta-feira-festa da primavera e do folclore, quinta-feira 
- frutas do pomar, sexta-feira – Centro de Estudos, segunda-feira – os legumes e as verduras da 
horta. 
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então, para as crianças localizarem as palavra árvore e flor. A cada acerto dizia: 

fulano é esperto!  No final do dia, pediu para trazerem uma flor no dia seguinte.  

Tanto na história da sementinha quanto na dramatização do menino e da 

árvore, a roupagem ficcional da narrativa era apenas um recurso retórico para o 

texto informativo. A primeira, em forma de livro infantil, com ilustrações de traços 

simples, descrevia a evolução da semente até virar uma flor. Foi lida pela 

professora, que depois a reconstituiu passando página por página do livro, num 

movimento de recapitulação das informações. A segunda, em forma de teatro de 

bonecos em que a professora usou como recurso um fantoche de saco de papel 

com o desenho de um menino e um cartaz com uma árvore desenhada com 

olho, nariz e boca no tronco e a copa sugerindo um cabelo, tinha como objetivo 

discutir as funções das partes do vegetal. À título de análise, reproduzo parte do 

diálogo desta atividade: 
Menino: Para que serve a raiz? 
Árvore: A raiz é como a boca, serve para sugar o alimento e a água. 
Criança: Mas a boca está aqui (aponta para a boca desenhada no tronco) 
Professora: É só o desenho ... 
Árvore: As folhas são como nariz,  são para respirar. 
Menino: E o tronco? 
Criança: O tronco é de madeira. 
Professora: Madeira dos móveis, da casa... 
A professora deixa os personagens e continua o diálogo com as crianças: 
Professora: E a fruta? 
Criança: Para fazer doce, suco 
Professora: Sorvete, geleia... E a flor? 
Criança: Para enfeitar. Eu já vi no casamento 
Professora: É tem no casamento, na casa, no jardim... Dentro do frutinha tem 
ca... roço!  A gente plantou uma sementinha de feijãozinho... 
 

 Como se observa, a dramatização com o desenho da árvore de forma 

humanizada e o fantoche do menino, que são personagens possíveis numa 

narrativa ficcional, não favoreceu o trabalho com a informação pretendida. A 

analogia feita, entre as funções das partes do vegetal e as partes do corpo 

humano, acabou tornando-se confusa frente ao desenho da árvore. A 

professora, ao tomar o desvio típico do pensamento sincrético infantil, perdeu o 

objetivo da atividade, reduzindo o funcionamento do vegetal ao uso que fazemos 

dele. O que estaria indicando esta perda de objetivo? Falta de clareza da 

relevância da informação para as crianças pequenas? Por outro lado, a 

professora conduziu o tempo todo a atividade, o que também mostra que o 

deslocamento das funções do ser vivo para a sua utilização pode ter sido 

proposital.  
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Outra prática que se observa no diálogo é o uso de diminutivo e a 

pergunta respondida pela própria professora. Ao pronunciar a palavra caroço, dá 

uma pausa na sílaba ca, como se precisasse dar uma pista; espera a resposta e 

logo depois completa a palavra, numa atitude que evidencia o quanto espera das 

respostas das crianças.  

Estas posturas em relação ao trato da informação revelam as diferentes 

formas de ver a capacidade das crianças pensarem e estabelecerem relações, 

bem como visões diferenciadas da relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento infantil, evidenciando que as orientações da proposta 

pedagógica da SME, como sentencia o texto abaixo, estão em processo de 

apropriação: 
A aprendizagem se dá num movimento integrado com o desenvolvimento, em 
que um serve ao outro. Quanto mais a criança e o adolescente aprendem, mais 
se desenvolvem, através da interação, da prática dialógica em que conteúdos 
significativos vão sendo articulados aos seus conhecimentos, reorganizando-se 
os sentidos particulares de cada um (Multieducação,1996, p.83). 
.  

As falas de intenção pragmática estiveram presentes através de histórias, 

relativas à boa alimentação e ao comportamento solidário em relação a um 

personagem flor, e através de falas, quando as professoras sentiam a 

necessidade de chamar a atenção das crianças, como nos exemplos abaixo:  
O M. não está hoje na nossa roda porque ele está fazendo um monte de coisa 
que não pode. Vai ficar pensando. A gente não vai conversar com ele até que ele 
volte à calma.  
Não estou gostando porque a turma está dando chute, brigando, não dá para vir 
para a escola para isso. Nos ajudantes, eu vou começar a tirar o nome de quem 
bate. O colega que irrita, que implica, que não ajuda, não vai ser ajudante. O que 
vocês acham?  
Você não vai ser a Rosa (personagem da dramatização) porque não está ficando 
bonita.  
A Patrícia vai achar que tem gente mal educada aqui e vai embora. 
 

Observa-se nessas situações que as próprias professoras mostraram as 

conseqüências e deram as soluções para as atitudes das crianças que 

consideram inadequadas. As sanções pelas transgressões giraram em torno dos 

afetos e da privação do convívio: o grupo que era chamado a não conversar com 

quem estava agitado, a professora que não gostava das brigas, a visitante que 

iria embora, a menina que não estaria bonita142 o suficiente para participar da 

atividade. Quando as crianças foram solicitadas a opinarem diante de uma 

                                                 
142 O emprego do adjetivo bonita como sinônimo de boazinha, bem-comportada, quieta  reforça a 
subestimação da criança e a valorização da moral.  
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situação, a solução precedeu a pergunta, dando pouca margem para 

coordenarem os seus pontos de vista. Estas falas e posturas remetem às 

questões sobre autonomia apontadas por Kamii (1986), que entende que a 

autonomia é construída na possibilidade das crianças tomarem decisões 

considerando os pontos de vistas de outras pessoas e não apenas um sistema 

de recompensas. Para a autora, a autonomia é indissociavelmente moral e 

intelectual e é criando e coordenando relações que se constrói conhecimento. 

Portanto, as crianças que são desencorajadas de pensar autonomamente 

construirão menos conhecimentos do que aquelas que são mentalmente ativas e 

autoconfiantes (p.113).    

As narrativas ficcionais, presas ao utilitarismo do tema, estiveram pouco 

presentes para simples desfrute das crianças. Em uma das turmas observei 

alguns momentos: crianças manuseando livros no cantinho de histórias, durante 

o trabalho diversificado, no dia de escolher o livro para levar para casa e numa 

atividade que surgiu de maneira espontânea, em que uma criança contou a 

história do seu livro para a turma. Nesta última, o livro possibilitou momentos de 

interação entre as crianças e entre elas, o texto e as ilustrações, formando um 

coletivo de leitores potenciais interessados, que mobilizou a professora a sugerir 

que, no dia seguinte, outras crianças contassem suas histórias para o grupo. 

Além disso, o leitor teve a oportunidade de fazer uso da modalidade escrita da 

língua, pois simulava uma leitura submetendo-se a algumas regras 

convencionalizadas para a escrita, que havia internalizado por ser um leitor 

ouvinte.   

A hora de ler e ouvir histórias mostrou-se um dos momentos de atenção e 

interesse das crianças. Algumas vezes, a chave que abrir o espaço das histórias 

era o verso recitado junto às professoras: 
Fechou a boquinha 
Ligou os ouvidinhos 
Abriu os olhinhos 
Agora vamos ouvir a história! 
 

As crianças se acomodavam no chão e se deixavam levar pela narrativa. 

Até textos pouco elaborados ganhavam majestade; o que evidenciou o potencial 

criador das histórias, gerando trocas e significados e mobilizando a afetividade 

daquele coletivo de ouvidos ligados e olhos abertos.   

Observando as salas de leitura de ambas as escolas, percebi que havia 

um acervo de literatura infanto-juvenil bastante variado e de boa qualidade. As 

escolas públicas têm recebido livros de literatura, previamente selecionados por 
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especialistas143, através de diferentes projetos do Governo Federal. Nos últimos 

anos, as escolas municipais contaram também com uma verba específica da 

Prefeitura para a aquisição de livros na Bienal do Livro do Rio de Janeiro e no 

Salão do Livro Infantil e Juvenil, tendo a oportunidade de fazer escolhas para 

renovar o acervo144. Também observei que estas salas eram organizadas, com 

livros classificados e de fácil acesso pelas crianças e professoras. Embora a 

renovação do acervo possa ser episódica, a Educação Infantil inserida nas 

escolas de Ensino Fundamental parece se beneficiar de uma gama diversificada 

de livros de literatura infantil e juvenil145 e também de livros informativos, quando 

têm acesso a eles. Os professores também contam com livros da área de 

Educação da biblioteca do professor que os projetos abarcam.  

Além do acervo das escolas, as duas professoras compravam livros, 

tinham sua biblioteca de literatura infantil e liam seus livros para as crianças. O 

acervo pessoal, no entanto, diferia bastante: a professora da Escola 1 levava 

livros de autores consagrados, histórias que obedeciam aos cânones da 

construção e da significação (Paulino1997) e lançamentos mais recentes; a 

professora da Escola 2, mais presa à leitura interessada e laboriosa, selecionava 

livros que abordassem o tema trabalhado, não tendo a qualidade literária nem 

autores como horizonte. Estas escolhas evidenciaram que, as questões 

levantadas no Capitulo 2 sobre o acesso das crianças à literatura de qualidade, 

nessas escolas, estão diretamente relacionadas ao mediador da leitura literária, 

ou seja, à compreensão de texto literário, visão de infância e de linguagem das 

professoras são os principais filtros deste acesso porque há livros de boa 

literatura nas estantes das salas de leitura, mas alguns não chegam às crianças. 

Nas observações das escolas, percebi que além do acervo ser sub 

utilizado, o espaço da sala de leitura também o era. Na Escola 2, durante duas 

semanas consecutivas, as crianças da Educação Infantil não foram à sala de 

leitura. As poucas vezes que entrei nesta sala, ela estava vazia e quando fui 

                                                 
143 As últimas seleções foram feita pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil- FNLIJ, 
instituição especializada que há trinta e cinco anos se dedica à literatura infanto-juvenil, fazendo 
anualmente a seleção de livros recomendáveis, premiando autores e ilustradores e promovendo 
projetos de leitura.   
144 As escolas municipais receberam, em 2001 e em 2002, R$500,00 para compra de livros. A 
Escola 1, que faz empréstimos semanais às crianças, também renova seu acervo com as doações de 
livros que anualmente pede aos pais. 
145 Como a boa literatura não pode ser confinada a faixas etárias rígidas, no que diz respeito ao 
acesso à literatura, estar junto ao Ensino Fundamental significa ampliar o horizonte de textos para 
a Educação Infantil. Cabem as perguntas: as crianças usufruem desta diversidade? 
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solicitada, por uma professora da terceira série, a ver um trabalho que a turma 

estava fazendo, me deparei com as crianças fazendo colagem146.  

Por outro lado, são os espaços de interação que ampliam os textos, 

mesmo aqueles mais empobrecidos. Na Escola 2, por exemplo, houve uma 

pequena feira de livros147 e o entusiasmo da professora mobilizou as crianças a 

adquirirem os livros que ela sugeria. Ela mostrava os livros e lembrava os que já 

tinha lido em sala e as crianças falavam sobre os personagens e histórias, 

demonstrando interesse. A qualidade dos livros não estava em questão. A 

professora, os livros, as crianças e os discursos produzidos suscitaram 

perguntas de diversas ordens: o objetivo da escola em promover uma feira de 

livros de baixo custo teria como critério o poder aquisitivo das crianças? Por que 

a venda de livros numa escola onde poucas crianças podem comprá-los?  Ter 

aqueles livros para as crianças seria melhor do que não ter nenhum?  

Outra atividade de mediação do livro, que pude observar, foi na Escola 1:: 

a ida à sala de leitura para escolher um livro para levar para casa.  A sala de 

leitura estava arrumada com uma mesa comprida onde estavam espalhados 

muitos livros148. Todos tinham uma fita vermelha na lombada e, observando as 

estantes, vi que cada grupo de livros tinha uma cor. De acordo com os 

bibliotecários, que eram crianças da quarta série do turno da manhã, as cores 

definiam a dificuldade do livro, ou melhor, o tamanho do texto. A maioria dos 

livros era fruto de doações para o projeto de empréstimo semanal149, havia, 

então, livros de todos os tipos e qualidade. As crianças, em pé, rodeavam as 

mesas compridas e escolhiam rapidamente o livro. As trocas eram estabelecidas 

entre as próprias crianças da turma. Umas sugeriam livros às outras e falavam 

sobre suas impressões, justificando as escolhas: este aqui a história é legal, vou 

levar este que é da mesma coleção do que eu levei no outro dia, leva este, é 

irado! Outras, porém escolhiam mecanicamente o livro. Os bibliotecários, muito 

ocupados com as fichas de controle, se limitavam a anotar o nome do livro na 

                                                 
146 A professora, muito entusiasmada, foi me chamar na sala de EI para ver o trabalho que os  
alunos estavam fazendo: uma rosa de colagem de papel seda colorido, quase todas idênticas, em 
homenagem à governadora eleita.  
147 Na verdade era uma exposição de livros que são vendidos em bancas de jornal a um baixo 
custo (R$ 2,00).  
148  Eram duas mesas unidas, que juntas chegavam a mais de três metros de comprimento É difícil 
calcular a quantidade exata, mas tinha livros suficientes para mais de três turmas. 
149 Na entrevista com a diretora e a coordenadora da escola foi explicado o projeto. Para ser “ 
sócio” da biblioteca, cada criança tem que contribuir, doando um livro. Os que não podem 
comprar, elas dão um jeito de dar um livro para a criança. Pegam da estante, enfim, ninguém é 
discriminado por não levar.   
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ficha de cada criança150. Na sala de aula, a professora ajudava as crianças a 

guardar o livro na sacola plástica do projeto e dizia que era para elas pedirem 

alguém de casa para ler. Não presenciei a atividade que seria feita a partir da 

leitura, mas a professora relatou que na rodinha de segunda feira, dia de 

devolução, sempre conversavam sobre a leitura: quem tinha lido o livro, se 

tinham gostado ou não etc. 

 Foram observados diferentes tipos de registro nas salas de aula: 

fotografias, desenhos, textos, frases, tabelas entre outros. As duas professoras 

fotografam trabalhos, murais, crianças em atividade e em eventos da escola, 

escrevem bilhetes para os pais, registram nos trabalhos das crianças o que elas 

ditam, planejam, fazem legenda nos murais, anotam observações, montam 

cartazes com diferentes tipos de textos e ilustrações, escrevem relatórios etc. 

Em ambas as turmas as salas de aula apresentam escritos e ilustrações 

expostos. Não cabe aqui detalhar a análise destes registros nem das produções 

das crianças, porém, chamaram a atenção os desenhos relacionados ao tema 

trabalhado, pelo traço esteriotipado e repetitivo. Encontrei os mesmos cartazes 

de datas comemorativas em ambas as escolas e soube depois que se tratava de 

um material didático, usado também para a confecção de folhas mimeografadas 

que as professoras, em maior ou menor freqüência, organizam para as crianças. 

Cabe ressaltar que estes desenhos, nas turmas observadas, foram usados para 

colorir e/ou completar uma parte, sendo que um deles virou um quebra-cabeça, 

ou seja, serviram como ilustração do tema151. 

Percebi também que havia pouca produção totalmente feita pelas 

crianças, ou seja, a maioria dos trabalhos apresentava algum elemento sugerido 

pela professora como: uma dobradura, uma silhueta previamente recortada ou o 

desenho do contorno de uma forma. Na confecção do Saci, por exemplo, a 

cabeça era uma dobradura, o corpo, um papel recortado com a silhueta do Saci, 

o cachimbo, um palito de pirulito com um retângulo de papel colorido. Embora 

cada criança tivesse feito a dobradura e desenhado e colorido o Saci, todos se 

                                                 
150 Quando perguntei a eles qual era o critério para serem bibliotecários, um dos meninos 
respondeu: tem que querer e ter letra boa. Era um trabalho voluntário, em que as crianças, uma 
vez por semana, passavam o dia todo na escola ajudando na sala de leitura, mas a legibilidade da 
letra era o critério para serem aceitos ou não. Ficou evidente que a função deles era de 
controladores e não de mediadores de leitura, revelando a sub utilização agora das próprias 
crianças.  
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assemelhavam. O traço infantil se diluíra na proposta pré-estabelecida. No caso 

da confecção de uma árvore com rolo de papel higiênico e da flor de dobradura 

no copinho de café ficava difícil distinguir umas das outras. O traço infantil era 

ressaltado quando a intervenção das professoras se dava em relação ao 

tamanho, forma ou cor do papel, ao material selecionado para grafar/pintar (lápis 

cera, hidrocor, tinta) e à técnica de artes empregada. Foi o caso da observação 

de um desenho com nanquim preto, colorido com lápis de cor, em que as 

crianças tiveram a oportunidade de registrar suas impressões de forma mais 

elaborada, num trabalho em que a técnica não se sobrepôs à expressão.  

Quanto às produções escritas das crianças, durante o período de 

observação das turmas, a escrita do nome nos trabalhos foi a mais freqüente. A 

maioria das crianças, de ambas as turmas, o fazia de memória sem precisar 

consultar a ficha.  Em uma das turmas, presenciei duas atividades em que as 

crianças foram solicitadas a escrever espontaneamente: quando registraram um 

problema de matemática e quando reproduziram a receita de bolo. Houve uma 

atividade em que a professora perguntava sobre o que cada criança tinha 

desenhado e escrevia o que ditavam em baixo do desenho. A solicitação de 

leitura e reflexão sobre palavras e textos foi mais presente: pesquisas de 

produtos em encartes de revista, chamada com as fichas de nomes, localização 

de palavras em textos escritos pelas professoras, formação de palavras com 

letras móveis etc. Embora as crianças participassem de algumas práticas de 

leitura e de escrita, notei que, em alguns momentos, estas práticas se centraram 

muito nas professoras.  

  Entrar nas salas de aula me permitiu chegar às crianças e perceber parte 

das práticas de Educação Infantil que circulam nas escolas municipais do Rio de 

Janeiro. Frações que dizem por si próprias, mas que também se situam 

historicamente, podendo remeter a uma totalidade. Longe de esgotar o que foi 

observado, foi minha intenção trazer indícios que sugerem questões a serem 

exploradas em outras pesquisas capazes de aprofundar as reflexões.  

 
 
 

                                                                                                                                      
151 Não encontrei nas turmas os exercícios de prontidão, de discriminação visual ou auditiva. 
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Considerações finais  
 

Ao longo deste estudo, abri e fechei o foco para discutir questões de 

infância, linguagem e letramento na Educação Infantil da rede municipal de 

ensino do Rio de Janeiro. Durante o processo de pesquisa, o próprio objeto de 

investigação foi sendo objeto de mudança. O dinamismo da realidade, ampliado 

pelo momento particular de reestruturação da Educação Infantil no município, foi 

ampliando o foco das análises. O processo dialógico, estabelecido entre os 

sujeitos e textos da pesquisa, foi produzindo novos sentidos, alterando algumas 

trajetórias. Tal qual a criança desordeira, que vira pelo avesso a ordem das 

coisas, a cada mudança, novas ordens foram sendo estabelecidas e o trabalho 

ganhando novos contornos. Ao optar por caminhar do macro para o micro, 

traçando um panorama das políticas à sala de aula, fui obedecendo ao 

movimento, como diz Benjamin (1993), de quem sobrevoa de aeroplano e 

registrando o que saltou aos olhos.  

O percurso pelo conceito de infância tornou-se fundamental para se 

compreender a infância hoje e os paradoxos presentes entre os discursos e as 

ações sobre e com as crianças. Como categoria social e cultural, a infância tem 

sido vista de forma diferenciada em cada época e local. Desde o século XVII 

muitos discursos têm sido produzidos sobre a infância, em diferentes áreas do 

conhecimento e sob vários enfoques. A criança chega ao século XXI com uma 

ampla gama de estudos e posições até mesmo antagônicas. Da valorização das 

suas especificidades à ênfase no que lhe falta, a maioria dos discursos oscila 

entre o ser e o vir a ser da criança. Foi meu objetivo buscar um olhar 

diferenciado sobre a infância que pudesse ver esta oscilação de forma dialética, 

em que o dinamismo das condições humanas e da própria experiência do sujeito 

abrisse espaço para se ver a criança como sujeito histórico, contextualizado, 

mas singular e único, que ao mesmo tempo em que recebe e se forma, cria e 

transforma; cujo momento presente coexiste o passado e o devir do futuro. 

Noção que abre a infância ao inesperado e ao imprevisível, que entende a 

criança como criadora de cultura, capaz de transformar e transformar-se. A 

criança sem fragmentações de áreas e posições, que não se resume a estágios, 

etapas, faixas etárias, estrato social ou nível de escolaridade.Criança sem pré-

determinação, mas como potência pela possibilidade de virar pelo avesso e 

subverter a ordem. Criança que sai da condição de in-fans e ganha a palavra. 
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   A desnaturalização do conceito de infância, por sua vez, foi revelando 

que não se teve e nem se tem uma única infância, pois são as formas de 

organização da sociedade e as condições de existência e de inserção da criança 

em cada contexto (social, econômico, político e cultural) que delineiam as 

diferentes concepções de infância e formas de ser criança. Se os relatos de 

memórias trazem a experiência infantil com todo seu realismo, desmistificando a 

idéia de inocência e de infância feliz, a história da infância no Brasil, construída à 

sombra dos adultos, traz a marca das desigualdades presentes até hoje. À 

criança pobre, desde de muito cedo, coube e ainda cabe o trabalho. Seu tempo 

de preparo para inserção da vida adulta, pregoado desde a modernidade, tem 

sido abreviado.  

No que diz respeito ás crianças pequenas, O Brasil chega ao ano de 

2000, segundo os dados do Censo Demográfico do IBGE, com sua população 

de 0 a 6 anos atingindo aproximadamente 23 milhões; porém, cerca de 19,2% 

destas crianças vive em famílias pobres152. Segundo Barros et al (2001), a razão 

pela qual o Brasil apresenta um grande número de pessoas vivendo em situação 

de pobreza deve-se não à escassez agregada de recursos, pois somos a 11a 

economia mundial, mas ao elevado grau de desigualdade na distribuição destes 

recursos. Estes e outros estudos têm apontado que o grau de vulnerabilidade 

das crianças até 6 anos de idade está intimamente relacionado ao volume de 

recursos materiais e educacionais das famílias e que crianças de famílias pobres 

têm limitados não só seus níveis atuais de bem-estar como também suas 

trajetórias socioeconômicas futuras  Desta forma, a criança pobre, por uma série 

de situações de vida em que está sujeita, tem poucas chances de romper com o 

ciclo de pobreza. 

Se o número expressivo de crianças desta faixa etária por si só já se 

constitui um desafio para as políticas públicas, o significativo percentual de 

crianças pobres indica a urgência de uma política ampla para a infância. A 

criança pequena como cidadã, tem hoje seus direitos garantidos 

constitucionalmente, sistematizados no ECA, definidos em termos sociais pela 

LOAS e educacionais pela LDB. No entanto, o fato de termos uma legislação 

avançada em direção aos Direitos Humanos e da Criança, não significa que eles 

                                                 
152 São consideras como famílias pobres, aquelas que vivem abaixo da linha de pobreza. Para este 
cálculo da pobreza, Renaud (2003) utilizou linhas de pobreza regionalizadas, estimadas pelo IPEA, 
IBGE e CEPAL que levam em consideração as diferenças no poder de compra entre as várias 
regiões do país. 
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estejam assegurados, pois a proteção dos direitos sociais é dispendiosa, 

exigindo a presença do Estado e a adoção de políticas públicas adequadas para 

o seu efetivo cumprimento. Por outro lado, esta presença do Estado tem tido 

diferentes versões políticas, indo desde uma visão universalista, que pensa o 

Estado como coordenador e planejador da macroeconomia, empreendedor em 

setores estratégicos e provedor social; até uma visão residualista, que vê o 

Estado atendendo apenas aos menos favorecidos e o mercado suprindo os 

serviços para os que podem pagar. As políticas neoliberais, desde os anos 

noventa, têm combatido fortemente a visão universalista, defendendo o estado 

mínimo. O Brasil, que ao longo de sua história, não conseguiu romper com uma 

das maiores concentrações de riqueza do planeta, entra no novo milênio com 

grandes desafios na área social. As políticas residualistas, que têm sido 

implantadas, não têm dado conta de equacionar a garantia dos direitos e a 

diminuição do fosso social. No campo da infância verbas são pulverizadas e a 

criança vista de forma parcial.  

 A Educação Infantil tem sido apontada pelos órgãos internacionais, como 

a UNICEF, como um dos fatores para se medir o IDI, fazendo diferença na vida 

da criança pela possibilidade de garantia dos direitos à proteção, à provisão e à 

participação. Pelo Censo Escolar de 2002 (MEC-INEP,2003), o Brasil tem hoje 

6.738.173 crianças matriculadas em creches, pré-escolas e classes de 

alfabetização, o que daria uma média de 16,4 % de cobertura de atendimento, 

considerando as redes públicas e privadas. Kramer e Kappel (2000) analisando 

os dados da PPV-1996/1997 chamam a atenção para o fato de que à medida 

que aumenta a renda familiar, crescem os níveis de escolarização das crianças 

pequenas, o que evidencia que Educação Infantil, mesmo sendo considerada um 

fator de desenvolvimento infantil, além de atender às camadas mais favorecidas 

da população, é para poucos.  

A legislação brasileira concebe a Educação Infantil como um direito da 

criança desde que nasce, uma opção dos pais e um dever do Estado. A falta de 

opção pela Educação Infantil tem se colocado como uma questão para as 

famílias de todas as classes sociais: os que têm recursos pagam pelo serviço e 

os que não têm buscam alternativas muitas vezes improvisadas e sem garantia 

dos direitos da criança. No mundo contemporâneo, com as novas configurações 

da família e do trabalho, a freqüência das crianças à Educação Infantil, tornou-se 

uma necessidade do grupo familiar e da criança. Se por um lado, a Educação 

Infantil não pode ser entendida como a solução para os problemas da primeira 
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infância e nem para os do Ensino Fundamental, pois uma instituição, por si só, 

não esgota a gama de necessidades de um ser humano; por outro lado, não é 

possível desprezar os importantes papéis que ocupa na vida da criança: social,  

educacional e cultural. 

A expansão e a melhoria da Educação Infantil é um dos objetivos do PNE 

que traz como prioridade o atendimento às crianças de baixa renda, ou seja, 

confere principalmente à instância pública o alcance das suas metas. Mas para 

que esta lei não se torne letra morta, não é possível deixar a Educação Infantil 

sob a responsabilidade exclusiva da instância municipal. Cabe ao poder público, 

legislar sobre as regras de responsabilidade compartilhada entre os entes da 

federação, com definições claras do que seria o regime de colaboração. Além 

disso, faz-se necessária a alocação de verbas específicas para a Educação 

Infantil, fato que até então não está definido, já que o Fundef, ainda em vigor, 

não atinge a Educação Infantil e os 10% restantes das arrecadações municipais, 

para um número expressivo de municípios brasileiros, não são suficientes para 

atender a demanda deste nível de ensino e ainda suplementar os outros. 

A Educação Infantil, pós LDB, tem se constituído como um desafio para 

os Sistemas de Ensino, pois a ampliação da oferta, somada à integração de 

creches e pré-escolas às Secretarias Municipais de Educação implica em 

responsabilidades e competências produzidas em torno de uma política 

educacional. Os Sistemas Educacionais, além de se expandir quantitativamente, 

passaram a ter uma abrangência maior, pois tradicionalmente a maioria não 

lidava com a Educação Infantil e nem com a faixa etária de 0 a 3 anos de idade. 

Mudanças na área da educação não se fazem pela simples determinação legal, 

são processos gradativos, que exigem reestruturações tanto administrativas, 

quanto pedagógicas, mas que precisam de soluções em curto prazo, pois as 

crianças não esperam.  

Por outro lado, é preciso entender esta primeira etapa da Educação 

Básica simultaneamente como parte de uma política educacional mais geral e 

parte de uma política de infância que é muito mais ampla do que a Educação 

Infantil, especialmente quando se trata de uma população infantil pobre, que tem 

direitos sociais a serem atendidos por outras instâncias públicas, além da 

educação.  

 A situação da infância na cidade do Rio de Janeiro não é muito diferente 

da do resto do Brasil. Segundo dados do Censo-2000 (IBGE), o município do Rio 

conta uma população residente de 5.857.904 habitantes, sendo que destes, 
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626.450 são crianças de 0 a 6 anos de idade, representando 10,69% da 

população total da cidade. Entretanto, analisando a população infantil, de 0 a 6 

anos, residente nas Regiões Administrativas das grandes favelas cariocas, que 

apresentam os piores índices de desenvolvimento humano –IDH, observamos 

que este percentual atinge mais de 15% No Rio convivem lado a lado IDHs 

extremos: dos mais altos do mundo, aos mais baixos. Estas diferenças são 

retratos de um Brasil desigual que, no Rio, foram se configurando ao longo da 

evolução urbana da cidade. A cidade maravilhosa, que já foi objeto de desejo 

dos brasileiros, chega ao século XXI convertida no testemunho dos 

desequilíbrios e distâncias socioeconômicos e no paradigma de violência e da 

má qualidade de vida urbana. A cidade encontra-se cindida dentro de si mesma 

e a cultura da exclusão está presente em cada passo dado. Não tem sido, nem 

será fácil reverter estes estigmas e diminuir as desigualdades.  

Em relação à Educação Infantil, nos últimos dez anos houve um avanço 

significativo no atendimento das crianças de 0 a 6 anos na rede municipal de 

ensino. Desde 1999, as crianças de seis anos foram incorporadas ao primeiro 

ano do Ensino Fundamental, tendo, assim, a escolaridade obrigatória garantida, 

já que este nível passou a ter nove anos de duração. O número de crianças de 4 

e 5 anos, atendidas nas escolas municipais foi de 19.000, em 1992,  para 84.000 

em 2002. Observando os dados do Censo Escolar de 2002 (INEP/MEC) e do 

Censo –2000 (IBGE), temos 15,22% das crianças cariocas, de 0 a 3 anos, 

atendidas em creches, e 87,74% das crianças de 4 a 5 anos atendidas em pré-

escolas, sendo que destas, 54,24% estão nas redes públicas. O número relativo 

permite ter uma visão otimista da cobertura do atendimento na pré-escola, mas 

numa cidade como o Rio, com grandes diferenças sociais, não se pode 

desprezar que existem cerca de 99.000 crianças que não freqüentam turmas de 

Educação Infantil pública e gratuita.  

A história da Educação Infantil na cidade traz as marcas de uma infância 

cindida como a própria sociedade. Desde as primeiras iniciativas de implantação 

de instituições para a primeira infância, houve visões diferenciadas de 

atendimento para as classes sociais. Já na Exposição Pedagógica do Rio de 

Janeiro de 1883, os jardins de infância, de orientação froebeliana, foram 

apresentados como instituições procuradas por famílias da elite diferenciados 

dos asilos e creches dos pobres. O Rio foi palco das primeiras iniciativas 

republicanas de implantação de instituições de cunho assistencialista, 

entendidas na época como propostas modernas de atenção aos filhos de 
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trabalhadores e/ou pobres. Quando em 1909, a rede pública da cidade 

inaugurou o seu primeiro jardim da infância, este ainda não se configurou como 

um espaço para as crianças pobres e assim permaneceu por várias décadas.  

Em 1975, quando foi criado o município do Rio de Janeiro, a Educação 

Infantil continuava dividida: as crianças pequenas das classes populares eram 

atendidas em convênios com instituições filantrópicas, organismos internacionais 

e em projetos governamentais e as de classes médias e altas, na sua grande 

maioria, em pré-escolas particulares, pois os espaços de Educação Infantil na 

rede pública continuavam restritos.  

As exigências do mundo do trabalho e da vida urbana intensificaram a 

demanda por creches e pré-escolas. As classes populares, apoiadas pelos 

movimentos feministas e sociais, buscaram alternativas para oferecer uma 

educação de qualidade para seus filhos pequenos, criando creches 

comunitárias. Em 1979 surge a SMDS que se tornou responsável por cuidar 

especialmente da população favelada e dos bairros proletários do Rio, visando a 

reurbanização destes espaços e a oferta de serviços públicos nas áreas de 

saneamento, educação e saúde. A SMDS passou a dar apoio às creches 

comunitárias já existentes, mas também incentivou a criação de novos espaços, 

instituindo um atendimento paralelo e diferenciado. Em 1985, como plano do 

governo estadual, foi criada a Casa da Criança como alternativa de espaço pré-

escolar de horário integral com localização próxima à residência da população 

de baixa renda e a participação da comunidade, através da contratação de 

agentes educativos para exercerem a função de professores. Como se observa 

a entrada do poder público nas comunidades promoveu uma Educação Infantil 

de forte cunho assistencialista. Uma educação assistencial relacionada a um 

atendimento aos pobres, preconceituosa em relação à pobreza e 

descomprometida quanto à qualidade do atendimento (p.202). 

 A partir dos anos noventa, as Casas da Criança foram incorporadas à 

rede municipal de ensino e os agentes educativos substituídos por professores. 

Logo após a LDB, o atendimento às crianças de 0 a 3 anos ficou sob a 

responsabilidade da SMDS e o das crianças de 4 a 6 anos da SME. Foi o início 

de uma política de incorporação da Educação Infantil à SME. Os programas 

sociais da SMDS passaram a ter a participação do governo, da sociedade civil e 

do empresariado, instituindo-se as políticas de parcerias, com força das Ongs. A 

terceirização, parte de política neoliberal dos anos 1990, substituiu o Estado na 

prestação de serviços públicos básicos. Com isso, o número de creches 
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conveniadas tornou-se superior ao das creches públicas. Fato que atualmente 

tem sido uma questão na efetivação da transferência das creches para a SME.  

Analisando este percurso histórico, pode-se concluir que a expansão da 

Educação Infantil, nos últimos dez anos, na rede municipal do Rio, trouxe para 

às escolas municipais uma população infantil de 4 a 6 anos, majoritariamente de 

baixa renda, que até então era atendida nas comunidades. A incorporação das 

Casas da Criança e a passagem das crianças maiores de 3 anos das creches da 

SMDS para a pré-escola da SME marcaram o início de uma Educação Infantil 

municipal popular. Esta expansão acelerada tem exigido uma reestruturação da 

SME em relação à educação Infantil, que além de ter que operacionalizar um 

quantitativo maior, tem que reinventar o trabalho pedagógico porque o perfil das 

crianças mudou. Como isso, a ampliação, organização e adequação dos 

espaços, a inserção da Educação Infantil nos projetos políticos pedagógicos das 

unidades escolares, a formação de professores e a elaboração de uma proposta 

pedagógica para a Educação Infantil no município tornam-se questões 

fundamentais. 

Por outro lado, a incorporação das creches à SME amplia estas questões 

e provoca outras: necessidade de definir a especificidade da creche e suas 

finalidades educativas, orientação e supervisão do trabalho deste segmento; 

articulação e convivência com as comunidades, acompanhamento e formação 

de professores sem formação específica de magistério, formação e ampliação 

dos quadros de supervisores de creches, busca de solução para as diferenças  

salariais e de vínculos empregatícios.   

Um ponto importante a ser considerado é que, ao definir as creches e 

pré-escolas como equipamentos educativos, a LDB reconhece a natureza 

educacional da Educação Infantil e traz para o âmbito da SME a definição, a 

coordenação e a supervisão do trabalho promovido nestas instituições. A LDB 

considera como finalidade da Educação Infantil o desenvolvimento integral da 

criança. Confirma, assim, que desde pequenas, as crianças têm direito ao 

acesso ao conhecimento produzido historicamente, à ampliação das suas 

leituras de mundo e do seu universo cultural, ao reconhecimento e respeito às 

diferentes culturas e suas manifestações, à troca e à participação no mundo 

social e natural, aos jogos e às brincadeiras, à construção de sua subjetividade, 

ao bem estar físico e psicológico entre outros. Isto não exclui os outros direitos: 

alimentação, saúde, habitação, lazer etc.  
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Como o termo usado no Decreto municipal é transferência das creches 

para a SME, fica uma questão: o que se transfere para a educação é a parte 

educativa ou todas as responsabilidades? Transferir tudo seria um equívoco e 

um retrocesso em direção aos direitos da criança, pois a assistência é também 

um direito assegurado legalmente na LOAS. As crianças em situação de risco, 

que precisam efetivamente que a assistência garanta os mínimos sociais, não 

mudam sua situação de vida estando sob responsabilidade de uma ou de outra 

Secretaria. Reconhecer a natureza educacional das creches não significa que a 

mantenedora tenha que ser a SME. À educação cabe a orientação e 

acompanhamento do trabalho desenvolvido com as crianças nestes espaços, Se 

ainda hoje projetos de assentamento urbano como o POAP I e o PROAP II 

continuam inaugurando creches nas comunidades assentadas, dentro da mesma 

lógica de barateamento do serviço, contratando pessoa da comunidade sem 

qualificação para função, sem critérios educativos etc a educação não pode se 

omitir. Da mesma forma que não pode abarcar responsabilidades sociais que 

não tem competência nem verbas para tal. 

Se a questão da oferta de Educação infantil na rede municipal do Rio 

começa a apresentar índices mais animadores na pré-escola; nas creches, o 

atendimento ainda é tímido, precisando de ampliação. Além disso, para que a 

Educação Infantil possa fazer de fato diferença na vida da criança, é necessário 

que a oferta signifique qualidade no atendimento. Esta, por sua vez, implica em 

investimento não apenas em recursos materiais e equipamento, mas, sobretudo, 

na formação dos profissionais que lidam diariamente com as crianças. São eles 

que vão transformar o espaço num ambiente, que vão favorecer as relações, 

ampliar os conhecimentos e a capacidade de expressão, ouvindo e dando voz à 

criança. 

As desigualdades de condições de ser criança não excluem a 

especificidade da infância, enquanto experiência individual e enquanto categoria 

social. As condições impostas às crianças revelam que não é possível viver uma 

infância idealizada, pretendida e legitimada, vive-se a infância possível, pois a 

criança está imersa na cultura e participa ativamente dela.  

Se o foco desta tese se ampliou pela situação da criança brasileira e 

eminência das questões políticas, que acabaram ganhando muito espaço, foi 

objetivo fechar o foco e chegar mais perto do que se pensa e se faz nos espaços 

de Educação Infantil. No fluir dos relatos foram, então, foi surgindo a criança no 

seu cotidiano da Educação Infantil.   
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Algumas falas trouxeram, como mudança na Educação Infantil municipal, 

o reconhecimento desta etapa da educação como sendo importante para a vida 

da criança e que, pela forma como trabalha e avalia a criança, pode ser 

referência para as outras séries. Mas os espaços de discussão sobre Educação 

Infantil nas diferentes instâncias da SME ainda são poucos e pobres; o que 

significa que estas mudanças estão iniciando. Segundo o relato, de quem está à 

frente da Educação Infantil do município, um novo olhar está sendo construído 

sobre a criança da camada mais pobre da população da cidade Criança que diz 

não ser a ideal e nem a que está escrita mos livros, mas que, ao ser olhada de 

verdade, traz indagações e ensina o professor a reaprender o seu trabalho. A 

fala traz o desejo da reconstrução da escola, mas as condições de trabalho, com 

equipes pedagógicas reduzidas, em todas as instâncias da SME e com  

descontinuidade das ações, não favorecem as mudanças. Sabe-se muito mais 

sobre as crianças do que efetivamente faz efetivamente por ela: paradoxos da 

infância. 

Um ponto que emergiu, em todas as entrevistas, foi a linguagem, 

especialmente a escrita, e as questões relacionadas ao letramento. Seja como 

tema de encontros e oficinas às observações das práticas e das falas dos 

professores, em situações de reunião e de sala de aula, a linguagem aparece 

como divisor de águas entre um fazer pedagógico mais interativo, rico e 

significativo e uma prática mais empobrecida.  

Os relatos do Nível Central e das CREs mostraram que a linguagem é a 

chave, mas o processo de apropriação de uma concepção de linguagem, 

enquanto lugar de interação humana e interlocução, exige que se quebre alguns 

paradigmas. Assim, foi observada a presença de contradições e apropriações 

parciais dos referenciais teóricos que circulam no ideário pedagógico e na 

proposta curricular do município. Construtivismo, Emília Ferreiro, letramento 

aparecem, em alguns relatos, como métodos de alfabetização que se opõem a 

um outro. Ter conhecimento deste léxico nem sempre significa compreensão do 

conceito e desdobramentos na prática pedagógica. Conhecem o construtivismo, 

como aponta uma das entrevistadas, mas nem sempre como uma teoria do 

conhecimento, cuja compreensão redimensiona a própria postura do professor 

frente à aprendizagem dos alunos. Vários relatos trazem o trabalho com 

diferentes tipos de textos em sala de aula, como trabalho com o letramento, 

mostrando a parcialidade na abordagem do conceito, excluindo os gêneros do 

discurso do seu contexto de enunciação. É difícil para os professores e também 
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para alguns que estão à frente da Educação Infantil nas CREs esquecer todo 

aquele trabalho de percepção, então, num processo de aproximação, trabalham 

simultaneamente com práticas teoricamente incompatíveis.  

Do relato sobre a professora que entendeu letramento como o trabalho 

com as letras do alfabeto aos que se remetem a observações de situações 

significativas na sala de aula, foi possível identificar a existência de concepções 

de leitura e escrita e educação infantil antagônicas. É tanto possível encontrar 

professoras dando cópias e repetições de letras para as crianças quanto 

registros de situações vividas e projetos interessantes onde perpassam 

diferentes gêneros do discurso e suas práticas. A rede tem de tudo. As três 

tendências, observadas na Educação Infantil da rede municipal pelo Nível 

Central: só socialização, escolarização mais formal e interação discursiva, têm 

muitas nuances porque as apropriações dos conhecimentos sobre a criança, o 

desenvolvimento infantil e a linguagem, presentes nos discursos pedagógicos, 

em todos os níveis, não são lineares.  

Ler e contar histórias apareceu como uma prática disseminada: todo 

professor de educação infantil que se preze lê histórias. Conforme foi observado, 

a mediação da leitura está centrada nos professores, da escolha dos textos aos 

espaços abertos à interlocução. Ter livros de qualidade e organizados em salas 

de leitura nem sempre garante a utilização do acervo e o trabalho 

desinteressado com o texto literário. A relação laboriosa e utilitária do livro 

pareceu predominar. Nas observações, as crianças tiveram poucas 

oportunidades de carregar água na peneira. Brincaram pouco com a imaginação, 

reproduziram sentidos mais que produziram.  

Os relatos das entrevistadas indicam que é a maneira como a linguagem 

é abordada na Educação Infantil que faz a diferença, tornando o trabalho 

interessante. Mas a linguagem percebida como eixo que perpassa os projetos de 

trabalho, apresentou-se presa à escrita e à informação. A voz dos in-fans, que se 

constitui enquanto sujeito na medida em pode se dizer e deixar marcas, foi 

muitas vezes silenciada, em textos que tomam a sua voz sem pedir autorização, 

em soluções já prontas, em propostas amarradas.  

No ritmo de cada turma observada, foram nas conversas informais, nas 

brincadeiras e jogos e nas atividades mais livres de artes (desenho, pintura, 

colagens e massinha) que as crianças tiveram a possibilidade de melhor se 

expressar. Estes momentos, por sua vez, quando planejados, com materiais 

disponíveis e com a professora mediando as relações dando autonomia às 
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crianças, ampliavam esta possibilidade. Foi observado também que tanto o 

excesso de disciplina e de ordem quanto a falta delas não favoreciam os 

processos individuais. O excesso, pelos limites impostos à movimentação e à 

curiosidade infantis e a falta pela desorganização do ambiente que 

impossibilitava as narrativas, trocas e descobertas. A medida é o desafio, não há 

receita.  

 Quanto à construção de conhecimentos, sejam eles relacionados ao 

convívio social ou às mais diversas informações do mundo físico e social, as 

observações realçaram a importância do lugar das professoras. São elas que 

dão o tom ao trabalho, que selecionam e organizam textos e materiais, que 

reforçam ou não a capacidade crítica e a curiosidade das crianças, que as 

aproxima dos objetos e das situações, que acreditam ou não nas suas 

potencialidades, que buscam entender suas produções, que dão espaço para a 

fala, a expressão e a autonomia. 

Promover uma Educação Infantil de qualidade, atendendo, na pré-escola 

83.946 crianças, distribuídas em 3.423 turmas, alocadas em 621 unidades 

escolares, sub-divididas nas 10 CREs, não é uma tarefa simples. A SME, 

seguindo a mesma orientação das outras instâncias municipais, tem uma gestão 

descentralizada nas CREs, que são responsáveis pela política educacional 

regional.  

Nesta tese, o percurso pelas diferentes instâncias, macro – Nível Central, 

meso – nível das CREs e micro – das escolas e turmas, através das falas, 

observações permite ressaltar pontos que trago a seguir: 

 

 Quanto à estrutura e o funcionamento da SME:  
 

Como parte integrante da Diretoria de Educação Fundamental, o 

Departamento de Educação Infantil e sua regionalização nas DEDs é 

responsável por toda parte pedagógica da Educação Infantil da rede 

municipal, sendo de sua competência: planejar e coordenar a 

implementação, o acompanhamento e a avaliação do processo educacional, 

subsidiar o embasamento teórico e a prática pedagógica dos profissionais de 

educação infantil; orientar e prestar assistência técnica às equipes técnico-

pedagógicas dos órgãos regionais e de acompanhar sistematicamente a 

ação desenvolvida pelas equipes técnico-pedagógicas, junto às unidades 

escolares entre outras 
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• Para poder atender a todas estas atribuições, o Nível Central necessita 

de uma equipe técnica, com competência pedagógica e em número 

suficiente. Observa-se que, embora os integrantes da equipe central 

sejam todos professores com experiência em Educação Infantil, o 

número pareceu insuficiente. A área pedagógica, que deveria ser 

prioridade na SME, é mais uma entre outras. O mesmo foi observado na 

instância regional das CREs porque a estrutura se repete. Sugiro estudos 

e pesquisas que possam avaliar cada Departamento e propor uma 

reestruturação da SME; 

• A organização da supervisão das escolas por complexos - grupo de 

escolas geograficamente próximas, em relação à Educação Infantil, não 

se mostrou favorável. As CREs que organizam o seu trabalho 

verticalmente, enfatizando os projetos, conseguem direcionar melhor o 

trabalho pedagógico da Educação Infantil, chegando até as turmas, coisa 

que na organização horizontal dificilmente o fazem; 

• Uma proximidade maior entre CRE e escolas mostrou-se fundamental 

para o planejamento do acompanhamento do trabalho e dos momentos 

de formação e reflexão dos professores. Portanto, a visita às escolas 

deveria ser priorizada, pois se constitui uma instância de troca e de 

valorização do trabalho do professor; 

• A Educação Infantil, em escolas muito grandes e com turmas até a 8a 

série, de acordo com as entrevistas, fica diluída frente à amplitude de 

questões que vários segmentos apresentam. Sendo assim, reforça-se a 

tendência de separar os segmentos, deixando a Educação Infantil junto 

ao primeiro (até a quarta série); 

•  Os coordenadores pedagógicos foram apontados como os principais 

articuladores dos projetos a serem desenvolvidos e acompanhados nas 

unidades escolares. Porém, diferentes depoimentos mostraram que eles, 

além de terem que responder pela escola toda, independentemente do 

número de alunos e abrangência de segmentos, são muitas vezes 

deslocados de suas funções para cobrir turmas e substituir professores. 

Para garantir a qualidade do trabalho pedagógico, sugere-se que se 

discuta as funções e atribuições do coordenador e que se busque 

equacionar uma relação entre coordenação e números de turmas a 

serem acompanhadas por ele;  
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• A educação Infantil tem ocupado um espaço pequeno nas discussões 

entre as diferentes equipes do Nível Central. Segundo os depoimentos 

são poucas e pobres as abordagens deste nível de ensino. Faz-se 

necessário organizar grupos de estudos junto aos integrantes do DEF 

para ampliar as discussões no Nível Central, de maneira que possa 

também incluir os coordenadores das CREs e das  DEDs ;   

• A elaboração da proposta pedagógica de Educação Infantil no município 

foi apontada como um dos objetivos a serem cumpridos. No entanto, esta 

proposta precisa ser trilhada coletivamente, a partir de discussões e 

grupos de estudos representativos, ser elaborada a muitas mãos porque 

vai ser efetivada em unidades escolares diversas, que acolhem crianças 

que vivem em diferentes condições e situações. Mesmo sendo trabalhoso 

e muitas vezes exaustivo, somente sob a responsabilidade de um 

coletivo envolvido e atuante é que a proposta de Educação Infantil da 

rede municipal do Rio poderá, ao contemplar as diferenças, romper com 

as desigualdades. À equipe reduzida do Departamento de Educação 

Infantil não compete sozinha a elaboração da proposta, mas sim a 

organização e a coordenação do processo de elaboração coletiva; 

• A gestão foi considerada pelos entrevistados como ponto chave da 

questão de espaço-ambiente para a Educação Infantil. O Nível Central se 

remeteu à gestão das Coordenadorias Regionais e estas à gestão das 

unidades escolares. As CRES têm recursos próprios e as escolas têm o 

Fundo Rotativo, gozando ambas de uma certa autonomia financeira. Os 

relatos mostraram que são as interações e articulações entre as 

instâncias gestoras e a competência e agilidade das equipes que criam e 

melhoraram as condições de trabalho das escolas: repondo materiais, 

encaminhando obras, consertando equipamento, cuidando da limpeza e 

do bem estar de todos, promovendo eventos, oferecendo momentos de 

formação e de troca, planejando e coordenando os Centros de Estudos e 

os Conselhos de Classe etc. Para os entrevistados, uma gestão 

comprometida com a Educação Infantil tem mais possibilidades de 

integrá-la ao projeto político pedagógico da escola, lutando por melhores 

condições para o desenvolvimento do trabalho. Conclui-se, assim, que  

as equipes gestoras, em todos os níveis, precisam de acompanhamento 

com formação, orientação e avaliação;  
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Quanto ao trabalho de linguagem e letramento na Educação Infantil  

 
• No mural coletivo de uma das escolas observadas, encontrei a síntese da 

visão de infância que parece permear à Educação Infantil no município, 

neste momento. Num lado do mural estava escrito: Declaração Universal 

dos Direitos da criança e alguns direitos listados como ter nome e 

sobrenome, educação etc; do outro lado do mural, estava a frase todas 

as flores do futuro depende das sementes de hoje, os nossos alunos. As 

crianças são vistas simultaneamente como sementes e como cidadãos 

de direitos. Embora se reconheça a Educação Infantil como direito da 

criança, a idéia de preparo e de moralização das crianças, com nuances 

diferentes nos discursos e nas práticas pedagógicas, parece predominar. 

Como aponta Pinto (1997), na lista dos direitos da criança, os que se 

referem à proteção e à provisão já são reconhecidos e legitimados, os 

que estão ainda em processo são os que dizem respeito à participação. 

As crianças participam pouco das decisões que tomam sobre elas, da 

educação que lhes oferecem, do universo cultural e natural em que estão 

inseridas, da cultura lúdica que constitui suas formas de conhecer etc. 

Participam pouco porque são pouco ouvidas e olhadas. Os professores 

mostram nas suas falas que sabem o que é bom para elas, antes mesmo 

de conhecê-las, portanto, preparam as crianças para um futuro 

desenraizado da história individual e coletiva; 

• Observei que o sujeito da linguagem está com pouco espaço de se dizer. 

Chega à pré-escola, com 4 anos, sem saber o seu nome próprio. 

Anonimante, chama a si próprio e os outros de Nem. Os professores da 

Educação Infantil lhes devolvem o nome, dando-lhes mais que uma ficha 

escrita. Precisam agora lhes devolver o poder nomeador da palavra, dar-

lhes a fala, a narrativa de suas histórias, a construção de suas leitura de 

mundo, a produção de significados e o registro de seus textos; 

• A apropriação da linguagem escrita pelas crianças já está sendo vista, 

por um grupo de professores, como um processo. No entanto, a 

preocupação com a linguagem escrita está se sobrepondo ao que 

Vygotsky aponta como pré-história da linguagem escrita: os gestos, a 

brincadeira e o desenho que, por serem simbolismos de segunda ordem, 

levam diretamente à linguagem escrita. Aprende-se a ler e a escrever 

lendo e escrevendo, mas para escrever a criança precisa perceber que 
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além dos objetos e situações pode desenhar também a fala. Portanto, as 

crianças de Educação Infantil precisam dramatizar, brincar e desenhar, 

buscando suas formas singulares de expressão. Seguir modelos pré-

estabelecidos, não faz destas atividades manifestação de linguagem; 

• Para a linguagem ser fio condutor, não bastam atividades integradas a 

um tema, é preciso ser tomada como instância de interdiscursividade, de 

enunciação e, portanto, de produção de sentido, 

• O trabalho com a leitura e a escrita em Educação Infantil supõe a 

participação em situações reais e significativas de leitura e de produção 

de texto. Retomo as palavras de Vygotsky ( 991, p.134): a escrita deve 

ter significado para as crianças, uma necessidade intrínseca deve ser 

despertada nelas e a escrita deve ser incorporada a uma tarefa 

necessária e relevante para a vida. Só então poderemos estar certos que 

ela se desenvolverá não como um hábito de mão e dedos, mas como 

forma nova e complexa de linguagem, 

• Como afirma Bakhtin (1992), existem tantos gêneros de discursos quanto 

atividades humanas. Vivenciar diferentes contextos de enunciação e seus 

gêneros discursivos é ter acesso à universalização da cultura. Diferentes 

tipos de textos só fazem sentido em contexto de uso, em práticas sociais 

em que as crianças participam. Enumerar textos diferentes para serem 

trabalhados de forma descontextualizada não garante a apropriação dos 

gêneros pelas crianças.  

• As cantigas, os versos que acompanham gestos, toques e carinhos e as 

histórias são os textos que partilham as brincadeiras e nutrem o 

imaginário da criança. Os textos literários, pela proposta ficcional, fazem 

a criança entrar no jogo de significações, compondo outros mundos e 

ampliando sua experiência. Nas entrevistas e observações, a literatura 

apareceu como acompanhante dos temas trabalhados. Com isso, muitas 

vezes, este jogo de significações ficou limitado.  

• Vygotsky afirma que a aquisição e o domínio da escrita, como forma de 

linguagem, acarreta numa crítica mudança em todo o desenvolvimento 

cultural da criança. Abrir espaço para o processo de letramento na 

Educação Infantil não significa que o objetivo deste nível de ensino seja 

alfabetizar as crianças. 
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Recomendações 
Quanto aos espaços de Educação Infantil 

Uma Educação Infantil, que tenha um “mínimo de qualidade” 153, precisa 

de um ambiente aconchegante, seguro e estimulante adequado às crianças 

pequenas. Não é qualquer lugar que sobra nem qualquer professor que sobra 

que servem. O que faz um espaço tornar-se um ambiente são as relações que 

se estabelecem nele e que ele propicia. As turmas observadas tinham salas 

amplas e com muitos recursos, que as próprias professoras organizavam. Havia 

materiais diversos, jogos, livros, sucatas etc. Como base na experiência destas 

turmas, ressalto a importância de, ao organizar espaços de Educação Infantil, se 

levar em consideração que: 

• As salas de Educação Infantil precisam ter espaço e materiais para 

organizar diferentes atividades como jogos, brincadeiras espontâneas, 

trabalho de artes, conversas coletivas no chão etc para desenvolver a 

curiosidade, a imaginação e a capacidade de expressão das crianças e 

também murais para expor suas produções;  

• O acesso, especialmente ao banheiro, tem que ser fácil, pois além das 

atividades de artes solicitarem água e limpeza, as crianças pequenas 

exigem maior controle do adulto;  

• Seja em horário parcial ou integral, as crianças não podem ficar o tempo 

todo dentro de uma sala de aula, precisam ter contato com a natureza, o 

ar livre, ter acesso a livros, filmes, aulas-passeio etc, 

 

Quanto à formação dos professores 
As entrevistas e observações nas escolas mostraram a importância do 

cuidado com a formação dos profissionais envolvidos com a Educação Infantil. 

Cuidado nos vários sentidos do verbo cuidar: de ter zelo por, de tomar conta de, 

de tratar e até mesmo, de forma metafórica, de ter cuidado com a saúde, a 

aparência e a apresentação (Luft, 1988, p.155). As iniciativas desenvolvidas 

pelos responsáveis pela Educação Infantil das CREs – grupos de estudos, 

cursos e oficinas – revelaram o quanto os professores são afetos e afetados 

quando se sentem valorizados. A formação em serviço é um direito dos 

professores, faz parte das atribuições do Nível Central e das CREs e é 

                                                 
153 Usei mínimo de qualidade entendendo que estes mínimos seriam os Direitos Fundamentais das 
Crianças. Ver MEC/DEF, Critérios para um atendimento em creches que respeite os Direitos 
Fundamentais das Crianças, 1997. 
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fundamental para a melhoria da qualidade do atendimento às crianças. Por isso, 

não pode ser barateada, episódica ou inconsistente. Cabe ao Nível Central e as 

CREs cuidar desde a concepção de uma política de formação até a implantação, 

divulgação, execução e acompanhando das propostas, zelando pela 

organização e assegurando a qualidade e a continuidade. Com base nos relatos, 

trago algumas recomendações: 

• Conceber uma política de formação em serviço que tenha como horizonte 

um plano de carreira que valorize a profissionalização do magistério de 

Educação Infantil e das séries iniciais e garanta a permanência dos bons 

profissionais, dando condições de melhorias salariais reais e condizentes 

ao investimento de cada um, independentemente do nível em que atue, 

• Promover curso de habilitação de magistério para os professores de 

creches que não estão habilitados; 

• Incentivar a freqüência a cursos de progressão de carreira, 

• Oferecer cursos de atualização que envolva professores, coordenadores 

e diretores, de maneira que as ações não fiquem pulverizadas e possam 

ter desdobramentos nas unidades escolares, 

• Planejar cursos, seminários e palestras de forma integrada entre Nível 

Central e CREs para não se justaporem nem se oporem. A diversidade é 

importante, mas dentro dos limites de uma concepção de sujeito e de 

educação. Por isso, precisam ser acompanhados desde a concepção, ao 

planejamento, divulgação e execução, primando pela qualidade e 

evitando desencontros e desperdício de verbas públicas. Cursos rápidos 

e episódicos costumam ser pouco consistentes e pouco profícuos. 

• Valorizar a escola enquanto lócus de formação, ampliando no calendário 

escolar a carga horária destinada a planejamento e formação dos 

professores; pois os relatos dos entrevistados apontaram que os 

momentos de troca, reflexão sobre a prática, formação de equipe e 

discussão e elaboração do projeto político pedagógico das escolas estão 

muitos restritos.  

• Priorizar a permanência dos professores nos níveis de ensino, série ou 

ciclo que estiverem investindo, caso seja este o desejo deles;  

• Oportunizar o acesso dos professores às diferentes manifestações 

culturais, para que eles também participem da universalização da cultura; 
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• Favorecer a expressão dos professores em todas as suas formas de  

manifestações: oral, corporal, plástica , escrita etc; 

• Ampliar as práticas sociais de leitura e de escrita dos professores, 

possibilitando que a leitura e a escrita se constituam como experiência e 

formação; 

Uma vez instituído o Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, o 

desafio agora é buscar uma unidade entre os diferentes níveis e dependências 

administrativas, normalizando, integrando as partes num todo, mas preservando 

as especificidades das partes. É função do sistema assegurar um conjunto 

capaz de garantir a igualdade de direitos no acesso ao atendimento e na 

qualidade dos serviços oferecidos. Diante de uma demanda maior do que a 

oferta e de uma diversidade do atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade, 

em que se observam grandes diferenças entre equipamentos, funções e 

qualidade de serviços disponíveis para as diferentes camadas sociais, faz-se 

necessário formular políticas para a Educação Infantil, integradas a uma política 

da infância. 

 
Sugestões para pesquisas futuras 
 

• Estudo da organização e funcionamento da SME, tendo como objetivo 

uma reestruturação focada na melhoria do atendimento às crianças. 

• Estudo sobre a demanda de Educação Infantil no município, localizando 

áreas de prioridade;  

• Estudo sobre as condições de trabalho dos professores de Educação 

Infantil da rede municipal de ensino – creche e pré-escola 

• Estudo sobre a formação dos profissionais de creche, tendo como 

objetivo conhecer a demanda para cursos de habilitação em magistério.   

• Estudo sobre a inserção da Educação Infantil aos projetos políticos 

pedagógicos das escolas 

• Estudos sobre as práticas de Educação Infantil na rede municipal 

abordando: 

o cultura lúdica - espaços e tempos de brincar, presença de 

brinquedos e brincadeiras, 

o mediadores da leitura: recursos e textos 

o produção de textos: contextos e processos  

o práticas de letramento  e apropriação de gêneros discursivos 
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