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Dedico essa dissertação às crianças que enfim têm direitos.  
Em especial àquelas que ainda não usufruem desses direitos.  

Aos adultos que lutam para que todas as crianças possam usufruir de seus direitos. 
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Resumo 

 

Maia, Marta Nidia Varella Gomes; Kramer, Sonia. Educação Infantil - 
Com quantas datas se faz um currículo? Rio de Janeiro, 2011. 186 p. 
Dissertação de Mestrado – Departamento de Educação, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 
Esta dissertação tem como objetivo estudar o currículo da Educação 

Infantil organizado em torno das datas comemorativas do calendário civil e 

religioso em duas escolas de Educação Infantil em um dos cinco municípios mais 

populosos em relação à faixa etária de 0 a 6 anos do estado do Rio de Janeiro. 

Compreendendo a infância como categoria social e da história, parte da cultura e 

produtora de cultura, a Educação Infantil como direito da criança e o currículo 

como experiência de cultura, tem como referência teórica Bakhtin, Vygotsky, 

Benjamin, Sarmento e autores que pesquisam a escola e o currículo. Procurando 

compreender por que as escolas de Educação Infantil organizam o currículo em 

torno de datas comemorativas, se é orientação da rede de ensino e a origem dessa 

prática; conhecer e compreender práticas e interações entre crianças e adultos, 

possíveis implicações na constituição de suas subjetividades, se essa prática se 

relaciona a outras práticas e concepções presentes na instituição e identificar 

aprendizagens que circulam nesse ambiente. O primeiro capítulo apresenta 

brevemente a história recente da Educação Infantil no Brasil e a concepção de 

infância assumida nessa pesquisa. O segundo capítulo procura demonstrar como o 

tema se encontra presente, apresenta o currículo, as políticas, o debate sobre a 

Educação Infantil e implicações na prática cotidiana. O terceiro expõe as 

referências teóricas, estratégias de pesquisa, informações sobre o município, 

sistema de ensino, escolas pesquisadas e processo de aproximação e inserção no 

campo. O quarto capítulo trata das observações, entrevistas e análise de 

documentos. O quinto capítulo intenta sintetizar os pontos mais relevantes da 

pesquisa e dialogar com as escolas e seus profissionais no desejo de colaborar 

para a percepção de outras possibilidades de trabalho que sejam efetivamente 

identificadas com as subjetividades que dialogam na escola.  

Palavras – chave 

Infância; educação infantil; currículo; datas comemorativas. 
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Abstract 
 
 
Maia, Marta Nidia Gomes Varella; Kramer, Sonia (Advisor). Early 
Childhood Education - How many dates do you make a curriculum? Rio 
de Janeiro, 2011. 186p. MSc. Dissertation - Departamento de Educação, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

 
This thesis aims to study the curriculum of early childhood education 

organized around the holidays and the calendar in two religious schools Early 

Childhood Education at one of the five most populous cities in the age group 0 to 

6 years in the state of Rio de Janeiro. Understanding childhood as a social 

category and history, part of the culture and culture producer, early childhood 

education as a right of the child and the curriculum as experience of culture, has 

the theoretical background Bakhtin, Vygotsky, Benjamin, Sarmento and authors 

who have researched the school and curriculum. Trying to understand why 

schools from kindergarten curriculum organized around the holidays, whether it is 

orientation of the school system and the origin of this practice, knowledge and 

understanding of practices and interactions between children and adults, possible 

implications for the constitution of their subjectivities, if this practice relates to 

other conceptions in practice and identify learning institution that circulate in this 

environment. The first chapter briefly presents the recent history of early 

childhood education in Brazil and the conception of children taken in this 

research. The second chapter explains how the theme is present, presents the 

curriculum, policies, the debate on early childhood education and implications for 

daily practice. The third presents the theoretical references, research strategies, 

Information about the council, education system, schools and studied the process 

of approximation and integration in the field. The fourth chapter deals with 

observations, interviews and document analysis. The fifth chapter attempts to 

summarize the most relevant aspects of research and dialogue with schools and 

professionals in their desire to contribute to the perception of other job 

opportunities that are actually identified with the subjectivities that dialogue at the 

school. 

 

Keywords 

      Infancy; early childhood education; curriculum; commemorative dates.                            
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Há um menino, há um moleque 
Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto balança 
Ele vem pra me dar a mão 

Há um passado no meu presente 
Um sol bem quente lá no meu quintal 

Toda vez que a bruxa me assombra 
O menino me dá a mão 

E me fala de coisas bonitas 
Que eu acredito que não deixarão de existir 

Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade 
Alegria e amor 

Pois não posso, não devo, não quero 
Viver como toda essa gente insiste em viver 

E não posso aceitar sossegado 
Qualquer sacanagem ser coisa normal 

Bola de meia, bola de gude 
O solidário não quer solidão 

Toda vez que a tristeza me alcança 
O menino me dá a mão 

Há um menino, há um moleque 
Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto fraqueja 
Ele vem pra me dar a mão 

      
    Milton Nascimento e Fernando Brant   

Bola de meia - bola de gude 
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INTRODUÇÃO  

Os últimos anos foram marcados pela visibilidade dada à questão da 

infância, o que nem sempre garantiu avanços no trabalho cotidiano com a criança. 

Registram-se as políticas e publicações oficiais que, mesmo que não se traduzam 

em mudanças substanciais nas práticas, marcam o discurso oficial sobre o 

atendimento a infância no território nacional: Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (BRASIL, 1999), Política Nacional de Educação Infantil: 

pelos direitos das crianças de zero a seis anos à educação (BRASIL, 2006a), 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006b), 

Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 – dispõe sobre a duração mínima de nove 

anos para o Ensino Fundamental com matrícula obrigatória a partir dos seis anos 

(BRASIL, 2006c),  Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007 – regulamenta o 

FUNDEB (BRASIL, 2007c), Emenda Constitucional Nº 59/2009 – prevê a 

obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos (BRASIL, 2009c). 

Em relação ao currículo, muitas questões ainda estão por ser analisadas. A 

partir da minha experiência como professora de Educação Infantil e supervisora 

de uma secretaria municipal de educação, observo que na Educação Infantil 

comumente este se organiza em torno das datas comemorativas do calendário 

civil e religioso, e este é o tema central dessa pesquisa.  

Essa dissertação se insere na pesquisa institucional do Grupo de Pesquisa 

sobre Infância, Formação e Cultura (INFOC) – Educação Infantil e Formação de 

Profissionais no Estado do Rio de Janeiro: Concepções e Ações que tem como 

objetivo pesquisar, numa perspectiva macro, a situação da infância, das políticas 

de Educação Infantil e da formação dos profissionais nos municípios do Estado do 

Rio de Janeiro e, numa perspectiva micro, conhecer interações e práticas entre 

adultos e crianças em creches, escolas de Educação Infantil e escolas de ensino 

fundamental em 5 municípios do Estado do Rio de Janeiro.  

A pesquisa foi realizada em duas escolas de Educação Infantil em um dos 

cinco municípios mais populosos em relação à faixa etária de 0 a 6 anos. 

Desenvolveu-se entre a análise de documentos da rede e das escolas, da 

observação de situações de estudo e planejamento da rede e das escolas, 
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observação da prática pedagógica e de entrevistas com gestores da rede, das 

escolas e com docentes. 

 As questões centrais de pesquisa e análise são a infância, a Educação 

Infantil e o currículo. Compreendendo a infância como categoria social e da 

história, parte da cultura e produtora de cultura, a Educação Infantil como direito 

da criança e o currículo como experiência de cultura (BRASIL, 2009b). Seu 

objeto de estudo é um sujeito, ou sujeitos, crianças, professores, gestores.  

Além de aprofundar e dialogar com autores que ajudam a dar maior corpo 

a concepções de história, cultura e infância tais como Bakhtin (2004, 2010), 

Vygotsky (1991a, 1991b) e Benjamin (1995, 2002), como também Sarmento 

(2003, 2005), são analisados autores que pesquisam a escola e o currículo. 

A pesquisa propõe compreender por que ainda hoje, com todas as 

mudanças ocorridas no contexto da Educação Infantil e com toda a recente 

discussão e produção teórica sobre o currículo, as escolas de Educação 

Infantil organizam seu currículo em torno de datas comemorativas do 

calendário civil e religioso.  

Visa também levantar informações para saber se essa é uma 

orientação da rede de ensino e qual a origem dessa prática nas escolas de 

Educação Infantil. Pretende ainda, de um lado, conhecer e compreender 

práticas e interações entre crianças e adultos, possíveis implicações na 

constituição das subjetividades que transitam na escola e se essa prática se 

relaciona a outras práticas e concepções presentes na instituição e, de outro 

lado, identificar aprendizagens que circulam nesse ambiente ritualizado por 

práticas recortadas do mundo externo à escola quando a escola opta por 

organizar o currículo em torno das datas comemorativas.  

Por fim, à medida que o processo de pesquisa se efetive e em 

decorrência dele, que colabore para a percepção de outras possibilidades de 

trabalho que sejam efetivamente identificadas com as subjetividades que 

dialogam na escola. 

Segundo Kramer (2007, p. 11), “é imensa a distância entre aquilo que 

produzimos sobre a escola e a escola real, concreta.” A produção teórica aponta 

para um horizonte e a escola muitas vezes ainda olha para outro. Não é a intenção 

aqui buscar ou afirmar uma verdade, mas compreender o cotidiano, no encontro e 

desencontro entre os adultos e crianças nas suas práticas sociais.  
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1  
EDUCAÇÃO INFANTIL E INFÂNCIA  

Neste capítulo farei uma breve retrospectiva da história recente da 

Educação Infantil no Brasil e buscarei essencialmente em Sarmento (2005) e 

Benjamin (1995, 2002) os fundamentos da concepção de infância assumida nessa 

pesquisa.  

1.1 
 EDUCAÇÃO INFANTIL – DO CONTROLE AO DIREITO 

A política para a infância no Brasil durante o século XX foi marcada pela 

escassez de ações, de acordo com Deise G. Nunes (2005), e pelo controle jurídico 

que ganhou na década de 30, fortalecendo a cisão entre a concepção de infância 

para as classes dominantes e para as crianças das classes populares. Assim, 

enquanto uma é objeto de experiências calcadas nas teorias psicológicas 

emergentes, outra é vítima da ação intervencionista e assistencialista preocupada 

em guardar, nutrir, higienizar, disciplinar e encaminhar ao trabalho, na perspectiva 

de atingir a família através da criança.  

 O primeiro registro de atenção do governo federal à educação pré-escolar, 

ocorreu em 1975 com a criação da Coordenação de Educação Pré-Escolar 

(BRASIL, 2006a, p. 7). Os atos e pareceres desse período dão visibilidade a essa 

etapa da educação por relacioná-la ao ensino de 1º grau, porém com caráter 

compensatório. A perspectiva assistencialista vai se complementando de certa 

forma com as políticas da chamada educação compensatória que visava 

compensar carências culturais, deficiências lingüísticas e defasagens afetivas das 

crianças das camadas populares. Sob influência dos programas implementados 

nos Estados Unidos, esperava-se que a pré-escola vencesse antecipadamente os 

problemas do fracasso escolar. 

 Como as teorias compensatórias foram questionadas academicamente e 

não cumpriram a promessa de solucionar os problemas da escola de 1º grau, o 

MEC, buscando uma política de ampliação do atendimento de baixo custo, uma 

vez que não havia definição de financiamento, implementa o Programa Nacional 

de Educação Pré-Escolar em 1981, com qual defende “uma pré-escola com vagos 

“objetivos em si mesma” desvinculada da escola de 1º grau” (KRAMER, 2006, p. 

801). 
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 No decorrer dos anos 80, o momento político nacional de expectativas 

democráticas, possibilita a construção de arcabouço teórico que viria a dar 

sustentação a novos rumos nas políticas para a infância. 

A partir da Constituição de 1988 a Educação Infantil é reconhecida como 

direito da criança e dever do estado, a discussão sobre a infância ganha maior 

destaque na sociedade sendo foco das lutas dos movimentos sociais. Esse 

destaque se materializa através do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 – 

ECA, que reconhece a criança como sujeito de direitos, e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 – LDB. Paralelamente, muitas vezes 

impulsionando, outras vezes como conseqüência dos fatos citados, houve maior 

produção acadêmica sobre a expansão e os fazeres
1
 da Educação Infantil.  

No entanto esses avanços ainda não garantiriam a manutenção de uma 

política nacional de Educação Infantil, devido à desarticulação e sobreposição dos 

diferentes órgãos, ramificação e descentralização, levando a ausência de 

responsabilização por parte desses órgãos, como também a ausência de definição 

da fonte de recursos, que só ocorreu com o FUNDEB – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – a partir de 2007 (BRASIL, 2007c).  

Nessa década, já na efervescência de redemocratização, os movimentos 

sociais e produção acadêmica, além de denunciarem a precariedade de 

atendimento, formulavam propostas que correspondessem às necessidades das 

crianças. Os marcos legais do final dessa década e da década seguinte dão novos 

instrumentos à sociedade para buscar a expansão do atendimento com qualidade 

para a Educação Infantil. Um reflexo disso foi a formulação, pela primeira vez no 

país de uma política nacional de Educação Infantil promovida pelo MEC entre 

1994 e 1995 (BRASIL,1994a). 

O sopro de mobilização que tomou o país se enfraqueceu e praticamente se 

dissipou nesses primeiros anos do século XXI, mas permanece uma rede de luta 

pela educação da infância organizada em fóruns estaduais e pelo MIEIB
2
, com o 

objetivo de amadurecer e encaminhar coletivamente questões relacionadas à 

política de Educação Infantil. 

                                                           
1
 Abramowicz, e Wajskop, (1995); Craidy, Kaercher, (2001); Garcia, (1993); Oliveira, Mello, Vitoria e Rossetti-

Ferreira, (1992); Kramer, (1999a); Rosseti-Ferreira e Mello, (1998), dentre outros. 
2
 Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil. 
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Essa rede de luta pela Educação Infantil resulta em novas conquistas no 

sentido de afirmar esse segmento em toda a sua dimensão pedagógica e social, 

não como redentora das mazelas educacionais e sociais, mas como direito da 

criança e da sociedade. Essas conquistas se traduzem na Política Nacional de 

Educação Infantil: pelos direitos das crianças de zero a seis anos à educação 

(BRASIL, 2006a), nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2006b), no FUNDEB – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (BRASIL, 2007c), nas Diretrizes Curriculares Nacionais Para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2009b) e na Emenda Constitucional Nº 59/2009 – 

que prevê a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos (BRASIL, 

2009c).  

1.2 
REENCONTRANDO A INFÂNCIA 

A infância é uma “categoria social do tipo geracional” (SARMENTO, 

2005, p. 363) sujeita aos constrangimentos e possibilidades da estrutura social, 

que se conjuga aos efeitos de classe, gênero ou etnia. O efeito de geração refere-se 

ao grupo de pessoas com mesma época de nascimento, expostas aos mesmos 

acontecimentos sociais e experiência histórica significativa para o grupo, essa 

experiência resulta numa consciência comum ao longo da vida (SARMENTO, 

2005, p. 364). As relações entre as gerações potencializam mudanças sociais. O 

conceito de geração ajuda a desnaturalizar e a romper com o olhar uniformizador 

sobre a infância e a compreender os processos que levam a constituir as 

identidades das crianças, que se constituem em relação, nos diferentes espaços 

estruturais em que vivem e que constituem culturas próprias da infância. Ainda de 

acordo com Sarmento (2005), além de ser historicamente construída, a infância 

está sujeita a um processo de elaboração de um estatuto social que não se esgotou, 

continua a ser construído nas interações sociais entre crianças e entre crianças e 

adultos.  

Somos sujeitos sociais, inseridos em um processo histórico, logo nos 

constituímos como tal na interação com o outro. Nossa subjetividade se constrói 

no plano interpessoal, nossa humanidade se faz na cultura. Vygotsky (1991a, 

1991b,) apresenta os fundamentos da análise sócio-histórica do funcionamento 
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psicológico e da importância da dimensão da interação social na construção do ser 

humano e no seu processo de aprendizagem.  

Segundo Oliveira (1995) os três principais elementos do pensamento de 

Vygotsky são: olhar o desenvolvimento de maneira prospectiva, os processos de 

aprendizagem movimentarem o desenvolvimento e a importância da interação. 

Esses elementos foram fundamentais para a literatura sobre a educação e a 

infância que se produziu nos últimos anos e que gerou mudanças na escola.  

Olhar o desenvolvimento de forma prospectiva implica em olhar para 

frente, para a potência, em superar o olhar da falta que as teorias que se centravam 

em demarcar o quanto de desenvolvimento a criança deveria ter alcançado em 

cada idade acabaram por reforçar. Aprendizagem provocar desenvolvimento 

significa apostar na aprendizagem, ao invés de esperar a “época” certa de ensinar. 

Ressaltar a importância da interação coloca o outro, a relação em destaque em 

detrimento de práticas individualistas. A aprendizagem sai do foco individual e 

passa ser vista como prática social que possibilita caminhos de desenvolvimento 

particulares.  

Por sua vez, Benjamin (1995, 2002) apresenta uma riqueza de reflexões 

sobre a infância talvez por não pretender explicá-la por ela mesma, nem isolá-la 

em si mesma. Apresenta a infância em meio a outros conceitos, lhe garantido o 

espaço da sua especificidade, mas não do isolamento. A infância em Benjamin sai 

da perspectiva dos manuais explicativos de desenvolvimento e alça o patamar da 

reflexão sobre as próprias relações dos homens na contemporaneidade. A infância, 

em Benjamin, se explica através de uma concepção de história, dialoga com uma 

perspectiva de linguagem e a crítica à modernidade que gera o autômato, um ser 

dominado pela repetição, pela mercadoria, pela mesmice, pela vivência, pela 

superficialidade. Segundo Gagnebin (1994, p. 101-102) Benjamin apresenta uma 

narrativa sobre a infância, a partir de sua própria infância, como narrativa da 

infância de um sujeito ampliado às dimensões sociais e psíquicas, narrativa de 

criança na lembrança de adulto. 

A criança é um indivíduo social inserido em sua classe: “as crianças não 

constituem nenhuma comunidade isolada, mas antes fazem parte do povo e da 

classe a que pertencem.” (BENJAMIN, 2002, p.94). Logo, não podem ser 

isoladas, analisadas fora da perspectiva de seu pertencimento de povo e classe que 

as constituem. “O mundo da percepção infantil está impregnado em toda parte 
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pelos vestígios da geração mais velha.” (BENJAMIN, 2002, p.96), pois não é 

apenas da cultura local, imediata, contemporânea que compõe o universo cultural 

que impregna o mundo da criança e todos nós, mas a história da humanidade, 

ainda que contada em pequenos retalhos remendados, ou em grandes livros bem 

recortados, em pequenos contos, hábitos, formas de organização, de produção, na 

cultura, enfim. 

Ao se compreender o valor das interações escolares para a aprendizagem e 

o desenvolvimento dos sujeitos que nela transitam, compreende-se também o 

valor das interações para a constituição de outros saberes, outras relações. Jobim e 

Souza (1994, p.159) enfatiza que na perspectiva benjaminiana “a criança não se 

constitui no amanhã: ela é hoje, no seu presente, um ser que participa da 

construção da história e da cultura de seu tempo”. Assim, ela está sempre 

propensa a dar novos sentidos ao estabelecido, a ultrapassar os limites impostos, a 

fazer o novo no sempre igual através da imaginação, subverte a ordem 

estabelecida na expressão de uma outra realidade possível sobre o que o adulto 

abandona, impulsionada pelo desejo que cria. Em “Livros infantis velhos e 

esquecidos”, Benjamin apresenta essa criança que olha o mundo com olhos ainda 

não conformados na lógica adulta: 

É que as crianças são especialmente inclinadas a buscarem todo local de trabalho 

onde a atuação sobre as coisas se processa de maneira visível. Sentem-se 

irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam da construção, do 

trabalho no jardim ou na marcenaria, da atividade do alfaiate ou onde quer que 

seja. Nesses produtos residuais elas reconhecem o rosto que o mundo das coisas 

volta exatamente para elas, e somente para elas. Neles, estão menos empenhadas 

em reproduzir as obras dos adultos do que em estabelecer uma relação nova e 

incoerente entre esses restos e materiais residuais. Com isso as crianças formam o 

seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande. 

(BENJAMIN, 2002, p. 57-58)                                                           

Como diz em “Guichê de achados e perdidos”: 

O hábito ainda não fez a sua obra. Uma vez que começamos a nos orientar, a 

paisagem desapareceu, como a fachada de uma casa quando entramos. Ainda não 

adquiriu uma preponderância através da investigação constante, transformada em 

hábito. Uma vez que começamos a nos orientar no local, aquela imagem primeira 

não pode nunca restabelecer-se. (BENJAMIN, 1995, p.43) 

A criança, no olhar benjaminiano, não é passiva frente à cultura, estática, a 

esperar que a cultura a preencha de suas melhores contribuições. Ela é um sujeito 

imerso na cultura, parte e produtora dela: “Não são as coisas que saltam das 

páginas em direção à criança que as vai imaginando – a própria criança penetra 
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nas coisas durante o contemplar” (BENJAMIN, 2002, p.69). O autor aponta um 

movimento da criança frente ao produto da cultura, assim como nesta outra 

passagem: “A criança quer puxar alguma coisa e torna-se cavalo, quer brincar 

com areia e torna-se padeiro, quer esconder-se e torna-se bandido ou guarda” 

(p.93). Aqui, como na citação anterior ele indica autoria, decisão, presença, que 

em nada se assemelha a uma idéia de infância a ser moldada ou cultivada de 

acordo com o desejo adulto. Sua visão de criança que cria com liberdade e sonho 

sobre a cultura, na relação com essa cultura, se apresenta ainda mais uma vez 

quando diz: “Não há dúvida que brincar significa sempre libertação. Rodeadas por 

um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo 

próprio” (p.85).   

As contribuições de Benjamin vão ao encontro do que afirma Rego (1995), 

desenvolvendo o tema do brincar na teoria apresentada por Vygotsky: ao brincar a 

criança impulsiona conceitos e processos em desenvolvimento; ela brinca pela 

necessidade de agir em relação ao mundo que ainda não domina.  

Porém, quando me reporto aos relatos das pesquisas de Fazolo (2008), 

Mello (2008) e Micarello (2006) – aos quais volto no próximo capítulo – como 

também aos registros de campo dessa pesquisa – apresentados no cap. 4 – me 

pergunto onde foi parar a brincadeira, a imaginação, o sonho, a liberdade, a 

fantasia, a criação na Educação Infantil, se as crianças precisam repetir, repetir, 

repetir e cumprir.  

Na perspectiva de Benjamin, o olhar sobre essa criança na qual “O hábito 

não fez sua obra,” criança e cultura ainda não se adentraram, ainda se visam, 

como quem vê a fachada. Uma vez que entremos perdemos a possibilidade de ver 

a fachada de fora. A criança olha a cultura, a lógica da vida adulta ainda de fora, 

logo é crítica dela, inova, inventa, sonha, pois o hábito não fez a obra como em 

nós.  

A infância, que tem essa possibilidade de reinventar o mundo por se 

reconhecer no rosto que o mundo volta para ela porque ainda não está conformada 

na lógica que criou as coisas como se encontram, é também apresentada por 

Benjamin junto à figura do Corcundinha (1995, p.141). Ele parece ser a própria 

criança na qual “O hábito não fez sua obra” (1995, p.43), logo o próprio sem jeito, 

o arteiro, ou a possibilidade, assim como tem a criança, de ver o mundo no 

detalhe, no avesso, na fresta e ver o que o adulto já não vê, entender o que ele já 
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não entende por si só. O Corcundinha me lembra o menino citado por Fazolo 

(2008), que não canta as músicas da rotina, mas canta e dança Zeca Pagodinho em 

uma conversa informal fortuita. Esse menino parece olhar os momentos das 

músicas de disciplina como quem espia pela fresta e, tão pequeno, consegue ver o 

que os colegas e as professoras não vêem, que aquilo não tem um sentido real, não 

tem uma finalidade que a justifique pedagogicamente. Nenhum Projeto Político 

Pedagógico anuncia que pretende adestrar as crianças, todos falam em autonomia, 

senso crítico... Pois como diz Benjamin (1995, p. 69) “Quem, porém, iria confiar 

num mestre escola que declarasse a dominação das crianças pelos adultos como o 

sentido da educação?”  

Benjamin também aponta em várias passagens a nossa dificuldade, em 

especial na sociedade capitalista, com valores que desumanizam de forma 

crescente na cultura moderna, em enxergar a criança, em compreender a infância, 

até porque ela é a denúncia dessa era de perda do sonho e da sensibilidade. Isso se 

apresenta em passagens como: “Demorou muito tempo até que se desse conta que 

as crianças não são homens ou mulheres em dimensões reduzidas”(BENJAMIN, 

2002, p.86). Lendo esse recorte hoje parece absurdo que para alguém fosse difícil 

não dar-se conta que não era uma questão de ser miniatura, mas ainda hoje, 

precisamos a todo tempo pensar que a infância tem a sua especificidade e lutar 

para garantir o atendimento aos seus direitos.    

Por outro lado, nessa dificuldade denunciada por Benjamin de 

compreender a infância, e também por termos outras concepções de infância 

orientando o trabalho com crianças, ele traz registros que marcam bem a diferença 

nessas maneiras de compreender:  

Trata-se do preconceito de que as crianças são seres tão distantes e 

incomensuráveis que é preciso ser especialmente inventivo na produção do 

entretenimento delas... Desde o iluminismo é esta uma das mais rançosas 

especulações do pedagogo. Em sua unilateralidade, ele não vê que a terra está 

repleta dos mais puros e infalsificáveis objetos da atenção infantil. (BENJAMIN, 

2002, p.57). 

Aqui encontramos na figura do pedagogo a aproximação com a imagem do 

filisteu, que na obra de Benjamin é identificado como aquele que “tem razão na 

coisa em si” (BENJAMIN, 2002, p.66), aquele sujeito sem aspirações que fujam 

ao imediatismo das suas satisfações, logo muito relacionado ao cidadão do mundo 

moderno capitalista, que perde suas referências e se vê diante da satisfação 

contínua de necessidades básicas ou criadas pelo próprio sistema. O filisteísmo se 
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traduz em relação à infância na perspectiva do olhar da falta sobre ela, de uma 

educação que não reconhece sua especificidade, de um olhar infantilizador, de 

uma preocupação de escolarização que se sobrepõe à realização da infância, do 

fazer utilitário que compreende a infância como um tempo preparatório do 

amanhã. Benjamin apresenta como o filisteísmo impregna o fazer educativo na 

modernidade, anulando o que ele aponta como potência e possibilidade na 

infância. 

O filisteísmo, que molda as formas de relação de vida no mundo 

capitalista, que em Bakhtin se aproxima dos efeitos da ideologia do cotidiano 

(sendo que esta também se altera de acordo com as tensões do próprio grupo), 

impregna também o fazer escolar. Tanto que o próprio Benjamin já aponta o 

pedagogo como alguém que não vê os objetos da atenção infantil. O pedagogo, 

justo aquele que na estrutura social se dedica a estudar a infância e as formas de 

melhor colaborar com o seu aprendizado e desenvolvimento, é aquele que mais 

evidentemente se distancia de seu propósito por deter uma verdade.  

 Em “Programa de um teatro infantil proletário” (BENJAMIN, 2002), o 

autor tece críticas à educação burguesa por ocupar-se das inovações 

metodológicas e por centrar-se em uma idéia para a qual se educa. Nesse mesmo 

texto, Benjamin apresenta material para a reflexão sobre o trabalho com crianças 

na perspectiva do fazer coletivo, que garanta à criança a realização da sua infância 

e não a sua infantilização. É uma proposta de educação que apresenta a relação 

dialética entre presente e futuro, parte e todo, fragmento e totalidade, pois deve 

abranger toda a sua vida e deve ocorrer sobre um terreno delimitado, um contexto. 

Afirma que: “Todo desempenho infantil orienta-se não pela “eternidade” dos 

produtos, mas sim pelo “instante” do gesto.” (BENJAMIN, 2002, p. 117)  

O “instante do gesto” não corresponde ao imediatismo ou à fugacidade, 

mas se contrapõe à visão de preparação para o futuro que tanto tem atrapalhado a 

“realização da infância” porque é sempre um olhar do adulto “interpretando a seu 

modo a sensibilidade infantil” (BENJAMIN, 2002, p. 92). O “instante do gesto” 

também vai ao encontro da análise feita por Jobim e Souza (1994) sobre a forma 

de apreensão do real pela criança que é de ter atenção sobre o particular, que 

segundo a autora denota uma similaridade com a forma de compreensão da 

psicanálise e uma forma de perceber o mundo e o conhecimento.  
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Benjamin, de acordo com Jobim e Souza (1994) propõe o resgate da 

dimensão metafísica e polissêmica da linguagem, deteriorada nas relações na 

modernidade, como meio em que se refletem processos reais. A infância 

restabelece a relação entre experiência e linguagem, uma vez que ainda não se 

contaminou com a instrumentalidade da língua e com a experiência esvaziada de 

sentido, a qual designa vivência. A infância e a linguagem possibilitam às ciências 

humanas recuperar sua dimensão crítica frente às contradições das sociedades 

capitalistas, uma vez que Jobim e Souza propõe resgatar a compreensão crítica da 

realidade contemporânea através do olhar sensível sobre o mundo, da ética do 

olhar sobre o mundo moderno.                                                                                                                                                             

Para Vygotsky a linguagem é primordial no desenvolvimento da 

consciência da criança, tornando a natureza social em natureza psicológica através 

do processo de interiorização dos conteúdos históricos e sociais. No encontro do 

pensamento pré- lingüístico e da linguagem pré- intelectual, quando o pensamento 

se torna verbal e a fala racional, ambos se modificam e se desenvolvem. A 

linguagem e as relações sociais têm papel preponderante na construção da 

subjetividade e da consciência. A compreensão se relaciona com o nível de 

interação do que flui de verbal e não verbal entre as pessoas e com a interação 

destas, logo, “não existe nem a primeira nem a última verdade, mas verdades que 

se constituem na linguagem e por meio dela, continuamente ao longo da história” 

(JOBIM E SOUZA, 1994, p.136). 

Sendo a criança um ser de cultura, que a produz e por ela também é 

produzida, Jobim e Souza (1994, p.22) entende ainda que, por mais que as 

crianças estabeleçam relações que escapem à lógica estabelecida, em algum 

momento elas acabam por se adequar a lógica padronizada. Pensar a infância 

nessa perspectiva é estar comprometido com a possibilidade de fazer de outra 

forma o cotidiano sempre tão igual. O que não significa cair em modismos sempre 

tão inovadores e desenraizados. Mas é estar atento ao direito e ao avesso como a 

criança em “A Caixa de Costura” (BENJAMIN, 1995, p.127) e ao “caráter 

destrutivo... que vê caminhos por toda parte” (p. 237), é saber como a criança no 

limiar do labirinto que “só poderá se reencontrar se ousar perder-se” 

(GAGNEBIN, 1994, p.103). Assim, se amplia a possibilidade de não fazermos da 

educação da infância uma educação filisteia, de estarmos atentos, desconfiados 
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das verdades, dos métodos, dos programas pedagógicos sempre tão ajustados aos 

seus fins.  

A escola tem a mais alta relevância na perspectiva histórico-cultural. Não 

como disciplinadora, como mera transmissora de conteúdos, ou como o lugar da 

guarda e proteção, mas como espaço privilegiado de interações e intervenção 

deliberada na aprendizagem acerca de questões complexas por parte de membros 

mais maduros da cultura. Exatamente por isso a escola merece ser continuamente 

estudada em inúmeros aspectos.  

Daí a necessidade cada vez maior de se refletir sobre a infância na 

perspectiva não reducionista que nos apresentam esses autores, uma infância que 

nasce imersa em uma cultura complexa, porém empobrecedora das experiências 

que nos permitam criar vínculos e construir sentidos para além dos imediatismos. 

Significa estar atento à criança, vê-la, ouvi-la, construir com ela, de forma coletiva 

e dialogada, o trabalho educativo, centrado em uma criança real, inserida em um 

contexto e uma classe reais. 

A criança hoje exposta a um currículo norteado por uma sequência de 

datas, possivelmente não relacionadas ao seu universo cultural mais imediato, é 

uma criança imersa na história da humanidade, na cultura e nas relações e 

estruturas sociais. Esse currículo é conseqüência e causa na relação dialética de 

uma ideologia que impregna as mentes das pessoas, como afirma Apple (1982), 

como também da ideologia do cotidiano que atravessa todas as interações. 
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2  
A RAZÃO DE PESQUISAR O CURRÍCULO 

Nesse capítulo procuro demonstrar como o tema dessa pesquisa se 

encontra presente na escola de Educação Infantil, nem sempre indo ao encontro 

dos interesses, desejos e necessidades da criança. Em seguida faço uma breve 

análise sobre o currículo e, por fim, busco apresentar as políticas, o debate sobre a 

Educação Infantil e implicações na prática cotidiana. 

2.1 
SEMPRE FOI ASSIM...                   

Muitas escolas organizam o currículo no ano letivo começando pelo 

carnaval, passando pela Páscoa, dia do índio, dia das mães, festa junina, dia dos 

pais, dia do folclore, dia do soldado, dia da pátria, dia das crianças e Natal. Ano 

após ano as crianças passam pela escola comemorando estas datas, na maioria das 

vezes, inclusive, de forma desconectada de outros conhecimentos e atividades. 

Inconsistentes argumentos como: “Sempre foi assim” e “As famílias gostam” e a 

dúvida: “Não sendo „isso‟ o que é para fazer?” nos apontam a pouca reflexão por 

parte dos professores sobre a Educação Infantil, a infância e a razão de sua ação 

pedagógica.  

As datas comemorativas de sentido social ou religioso são citadas no 

capítulo O Núcleo Comum no Currículo por Atividades – Estudos Sociais do livro 

Currículo por Atividades: Jardim de Infância – Escola de 1º grau de Heloísa 

Marinho, publicado em 1978. No tópico do capítulo intitulado Estudos Sociais, as 

datas comemorativas aparecem no item Estimulação Essencial como parte da 

“Orientação compreensiva de formação de hábitos de disciplina: Aproveitamento 

na educação do apoio afetivo e comportamentos desejáveis”. Como forma de 

realizar esse aproveitamento é apontada a “Organização de festividades sociais: o 

aniversário da criança, dia das mães, dos pais, festa de São João, festa do Natal.” 

Como também a “Comemoração de datas cívicas e religiosas ajustadas à 

compreensão da criança”. (MARINHO, 1978, p.256-257)  

 É relevante para essa pesquisa a citação das datas comemorativas pela 

autora porque, segundo Leite Filho, durante pesquisa realizada sobre a Educação 

Infantil no Rio de Janeiro constatou a centralidade da Professora Heloísa Marinho 

na área desde 1934 (LEITE FILHO, 1997, p. 18). De acordo com este autor, a 
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professora “fez escola na Educação Infantil... caracterizando uma tendência da 

Educação Infantil, à época, no Rio de Janeiro” (LEITE FILHO, 1997, p. 74). Sua 

visão pedagógica sobre a Educação Infantil que, segundo ainda o mesmo autor, 

era pioneira e inovadora no Brasil, concebe “a experiência vivida como a única 

fonte do verdadeiro saber” (LEITE FILHO, 1997, p. 41) e se relaciona com um 

enfoque biológico-evolucionista (LEITE FILHO, 1997, p. 105). Suas idéias 

formaram a prática de gerações de educadores de Educação Infantil e teriam 

exercido forte influência na então Capital Federal, posteriormente Estado da 

Guanabara, atual Cidade do Rio de Janeiro.  

 No livro Educação Pré-Escolar (1982) de autoria de Gilda Rizzo, as datas 

comemorativas também são citadas como integrantes do currículo da Educação 

Infantil. Para esta autora, que compõe uma das muitas gerações formadas pela 

Professora Heloísa Marinho e foi sua colaboradora, os “acontecimentos cívicos e 

datas festivas” compõem um dos três tipos de oportunidades que produzem temas 

ou fatos geradores (RIZZO, 1982, p.185). Embora reconhecendo que essas datas 

sejam utilizadas pelos meios de comunicação de massa para exercer apelo a 

determinadas formas de comportamento como o consumismo, a autora entende 

que as crianças são influenciadas e trazem esses temas para a escola. Assim, ainda 

segundo a autora, a escola deve assimilar esses fatos e criar um julgamento crítico 

sobre eles, como também deve explorar os símbolos, a festa e a alegria 

relacionados às datas. 

Kramer organiza em 1986 o livro “Com a Pré-Escola nas Mãos – uma 

alternativa curricular”. Nele apresenta uma breve fundamentação teórica e 

propõe o trabalho com temas geradores tomando a realidade das crianças como 

ponto de partida. A autora apresenta os temas chamados cíclicos, relacionados às 

datas comemorativas, como provisoriamente deflagradores de uma pesquisa e um 

estudo mais amplo, provocativos da curiosidade e aprendizagem dinâmica e 

participativa, devido à dificuldade inicial do professor em trabalhar com o que lhe 

apresenta a criança.  

Analisando teses e dissertações escritas a partir de pesquisas realizadas 

pelo Grupo de Pesquisas sobre Infância, Formação e Cultura (INFOC) da PUC – 

Rio, encontrei registros referentes à questão das datas comemorativas no cotidiano 

da Educação Infantil das escolas pesquisadas. 
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Silvia Barbosa (2004), quando pesquisa interações entre adultos e crianças 

em uma escola pública no município do Rio de Janeiro, registra atividades e 

comemorações relacionadas às datas comemorativas do calendário civil e 

religioso como parte do currículo comum da escola. 

Motta (2007), ao pesquisar questões de autoridade em uma escola privada 

do Rio de Janeiro relata diversos momentos do cotidiano escolar organizados em 

torno de datas comemorativas. 

Mello (2008) pesquisa as relações de mediação entre professores e 

crianças na Educação Infantil inserida em uma escola de ensino fundamental no 

município do Rio de Janeiro. Nessa escola um incidente envolvendo a questão 

étnico-racial, após solicitação dos pais da criança envolvida, foi trabalhada de 

forma aligeirada, em meio às comemorações do Pan-Americano e do dia das 

mães. A “emergência” das datas fixas ou transitórias se sobrepõe as demandas do 

próprio grupo, sejam elas de curiosidade, interesse, conflito ou direito como foi o 

caso aqui registrado. A professora não ignorou a necessidade de tratar o tema em 

sua turma, mas o fez o mais rápido possível para retomar o planejamento oficial, 

orientado pelas datas pré-estabelecidas. 

Micarello (2006) apresenta pesquisa sobre os saberes docentes de 

professores de Educação Infantil, realizada em três escolas de Educação Infantil 

do município de Juiz de Fora em Minas Gerais. Nessas escolas aponta que as 

festas relacionadas ao calendário civil e/ou religioso fazem parte do currículo e, 

em especial os ensaios para essas comemorações, ocupam um tempo significativo 

da rotina escolar.  

Segundo a autora, uma das escolas estudadas é uma escola conveniada 

com uma instituição religiosa que segue o calendário religioso na prática 

pedagógica. A escola é da instituição, o financiamento é público e os professores 

são concursados para a rede pública. Os pais ao matricularem seus filhos talvez 

não tenham feito a opção por uma escola confessional, mas por uma escola 

pública, laica. As crianças ao irem para a escola estão expostas à doutrinação 

religiosa que não necessariamente corresponde à religião de seus pais. A rigidez 

disciplinar nesta instituição se sobrepõe à autoridade da professora, as práticas e 

cânticos religiosos envolvendo a rotina da criança são comuns independente da 

adesão espontânea da professora. O calendário das datas comemorativas, os 

ensaios e confecção de materiais relacionados aos eventos, orientam o trabalho da 
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professora e se sobrepõem às atividades que não estão a eles relacionados. 

Havendo longos tempos de espera aos quais as crianças ficam submetidas 

aguardando os momentos de ensaio e apresentação, gerando cansaço e agitação, 

geralmente resolvidos com repreensão por parte dos organizadores. 

Esse tema, as festividades escolares relacionadas às datas comemorativas, 

foi debatido pelo grupo pesquisado por Micarello que nos apresenta algumas 

questões.  

Segundo Micarello, os professores apontam a importância desses eventos 

para que a criança se solte, como um momento de fantasia, criatividade. No 

entanto, não foi observada a participação das crianças no planejamento, na tomada 

de decisão, ela não pode alterar a coreografia, as falas. A criança entra no 

processo como executora, reprodutora do que foi pensado e decidido pelos 

adultos. As professoras demonstram exercitar sua criatividade no processo de 

planejamento e sua expressividade durante os ensaios e apresentações. A 

importância do encontro entre os profissionais é destacada, revelando o 

planejamento e preparação dos eventos como os poucos momentos reservados 

pelas escolas para planejamento conjunto. Esses momentos tomam maior 

importância para os profissionais que se conhecem e estabelecem suas parcerias 

de trabalho através desses episódios. (Por outro lado, a emergência de planejar 

eventos durante todo o ano ocupa os momentos previstos para planejamento e 

estudo nas redes que já os têm garantido como pode ser observado no cap. 4 dessa 

dissertação.) 

Revela-se a importância dos eventos para a família ver o trabalho 

realizado, o que anuncia um ponto que a autora discorre em sua tese: a fragilidade 

da segurança profissional do professor de Educação Infantil. Quanto menor a 

idade da criança com a qual trabalha, menos o professor se sente trabalhando, ou 

reconhecidamente trabalhando. Fazer as festas para a família é uma maneira 

encontrada de prestar contas de seu trabalho.   

As observações de Micarello, assim, oferecem muitos aspectos para 

análise de uma prática naturalizada nas escolas que parece atender de alguma 

forma aos profissionais e aos pais, mas que demonstra não existir a favor da 

criança, pois é a própria autora que afirma:  

Confrontando o que dizem os professores sobre a importância das comemorações 

para que as crianças possam se soltar, é possível perceber que talvez o professor 
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se solte muito mais que as crianças nessas ocasiões. As professoras se envolviam 

intensamente na preparação das festas, preocupavam-se em apresentar um 

produto interessante do trabalho aos pais. Entretanto, essa preocupação com o 

produto da atividade muitas vezes impedia uma participação mais efetiva das 

crianças. (2006, p.179) 

A constatação de pesquisas atuais que tratam de diferentes assuntos na 

Educação Infantil e apresentam registros sobre as datas comemorativas em seu 

cotidiano é um indício de que essas continuam a ser norteadoras ou, pelo menos, 

presentes no currículo dessa etapa da Educação Básica. Aponta também, como 

visto acima, que essa presença não necessariamente se justifica a partir de um 

interesse, desejo, ou necessidade da criança, que deveria ser a referência para a 

elaboração do currículo. 

Tomar como princípio organizador do currículo a comemoração de datas 

que fazem parte do calendário civil e/ou religioso oficial, como rituais que dariam 

sentido à prática pedagógica, contribui de uma determinada maneira para a 

constituição da subjetividade da criança e da identidade de seu grupo social. As 

experiências cognitivas e afetivas corporificadas no currículo asseguram, de 

acordo com Silva (2001, p.184), o nexo íntimo e estreito entre educação e 

identidade social e entre escolarização e subjetividade. 

2.2 
CURRÍCULO: O CORAÇÃO DA ESCOLA 

Reconhecendo que “a instituição pedagógica foi histórica e 

tradicionalmente concebida para criar consensos, homogeneizar ritmos, valores e 

condutas, de acordo com uma certa visão/concepção de mundo”, conforme 

apontam Tura e Marcondes (2008, p.246), investigar como essa concepção se 

materializa no cotidiano escolar faz-se imprescindível. 

Para Moreira e Candau (BRASIL, 2007b, p. 19), o currículo é o coração da 

escola, espaço que centraliza a atuação de todos e torna a todos responsáveis por 

ele. Por essa definição verifica-se a importância para os autores que ocupa o 

currículo na estrutura da escola. Para esses autores o educador é um dos grandes 

artífices do currículo que se materializa na escola (BRASIL, 2007b, p. 19). 

Compreendendo que a organização curricular implica diretamente na 

forma como os educadores acolhem as vozes dos estudantes, a partir da afirmativa 

de Moreira (2001, p.11), podemos concluir que esta organização é “parte de uma 

luta mais ampla entre discursos dominantes e subordinados”. Logo, muitas 
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práticas no cotidiano das escolas se relacionam ao discurso dominante, de uma 

sociedade industrial organizada em classes que busca garantir, em parte através da 

escola, a manutenção das suas relações. De acordo com Apple (1982, p. 28), as 

escolas cumprem uma função ideológica nessa estrutura. Nessa relação 

impregnada do discurso dominante para os subordinados, as crianças são 

percebidas como seres incompletos que precisam ser preenchidas com o que lhes 

falta. Preenche-se com o que se acredita que falta; conhecimentos, práticas e 

valores; desconhecendo-se, muitas vezes o que a criança e sua família trazem de 

história e pertencimento cultural. 

Segundo Silva (1999, p.14), todo livro sobre currículo se inicia com uma 

discussão sobre o que é currículo para delinear a teoria que vai trabalhar, porque 

uma definição de currículo se relaciona a uma concepção de currículo, a uma 

teoria que o envolve, a uma abordagem que o justifica. Logo, não há neutralidade 

técnica ou pedagógica. Assim também, uma proposta curricular de Educação 

Infantil parte de uma concepção de infância, relaciona-se ao momento histórico. 

Seja qual for a referência teórica com a qual uma proposta curricular esteja 

identificada, segundo Silva (1999, p.14) ela sempre parte das questões acerca do 

que o aluno deve saber, do que é valido ou importante que ele saiba, do que 

merece fazer parte do currículo. Há compromissos, ainda que não estejam 

explícitos, com uma perspectiva de mundo, de homem e de sociedade.  

Toda proposta curricular estabelece critérios de seleção uma vez que, 

ainda de acordo com Silva (1999, p.15): “O currículo é sempre o resultado de uma 

seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se 

aquela parte que vai constituir, precisamente o currículo.” Então o currículo não 

corresponde ao conhecimento, ele corresponde ao conhecimento selecionado, 

segundo Silva (1999) justificado por uma teoria.    

Moreira e Candau (BRASIL, 2007b) fornecem outros elementos para 

refletir na análise sobre as questões culturais e o currículo. Embora defendam o 

direito do aluno a ter acesso a um corpo de conhecimentos que faça parte dos 

chamados conhecimentos universais, ensinados praticamente da mesma forma em 

toda escola, defendem também o reconhecimento da diversidade cultural que 

compõe a sociedade e transita na escola. Essa diversidade não pode ser ignorada, 

não pode ser silenciada. Esses autores compreendem a diversidade como central 
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no processo de elaboração de um currículo significativo que permita à criança ir 

além das suas referências cotidianas, partindo delas, ampliando-as. 

Mas, se as crianças gostam, os professores gostam, as famílias gostam e já 

é assim há tanto tempo, qual seria o problema de organizar o currículo pelas datas 

comemorativas? Moreira e Candau (2003, p.164) citam a relação entre educação 

escolar e cultura, tratando do caráter monocultural da organização escolar que se 

apresenta como igualitária e padronizadora. Segundo esses autores (2003, p.164) 

as formas de discriminação no cotidiano escolar precisam ser problematizadas e se 

apresentam desde o Projeto Político Pedagógico às comemorações e festas. 

O currículo organizado ano após ano em torno das mesmas datas 

comemorativas corre o risco de estar engessado em torno do cumprimento de um 

cronograma de caráter monocultural, distante do interesse real da criança e de não 

reconhecer a diversidade das experiências de crianças e adultos e em que 

perspectiva se dá a formação cultural desses sujeitos que produzem cultura e são 

constituídos em suas subjetividades na cultura. Para Moreira e Candau (BRASIL, 

2007b, p. 35): “A escola precisa acolher, criticar e colocar em contato diferentes 

saberes, diferentes manifestações culturais e diferentes óticas.”  

2.3  
O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PARA MORDER O MIOLO 

Como vem sendo apontado nesse texto, as conquistas mais efetivas na 

garantia de uma Educação Infantil de qualidade no Brasil são muito recentes. Na 

verdade vem se corporificando em menos de trinta anos e ainda não se pode dizer 

nem que sua abrangência territorial seja satisfatória nem que atenda a todas as 

questões implicadas. 

As políticas de Educação Infantil, e a ausência delas, estiveram permeadas 

por concepções sobre a infância que, circulam na sociedade. Desde um olhar da 

natureza infantil à condição infantil, a criança foi vista ora como rei a ser 

paparicada, soberana, ora vítima, infantilizada, quase sempre num vir a ser, na 

necessidade de ser preenchida e completada pelo adulto. Com um olhar construído 

a partir da visão do adulto sobre ela, a infância vem sendo definida, interpretada, 

estudada, mas muito pouco ouvida.  

Em Deise G. Nunes (2009), encontramos referências quanto ao período de 

atendimento à infância que vai dos anos 30 anos aos anos 70 em que, segundo a 
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autora, havia a preocupação de maior investimento social nessa área, pois seria 

quando o indivíduo apreende os padrões de comportamento e de socialização. 

Nesse período a relação com a criança no interior das creches seria de grande 

submissão com rigidez a padrões de controle de comportamento e higiene. A 

tutela dos mais pobres cria o estereótipo de sub-cidadãos. Ainda segundo Deise G. 

Nunes (2009), o atendimento na Educação Infantil tinha os seguintes eixos: rígido 

controle sobre os hábitos familiares da criança; concepção meritocrática da vaga, 

condicionada ao trabalho da mulher fora do lar; controle sobre a maternidade, 

especialmente sobre o período de amamentação; disciplinamento sobre o modo de 

vida das famílias, em especial sobre os seus hábitos higiênicos e morais. 

Também Micarello, em análise acerca do atendimento à infância no Brasil, 

oferece dados sobre esse período de enfoque assistencialista e compensatório de 

carências familiares, baseado na concepção naturalizada de infância que marcou 

as origens da Educação Infantil no Brasil. A tônica desse atendimento sendo 

também apontada como médico-higienizadora, enfoca os problemas ligados à 

criança como advindos da estrutura familiar (2006, p. 34 - 35). 

A partir de meados dos anos setenta essa política perde o fôlego, 

possivelmente com a criação da Coordenação de Educação Pré-Escolar em 1975 e 

com a política de importação dos programas americanos de educação 

compensatória. 

Analisando as informações apresentadas por Deise G. Nunes (2009) e 

Micarello (2006) é possível fazer uma aproximação com o tema central da 

presente pesquisa que é o currículo da Educação Infantil organizado em torno 

das datas comemorativas do calendário civil e religioso. Deise G. Nunes fala 

de padrões de comportamento e socialização, submissão, controle sobre os hábitos 

familiares, disciplinamento sobre o modo de vida das famílias, em especial sobre 

os seus hábitos higiênicos e morais. Tudo isso é feito na pré-escola e na creche 

através de reuniões de pais, manuais, bilhetes. Mas também, e de forma mais 

eficiente possivelmente porque não declarada, através do dia-a-dia na escola, dos 

conteúdos, dos hábitos, dos valores, das comemorações, daquilo que é valorizado, 

aprovado cotidianamente ano após ano, durante toda a infância. 

Segundo Jobim e Souza (2007, p.83), “A compreensão que o sujeito tem 

de si se constitui através do olhar e da palavra do outro”. Na escola de Educação 

Infantil a criança se encontra em franco período de percepção de si e do mundo, 
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época em que a presença do outro é imprescindível até para as suas necessidades 

mais vitais. Em crescente relação e interação com o outro/adulto e o outro/criança 

como ela, vai construindo, elaborando, constituindo a percepção sobre si mesma e 

a crescente consciência de sua existência e lugar no mundo, sua subjetividade, 

porque “o despertar da minha consciência se realiza na interação com a 

consciência alheia” (JOBIM e SOUZA, 2007, p.83). 

A criança exposta a essa creche entre os anos 30 e 70 esteve muito mais 

enfaticamente exposta ao discurso dominante citado parágrafos acima, 

(MOREIRA, 2001). No entanto, mais de trinta anos se passaram, as leis mudaram, 

as políticas, umas mais eficazes que outras, mudaram, a sociedade organizada 

conquistou um lugar novo, de direitos para essa infância que era sub-cidadã. Hoje, 

a Educação Infantil saiu da esfera da saúde e da assistência, é a primeira etapa da 

Educação Básica. Mas e o currículo? 

Em trabalho apresentado na ANPED em 2001, Kramer afirma que “o 

debate em torno do currículo tem mordido as pontas do problema, mas não o 

miolo” (2002, p.69), porque as discussões oscilam entre questões macro, 

totalizantes e de sistemas, mas não perpassam e atravessam a realidade da qual 

tratam. Nesse artigo a autora apresenta a análise de pareceres contidos em textos 

encomendados pelo MEC em 1996 sobre Currículo da Educação Infantil. Ainda 

que apresentem suas especificidades, de modo geral não se contrapõem, logo farei 

uma breve síntese naquilo em que se encontram. 

A criança é compreendida como cidadã, com direitos de participar de 

ambientes estimuladores para seu desenvolvimento e construir na interação com 

outras pessoas a ação educativa. O currículo é visto como um roteiro de viagem 

que precisa partir do porquê, por quem, para quem e para quê ensinar, além do 

quando, do como e de onde; coordenado por um parceiro mais eficiente: o 

educador ou professor. Atividades são programadas, estruturando um cotidiano 

dinâmico, agradavelmente disciplinado pela adequada participação de todos, em 

clima de autonomia e cooperação, incluindo tarefas de cuidado. O planejamento 

curricular pode ser participativo e deve explicitar a fundamentação teórica, as 

alternativas de estruturação do ambiente de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças, a organização do espaço físico-social, integrado a aspectos como 

condições de trabalho do educador/professor, sua qualificação profissional e 

programas de capacitação em serviço a que tem acesso, o número de crianças por 
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turma, o horário de atividades, os recursos humanos, materiais e financeiros 

existentes. 

Observa-se a impossibilidade de ter uma orientação curricular única, mas a 

necessidade de garantir a igualdade de possibilidades. Uma proposta pedagógica 

precisa ser o resultado da elaboração das pessoas reais envolvidas, é mais que uma 

tarefa técnica ou pedagógica, é ação real daqueles que compõem a escola: 

gestores, professores, funcionários, alunos, famílias. Todos têm sonhos e projetos, 

razões para estarem ali, razões que os levaram até ali, todos tem contribuições a 

dar em um processo de reflexão, estudo, negociação que traduz e se traduz no 

cotidiano. 

Os professores estão sempre envolvidos em um currículo, segundo Silva 

(1999, p. 21), mesmo que não tenham isso em conta. Até mesmo porque, os 

valores ficam arraigados no fundo da nossa mente (APPLE, 1982, p. 19). Então, 

ainda que não haja uma orientação que engesse o currículo às datas 

comemorativas, elas parecem continuar norteando o trabalho em muitas escolas de 

Educação Infantil.  

De acordo com o documento Subsídios para Diretrizes Curriculares 

Nacionais Específicas da Educação Básica (BRASIL, 2009a, p.22): “Avançou-se 

no Campo teórico e no Campo dos movimentos sociais para mudar a situação da 

educação da criança de 0 a 6 anos no Brasil.” Esse avanço esteve extremamente 

comprometido com o “fortalecimento de uma visão das crianças como criadoras 

de cultura e produzidas na cultura... e a definição de tendências para a Educação 

Infantil que valorizam os saberes e os afetos das crianças.”  (BRASIL, 2009a, 

p.22) 

O documento citado apresenta uma ampla revisão da história recente da 

Educação Infantil, das políticas públicas, dos movimentos sociais que muitas 

vezes lhes deram origem e da produção acadêmica.  

Sua construção parte da compreensão de que a Educação Infantil é um 

Campo político, de pesquisa e de prática social (BRASIL, 2009a, p.25), essa 

afirmação importa muito numa área na qual muito comumente apela-se para o 

amor maternal para com as crianças ao invés de investir-se na formação e no 

reconhecimento profissional (tema também abordado em Micarello, 2006). 

Assume uma concepção de infância como categoria da história e como construção 

social (BRASIL, 2009a, p. 25), logo sem os ranços das teorias maturacionistas e 
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adultocêntricas de outras épocas. Contudo, não a apresenta como a nova moda 

pedagógica, mas como resultado de um processo mais amplo de estudo e pesquisa 

de diferentes áreas de conhecimento. 

As contribuições da produção acadêmica encaminham a reflexão sobre o 

currículo da Educação Infantil na perspectiva do reconhecimento da criança como 

sujeito social e de cultura, o que implica em considerar seu pertencimento a uma 

família e a uma comunidade e sua diversidade cultural. Apresentam a 

preocupação com questões de interação entre as crianças entre si e com os adultos, 

da interação com a cultura, da expressão em diferentes linguagens, das 

possibilidades do brincar, as questões do cuidar e acolher. 

As diretrizes partem da concepção de criança como sujeito histórico, de 

direitos, que produz cultura e constrói sua identidade pessoal e coletiva nas 

relações e práticas cotidianas que vivencia. O documento Subsídios para 

Diretrizes Curriculares Nacionais Específicas da Educação Básica (BRASIL, 

2009a) demarca avanços ao mesmo tempo em que evidencia a necessidade de 

ainda dar visibilidade a antigas questões como o direito a não sofrer maus tratos 

no espaço da escola e fora dela. Um dos pontos em que parece que pouco se 

avançou é o da questão curricular da Educação Infantil que vem sendo 

amadurecida em meio à complexidade que atravessa toda a discussão sobre a 

infância. 

Como já havia dito anteriormente, hoje a Educação Infantil saiu da esfera 

da saúde e da assistência, é etapa da Educação Básica, e o currículo finalmente 

começa a ocupar o lugar que precisa ocupar nas discussões de forma amadurecida. 

No entanto, mesmo com toda a mobilização, com as orientações legais e a 

produção acadêmica, os reflexos na escola nem sempre são facilmente 

observáveis. O que se aponta como horizonte para o debate sobre o currículo da 

Educação Infantil possivelmente ainda não impactou as práticas.  

Em sua tese de doutorado sobre a relação das crianças de uma turma de 

Educação Infantil de uma Escola Municipal situada no espaço urbano do centro da 

cidade do Rio de Janeiro com as manifestações e expressões culturais do entorno 

da escola, Fazolo (2008) apresenta e analisa a descontextualização das atividades 

desenvolvidas na escola. O pertencimento cultural da criança não é considerado e 

ela observa isso em especial em relação à utilização da música.  Seus relatos 

apresentam a música, como é comum nas práticas de Educação Infantil, utilizadas 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913497/CA



34 
 

para a normatização e disciplina das rotinas. Através da música as ordens são 

dadas, os comportamentos são lembrados e repetidos até serem seguidos. A 

música, nas palavras da autora, é utilizada como instrumento de automatização 

das crianças. Ela observa que muitas ficam caladas, apáticas mesmo, durante os 

momentos em que se canta na escola. Porém, durante sua pesquisa pode 

estabelecer vínculos com as crianças entre as quais descobriu, inclusive entre os 

calados e apáticos, ritmados sambistas e cantores de samba e funk que talvez a 

escola não conheça. Afinal isso não é conteúdo escolar...     

Dos capítulos anteriores até este foi realizada uma breve retrospectiva da 

história recente da Educação Infantil no Brasil, da apresentação dos fundamentos 

da concepção de infância assumida nessa pesquisa, da demonstração de como o 

tema dessa pesquisa se encontra presente na escola de Educação Infantil, como 

também da análise sobre o currículo, as políticas, o debate sobre a Educação 

Infantil e implicações na prática cotidiana. O próximo capítulo será dedicado às 

referências teóricas que embasaram a definição e a compreensão sobre o campo 

pesquisado, a apresentação das informações e do processo de inserção no mesmo.  
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3 
O PROCESSO DE PESQUISA E O CAMPO  
 

Compreender o cotidiano significa ir além de tecer opiniões, então são 

necessárias referências teóricas para a compreensão do que o campo apresenta 

para a análise da pesquisa. Neste capítulo busco fazer um breve diálogo com 

Benjamin, Vygotsky e Bakhtin, no sentido de definir o campo pesquisado, as 

estratégias para melhor me inserir, conhecer e compreender o campo, registrando 

como esse diálogo conduziu a pesquisa.  

Este capítulo é também dedicado a apresentar informações sobre o 

município no qual se desenvolveu a pesquisa, sobre seu sistema de ensino e as 

escolas pesquisadas, bem como sobre e o processo de aproximação e inserção no 

campo.  

3.1 
CONCEPÇÕES TEÓRICAS E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 
PARA ENTRAR EM CAMPO                                                 

O currículo tem uma perspectiva das relações entre classes, entre 

dominantes e dominados, como também na constituição das subjetividades. Essa 

relação é a grande questão que move esta pesquisa a tentar compreender melhor a 

razão do currículo da Educação Infantil frequentemente organizar-se em torno de 

datas comemorativas. Não apenas os conhecimentos que dão corpo ao currículo, 

mas como estes participam na constituição das subjetividades que transitam nos 

espaços escolares.  

As referências teóricas se baseiam em Bakhtin, Vygotsky e Benjamin que, 

de acordo com Jobim e Souza (1994), são autores que se completam em diversos 

aspectos e têm como referenciais a linguagem e as bases teóricas do materialismo 

histórico e dialético para trabalhar com concepções de história, cultura e infância, 

como também em Sarmento, na análise da Sociologia da Infância. Foram ainda 

estudados autores que pensam e pesquisam a escola e o currículo, como Moreira 

(2001, 2003), Silva (1999, 2001), Candau (2003), Apple (1982) e outros.  

Como os autores apresentados ensinam que a subjetividade é constituída 

na cultura, na relação com o outro, através da linguagem; para compreender o 

papel do currículo na constituição das subjetividades que transitam na escola e 

vice-versa, sendo o currículo também constituído dessa ou daquela forma na 
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interação e jogo de forças que se estabelece naquele espaço, é necessária a 

imersão no contexto sob duas vertentes.  

Uma vertente no sentido de conhecer o espaço, o contexto, suas histórias, 

pois de acordo com Bakhtin (2004), os espaços de interação, as relações e a 

estrutura determinam a forma e os temas dos atos de fala. Assim, o conteúdo 

daquilo que é dito, a conformação ideológica do cotidiano deriva também da 

estrutura e da organização do espaço, das relações hierárquicas estabelecidas e 

interações possíveis.  

Partindo do princípio de que “a fala, as condições de comunicação e as 

estruturas sociais estão indissoluvelmente ligadas” (JOBIM e SOUZA, 1994, p. 

111), para Bakhtin, a organização e a formação mental se dão na interação verbal 

e “é a expressão que organiza a atividade mental” (JOBIM e SOUZA, 1994, p. 

111). Assim, a consciência é constituída socialmente, na interação verbal que 

exprime e alimenta a ideologia do cotidiano e constitui o domínio da palavra 

interior e exterior desordenada e “acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e 

cada um dos estados de consciência” (BAKHTIN, 2004, p.118). A ideologia do 

cotidiano interage dialeticamente com os sistemas ideológicos constituídos da 

moral social, da ciência, da arte e arte da religião que a partir dela se cristalizam. 

Bakhtin desenvolve a concepção de linguagem numa perspectiva 

ideológica e dialógica da linguagem. Considerando a palavra uma ponte entre o 

sujeito e os outros (BAKHTIN, 2004, p.113), apresenta toda uma série de 

conceitos que nos ajudam a pensar não só a linguagem como constitutiva dos 

sujeitos, mas as relações e a pesquisa em ciências humanas.  

Sendo a palavra um signo que reflete e refrata a realidade em 

transformação, tecida por uma multidão de fios ideológicos, de acordo com 

Bakhtin é também o indicador mais sensível de mudanças. A palavra é o primeiro 

meio da consciência individual, instrumento da consciência que acompanha todo 

ato ideológico e “o modo mais puro e sensível de relação social” (BAKHTIN, 

2004, p.36). 

A linguagem tem caráter dialógico e se constitui na interação verbal, 

“nunca está completa...é um projeto sempre caminhando e sempre inacabado” ( 

JOBIM e SOUZA, 1994, p. 100).  

Bakhtin propõe um modelo dialógico e polifônico de compreender a 

realidade, no qual o enunciado é um elo de uma cadeia em que se encontram 
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também o ouvinte e todas as vozes que antecederam aquele ato de fala. Nesse 

“diálogo da vida” (JOBIM e SOUZA, 1994, p. 103) a entoação é o que revela a 

autoria e a singularidade do enunciado, relacionando-se internamente com o 

contexto extraverbal. Nessa concepção de linguagem, que sempre se orienta para 

um outro, a compreensão é percebida como um processo ativo e criativo, que se 

efetiva na réplica, na palavra que se opõe, na contrapalavra.  

A outra vertente é a de conhecer os sujeitos da pesquisa. Ir ao encontro do 

sujeito envolvido na pesquisa em busca de conhecê-lo e tentar captar ao máximo o 

olhar que ele apresenta sobre si mesmo. Permitir-me conhecê-lo a partir das suas 

referências para então fazer o exercício de afastar-me e assumir que nossos 

olhares, ainda que possam ter similaridades, não partem do mesmo ponto, não 

coincidem na forma que vêem.  Um olhar que tenta captar no outro algo como ele 

vê, mas que o vê como este nunca poderá ver, por assumir o lugar de onde de fato 

me encontro, externamente a ele. Segundo Amorim (2007, p.14) esse movimento 

que é exotopia, de acordo com Bakhtin, é um “desdobramento de olhares a partir 

de um lugar exterior”. Esse é um exercício fundamental para a pesquisa, a 

aproximação do olhar e o afastamento em seguida que me permite assumir o meu 

lugar exterior ao sujeito pesquisado para ver e buscar compreender aquilo que ele, 

de onde se encontra, não pode ver. Assumir o meu lugar singular é também, 

segundo Amorim (2007, p. 14) assumir a minha assinatura e a minha 

responsabilidade sobre o que anuncio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Numa pesquisa na qual os sujeitos são crianças e as pessoas que trabalham 

com as crianças, exige nesse exercício de exotopia, um olhar sobre as crianças e 

sobre o olhar que as pessoas têm sobre as crianças. É preciso conhecê-las através 

delas mesmas e das visões sobre elas apresentadas pelas outras pessoas. Pois essas 

visões, provavelmente compõem muito do trabalho realizado com as crianças. 

Exige também que eu assuma o meu lugar de pesquisadora com a clareza 

de que este lugar não é neutro e está povoado das minhas próprias experiências, e 

que estas são impregnadas do outro com quem me encontro nesse processo no 

qual a aproximação e o afastamento revelaram a mim e ao outro, quando posso 

indagar a mim e ao próprio conhecimento em elaboração. 

Essa relação dialógica, que exige um outro, foi desenvolvida em um 

percurso no qual o estudo teórico paralelamente à pesquisa de campo me 

permitiram que ambos me alimentassem e se alimentassem de novas questões. Foi 
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um caminho para tentar conhecer, ler, reler, rever e/ou reafirmar conceitos, buscar 

autores, estabelecer a interlocução à medida que o próprio campo me apontou 

questões e possibilidades.  

A pesquisa foi realizada em duas escolas de Educação Infantil e se 

desdobrou entre a análise do questionário e de documentos de orientação e 

planejamento da rede e das escolas, observação da prática pedagógica e de 

momentos de planejamento, de entrevistas com gestores da rede e das escolas e 

com docentes.  

Esse processo de pesquisa teve inicio em outubro de 2009 com a análise 

do material disponível da pesquisa anterior do grupo INFOC
3
, com o 

recolhimento do questionário (anexo 1) da pesquisa institucional do grupo e com a 

primeira entrevista com os gestores da Educação Infantil da Rede Municipal no 

mês de novembro.  

Foi analisado o questionário, o material da entrevista e feito novo contato 

com a secretaria de educação do município viabilizando a aproximação com a 

escola. O questionário utilizado é resultado da revisão e aprimoramento do 

questionário aplicado na pesquisa anterior do INFOC em 1999-2000 e busca 

compor um panorama da Educação Infantil no município. Esse instrumento, 

escolhido no intento de superação do antagonismo quantitativo/qualitativo, 

compõe o corpo da pesquisa institucional, também contribui com as pesquisas que 

dela derivam como esta. Numa perspectiva de mão dupla, na qual o informante 

possa nutrir-se de novas reflexões a partir das suas próprias contribuições, num 

contínuo processo formativo. 

Segundo Sarmento (2003, p.164), os documentos são um componente 

essencial do cotidiano da escola e oferecem um manancial de informações. O 

autor, porém, atenta para a natureza diferente desses materiais. Alguns são 

projetivos e tem maior relação com a fala oficial, como a proposta pedagógica, 

outros são produtos da ação, como as atas, e retratam aquilo que se pretende 

cristalizar como realidade, havendo ainda os performativos, como os relatórios, 

que unem ação e a interpretação, revelando comumente as concepções que 

                                                           
3
Pesquisa Formação de Profissionais da Educação Infantil no estado do Rio de Janeiro: concepções, políticas 

e modos de implementação, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa sobre Infância, Formação e Cultura 
(INFOC) – PUC-RJ, no período de 1999 até 2004, com o objetivo de delinear um balanço crítico das 
propostas de formação de profissionais de Educação Infantil implementadas pelas redes públicas municipais 
de educação do estado do Rio de Janeiro. (KRAMER, 2005) 
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transitam na escola. Considerando todos esses aspectos, foram analisados 

documentos produzidos pela secretaria, como a Proposta Pedagógica do 

município, como também diferentes documentos produzidos pela ou na escola: 

planejamentos, atas, relatórios. Consideramos também documentos observados, 

lidos e analisados: os murais, os trabalhos, as atividades plásticas e as fotografias, 

enfim, tudo o que contasse a história e compunha o contexto da instituição e nos 

ajudasse a conhecer e compreender o currículo ali constituído.  

Para tentar conhecer o contexto da instituição, os sujeitos que a 

constituem, suas relações e as redes de significados estabelecidas, busquei fazer 

um mergulho em seu cotidiano através da observação sobre como se desenvolve o 

currículo planejado e que outras questões não planejadas se apresentavam nesse 

cotidiano. Entrar no contexto da pesquisa exigiu uma familiarização que me 

tornasse “mais um” naquele espaço, sem a expectativa, no entanto, de perder a 

visibilidade.   

Segundo Duarte (2004, p.215), em temas em que há a necessidade de 

explicitar práticas, crenças, valores, ou que os conflitos e contradições não fiquem 

claramente estabelecidos, as entrevistas possibilitam aprofundar a percepção e 

captar indícios dos modos como cada um dos sujeitos percebe a realidade. Ainda 

de acordo com a autora o processo de entrevista oferece ao seu interlocutor a 

“oportunidade de refletir sobre si mesmo, de refazer seu percurso biográfico, 

pensar sobre sua cultura, seus valores, a história e as marcas que constituem o 

grupo social ao qual pertence, as tradições de sua comunidade e de seu povo.” 

(p.220) Nessa perspectiva, a própria entrevista, assim como o questionário, atua 

como via de mão dupla. A sua realização já produz alguma transformação nos 

sujeitos e, consequentemente, no contexto. Buscando compreender as entrelinhas 

do cotidiano, mas também as entendendo como um momento de mútua reflexão, 

foram realizadas entrevistas individuais com professores sobre as expectativas das 

crianças, das famílias e dos profissionais em relação à Educação Infantil.  

A partir dessas ações me detive mais atentamente nas anotações de campo 

e aprofundei a interlocução com a teoria a fim de estabelecer nova compreensão 

possível das relações estabelecidas. Foi o momento em que todo o exercício de 

exotopia que se intentou se traduziu em escrita. As muitas vozes que circularam 

nas reflexões estão representadas na dissertação, numa relação dialógica em que 

eu e o outro nos revelamos no encontro em que nos damos um novo sentido. 
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Escrita que, segundo Amorim (2007, p.14) ao assinar assumo o lugar singular que 

só eu posso ocupar, logo só eu posso assinar e assinando me torno responsável por 

responder pelo lugar que ocupo, lugar de quem pesquisa, investiga, questiona, 

num dado momento, num dado lugar, inserido em um dado contexto.  

Realizada a imersão no processo de aprender no encontro com as muitas 

vozes com que me propus a dialogar, busquei revisar a escrita e também através 

dela os inúmeros equívocos cometidos nessa minha primeira experiência de 

pesquisa. Principalmente quando se faz a opção de buscar através da pesquisa “o 

reticulado do avesso” (BENJAMIN, 1995, p.129) e através dele compreender o 

que se apresenta como bordado, como lado direito da obra, a realidade 

apresentada. Olhar aquilo que a todos parece natural e buscar no emaranhado dos 

fios, possivelmente desencontrados, caminhos para uma outra forma de fazer, não 

sei se melhor, mas outra, outras, convida ao risco. Um risco de desordenar, de 

desorganizar, não só o estabelecido à volta, mas principalmente o estabelecido em 

mim.  

Assumir e enfrentar o risco nas dobras no avesso por vezes não foi 

simples. Situações aparentemente naturais, vistas de forma diversa do 

estabelecido, nem sempre foram agradáveis aos olhos, a mente e ao coração. 

Diante dessas situações o apoio muitas vezes veio com o conceito do caráter 

destrutivo que me lembrava que pode haver caminhos em toda parte. Enxergar no 

estabelecido a possibilidade de um outro fazer iluminava os olhos, instigava a 

mente e acalmava o coração. Nesse exercício compreendi um pouco mais o que é 

enxergar o particular como forma de apreensão do real e assim me apropriei do 

cotidiano das escolas e de suas palavras, tão repleta de significados e 

contradições. Ao pesquisar as duas escolas e ao redigir minhas considerações não 

era apenas delas que tratava, era da Escola; não era apenas  daqueles profissionais, 

era de Profissionais; não era apenas daquelas crianças, era das crianças; tampouco 

era só daquela rede, era das Redes. Era dos Sistemas de Municipais de Ensino que 

ainda se organizam, mas precisam se organizar logo, depressa, porque enquanto se 

organizam as crianças passam, elas crescem e seguem, as práticas se solidificam e 

ficam mais difíceis de serem relativizadas. Depressa, mas com atenção e zelo, 

porque as crianças merecem e tem direito. 

Sobre esse processo preciso ainda dizer, aprendi que se não for para 

escavar não adianta ir a campo, por isso escavei. Algumas vezes com a 
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expectativa imatura dos idealistas, outras com o pesar dos desiludidos, ainda 

outras com a euforia de quem encontra caminhos, tantas outras com o desgaste de 

quem carrega o fardo da terra escavada. Escavando enxerguei os detalhes, nos 

detalhes encontrei marcas, nas marcas encontrei sentido. Escavando iniciei a 

coleção, uma coleção que nem sempre foi possível de ser catalogada como 

esperava, que me fez ter que aprender outras formas de catalogar, num contínuo 

fazer e refazer, fazer e refazer-se. 

Escavando e colecionando me aproximei e me afastei, escavando encontrei 

pessoas, colecionando organizei peças. Organizei peças que ao serem retiradas do 

contexto particularizado foram reconsideradas na condição de sujeitos imersos em 

um sistema que os forjam e moldam na lógica do fazer, ter, saber sem perguntar 

por que e para que. Sujeitos constituídos em subjetividades capitalísticas que 

caminham sem deixar rastros e não tive como não deixar rastros e assinar, 

assumindo a condição de responsável sobre o que aqui anuncio. 

No exercício de escovar a contra pelo, ao qual me propus, levantei 

questões acomodadas, mas se é para escovar no mesmo sentido e fazer coro com o 

estabelecido, não vale a pena ir a campo. Olhar o reticulado do avesso por vezes 

me deixou confusa e até atônita, mas sem virar o bordado não é possível entender 

como os fios compõem aquele desenho e não outro. Por vezes emaranhada com os 

fios temi não conseguir enxergar o bordado. Com toda a poeira da escavação, a 

desordem da coleção e o emaranhado dos fios, aprendi um pouco mais sobre a 

escola, as crianças, eu mesma. Aprendi sobre pessoas e seus fazeres, com muito 

da contradição que as/nos compõem.  

Assinando o que faço e escrevo e deixando rastros que acredito possam 

colaborar com possíveis reflexões para outros, me permito propor, não com a 

pretensão de saber como e para onde seguir, mas com a certeza de que é possível 

encontrar caminhos. Habilito-me a corcundinha; que olhou pela fresta e narrou o 

que viu; não perder a chance de afetar e ser afetada, de apostar na potência do 

presente feito de agoras, agoras que se sabem com a possibilidade de refazer e 

serem refeitos. 
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3.2 
CONHECENDO O CAMPO  

A escolha do município deve-se ao fato de ser um dos cinco municípios 

mais populosos da Região Metropolitana na faixa etária de zero a seis anos. 

Segundo o site do IBGE, em 2001 residiam no município 104.087 crianças entre 

zero a seis anos, dentro de um universo de 991.382 habitantes, ou seja, cerca de 

9.5% da população.  

De acordo com informações obtidas no site oficial da prefeitura, a origem 

da cidade se relaciona a uma Sesmaria criada em 1579 em terras povoadas pelos 

índios Tamoios. Foi distrito de outro município até 1890, data de sua instalação, 

mas apenas em 1929 lhe é concedida definitivamente a categoria de cidade. 

 Sua economia desenvolveu-se desde a produção de cana, seguida pela do 

café até a larga industrialização ente as décadas de 30 e 50 do século passado. Nas 

últimas décadas grandes e importantes fábricas foram fechadas dando lugar a 

outras de menor porte e a expansão do comércio.  

Possui uma área total de 249 km², encontrando-se a 20 km de distância da 

capital. Há 592.610 eleitores no município e o PIB é de 7.763. Possui um único 

veículo de comunicação do município que é um jornal diário. Tem à frente do 

governo uma prefeita que se encontra em seu segundo mandato. Possui Sistema 

Municipal de Ensino próprio e Conselho Municipal de Educação assim como a 

quase totalidade dos municípios pesquisados. 

As informações sobre o sistema de ensino do município aqui apresentadas 

foram extraídas do questionário utilizado como instrumento de coleta de 

informações da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no 

Estado do Rio de janeiro: Concepções e Ações” 
4
 e algumas vezes 

complementadas com informações do site do IBGE. Junto com o questionário foi 

solicitado anexar o Plano de Cargos e Salários, a Proposta Pedagógica da 

Educação Infantil e o Organograma da Secretaria (não fornecido porque a 

secretaria não o possui).   

                                                           
4
 Pesquisa Formação de Profissionais da Educação Infantil desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa sobre 

Infância, Formação e Cultura (INFOC) – PUC-RJ, que tem como objetivo pesquisar, numa perspectiva macro, 
a situação da infância, das políticas de Educação Infantil e da formação dos profissionais nos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro e, numa perspectiva micro, conhecer interações e práticas entre adultos e crianças 
em creches, escolas de educação infantil e escolas de ensino fundamental nos 5 municípios mais populosos 
do Estado do Rio de Janeiro em relação à faixa etária de 0 a 6 anos. Questionário enviado aos 92 municípios 
do estado e respondido por 59 municípios. 
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Compreendendo pesquisa em Ciências Humanas como um encontro entre 

sujeitos, (Freitas, 2007, p. 37), foi feita uma entrevista
5
 com a Coordenadora da 

Educação Infantil do município. Como pessoa envolvida e situada na estrutura do 

Sistema de Ensino, seu discurso é pautado pela sua perspectiva de pertencimento 

hoje, mas carregado da sua história e das histórias que entrecruzam essa trajetória.   

A entrevista foi um encontro com uma educadora comprometida com a 

Educação Infantil e a sua rede, que tem conhecimento sobre sua área de atuação e 

vive a chance de poder contribuir para que essa rede possa melhorar o 

atendimento da Educação Infantil para as crianças da sua cidade. Porém, já 

percebeu que lhe falta estrutura para realizar o seu intento e que a distância é 

grande entre o que se projeta e o que se consegue viabilizar. Mas ela não está 

desanimada. Em toda a entrevista o dado mais forte e evidente é o seu desejo de 

construir uma rede de qualidade e o medo de não conseguir. Sabe da fragilidade 

de seu cargo e demonstra querer dar conta ao máximo enquanto lhe é possibilitado 

estar à frente da coordenação. 

Na entrevista realizada em 10 de novembro de 2009, a primeira questão 

que surge é o período de apenas dois meses em que a entrevistada está à frente da 

coordenação. Assim iniciou a conversa, avisando as entrevistadoras que por isso 

talvez não pudesse dar muitas informações sobre o desenvolvimento do trabalho. 

A coordenadora é professora da rede pública há oito anos, sendo que há 

dois na Educação Infantil. Seu vínculo com a rede é um dado importante, conhece 

sua história de alguns anos, sua estrutura, avanços e retrocessos. Falou das 

expectativas e angústias com cuidado, expondo preocupações do momento que 

atravessa. Chegando à gestão da Educação Infantil da rede em que já trabalhava, 

tinha críticas e projeções, se encontrando com os limites administrativos, 

organizacionais, financeiros, políticos.  

O anúncio de sua chegada à função em meio ao ano letivo e sua 

impossibilidade de fornecer maiores dados nos remete a análise feita por M. F. 

Nunes (NUNES et alli in KRAMER, 2005, p.120) de que a cada nova gestão tudo 

se inicia de novo, não havendo o reconhecimento das marcas do coletivo na 

construção de um projeto de educação. No entanto, ao situar-se como alguém da 

                                                           
5
 Entrevista realizada por Marta e Josy em 10/11/09. Foram realizadas entrevistas com 22 municípios entre 

os que responderam ao questionário da Pesquisa institucional desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa sobre 
Infância, Formação e Cultura (INFOC) – PUC-RJ. 
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rede, com conhecimento da mesma sob outro ponto de vista, o da escola, nos faz 

relativizar a sua fala do desconhecimento.  

Não seria exatamente um desconhecimento da rede, dos processos vividos, 

mas um desconhecimento talvez sob o prisma da gestão, do lugar onde fala nesse 

momento. Bakhtin diz que “a palavra reflete sutilmente as imperceptíveis 

alterações da existência social” (BAKHTIN, 2004, p.46), assim a professora da 

rede, que não perde as marcas da sua história, hoje se encontra na gestão e essa 

mudança de lugar, de função e de perspectiva se faz refletir na sua palavra 

cuidadosa muitas vezes.  

Considera positivo o fato de estar à frente da coordenação porque as 

pessoas já a conheciam, porque já era da rede, embora as coordenadoras anteriores 

também fossem da rede. Segundo seu depoimento as pessoas se manifestam 

positivamente e isso aumenta sua responsabilidade. Em sua opinião, ainda que 

seja por uma exigência do governo federal, há uma grande preocupação da 

Secretaria da Educação com a Educação Infantil, até pela sua própria escolha e 

diz: “Sou professora da rede, uma orientadora da rede e não tenho vínculo 

político com ninguém”  

Sua fala vai ao encontro da questão do “foco na própria importância 

pessoal daquele que narra” como aborda M. F. Nunes (NUNES et alli in 

KRAMER, 2005, p.119). Aqui não exatamente por inaugurar o trabalho, mas por 

este ser valorizado pela sua presença, caracterizando, de certa forma, o 

personalismo na gestão da Educação Infantil como ocorre em outros municípios. 

Não são exatamente as políticas ou as ações que podem fazer ou fazem diferença, 

mas as pessoas que as implementam.   

A entrevistada atribui esse momento de aprovação a sua gestão também ao 

fato de ter mais pessoas para atender uma rede extensa como essa, em sua opinião, 

e com tantas coisas, dentro e fora Secretaria. Em suas palavras: “Não se pode 

ficar martelando: Outra coordenação não fez. Não, é entender todo esse processo 

com um olhar diferenciado e tentando compreender e tentar amenizar essa 

defasagem”.  

Foi perguntado pela entrevistadora se nessa gestão estaria sendo feita uma 

ruptura com o que vem sendo feito até agora ao que a coordenadora respondeu 

que não, que hoje vê a extensão do trabalho, por mais que se tenha muito boa 

vontade. Mas afirma: “É um pensar novo.”  
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 A entrevistada fala de sua formação e aponta ter sido convidada para a 

função pelo seu trabalho como orientadora pedagógica de escola. “Estou aqui na 

intenção, sou novata, mas com muita vontade...” Afirma ter liberdade para se 

colocar e gerir o trabalho porque houve a possibilidade de conversar com a 

Secretária sobre o objetivo e o ideal do que entende e quer como Educação 

Infantil. Na fala da própria coordenadora: “Fui chamada pelo meu trabalho, 

então tive a liberdade de colocar aquilo que almejo, aquilo que penso de 

Educação Infantil”. No entanto também registra: “Você sabe que a Secretaria, 

ela envolve não somente o cunho educacional, mas político”.  

A Coordenadora busca enfatizar a autoridade construída na competência, 

considerando que tenha sido sua história na rede que a conduziu a esse estágio 

profissional. Acredita que a sua escolha deva-se a competência e não por vínculo 

político, ao mesmo tempo em que traz a conversa o fato de esse espaço estar 

permeado pelo caráter político das ações e decisões. 

Sobre os avanços e conquistas observadas, relata que houve bons 

momentos da Educação Infantil e que houve depois uma queda. Na pesquisa 

anterior isso também é apontado, quando é chamado de “hiato” o período no qual 

essa oscilação desfavoreceu o trabalho que vinha sendo realizado.  

Analisando os momentos de avanços e retrocessos, afirma: “Já passei por 

vários governos, um prioriza mais a educação, outros a saúde, em qualquer 

município ou qualquer estado, a gente que trabalha na educação sabe disso, há 

momentos complicados, há momentos que nem é complicado nem maravilhoso.”                                                                         

 Segundo a entrevistada, este é um bom momento do governo municipal em 

relação à educação. Afirma que já houve períodos: “... da gente pensar caramba o 

que a gente conquistou vai tudo...”  

 Quando a Coordenadora atual e a anterior apontam a vinculação de suas 

funções e do trabalho realizado em função das mudanças político-partidárias 

revelam a fragilidade das políticas em Educação e das políticas sociais em geral. 

Nunes, Corsino e Kramer (in KRAMER, 2005, p. 20) ressaltam que “a construção 

de um Sistema Municipal de Educação... em especial no Rio de Janeiro, é 

marcada por contradições” e apontam o partidarismo como gerador de 

descontinuidades. Essas autoras lembram que esse processo, que pressupõem 

autonomia dos entes federados da União, é recente, datando da Constituição de 
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1988. Ele exige o fortalecimento do poder político local e a participação efetiva da 

sociedade civil, como apontam ainda as autoras. 

 Possuir Sistema Municipal de Ensino próprio e Conselho Municipal de 

Educação, são dados muito importantes para a organização da educação no 

município, mas não basta para que esse sistema se constitua de forma democrática 

com políticas que se sobreponham aos interesses imediatos de grupos que passam 

pelo poder.  

A entrevistada observa a acentuada preocupação da Secretária de 

Educação com a qualidade da Educação Infantil. Segundo a coordenadora, o 

município teve um “inchaço” com a absorção de novas unidades e terá que se 

preparar para essa nova demanda. Isso exige, em sua opinião, muita pesquisa, 

muita capacitação, muita formação, muita obra. Afirma que a Secretaria está 

revendo a própria dinâmica do trabalho em relação à escola em termos de 

recursos.  

A questão da ampliação da rede também aparece na entrevista realizada na 

pesquisa de 1999/2004, quando a entrevistada aponta o crescimento da rede nos, 

então, últimos dez anos, podendo afirmar que o município já teria uma rede.  

A Educação Básica no município totaliza 160.701 alunos (IBGE, 2008), 

sendo que 13.424 matriculados na Educação Infantil, 120.271 no Ensino 

Fundamental e 27.016 no Ensino Médio. A tabela 1 apresenta como essas 

matrículas se distribuem entre as redes estadual, municipal e privada.  

Tabela 1 - Número de alunos matriculados na Educação Básica no município. 

Fonte: Questionário da pesquisa “Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio 
de janeiro: Concepções e Ações”  

É possível observar que as matrículas na Educação Infantil se concentram 

na rede privada que detém o dobro das matrículas em relação à rede municipal. 

Embora os recentes marcos legais da Educação Infantil no Brasil, como a 

constituição de 1988 que a reconhece como direito da criança e dever do estado; o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069, de 1990), que afirma os 

direitos das crianças e as protege; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996, que reconhece a Educação Infantil como primeira etapa da 

Rede de Ensino 
 

Nº de alunos matriculados 

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Estadual 275 47.679 21.661 

Municipal 4.361 39.821 ------------ 

Privada 8.788 32.771 5.355 

TOTAL 13.424 120.271 27.016 
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educação básica; e a Emenda Constitucional Nº 59/2009 que prevê a 

obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos (BRASIL, 2009c), apontem 

para a premência do atendimento educacional a população de zero a seis anos, os 

dados indicam que menos de 13% dessa população tem cobertura de atendimento 

e pouco mais de 4% encontra-se na rede municipal. No conjunto de municípios do 

estado acontece o inverso. Segundo os dados da pesquisa no estado, as matrículas 

municipais na Educação Infantil totalizam quase o dobro das matrículas na rede 

privada. 

Segundo dados do mapa estatístico
6
 do município de março de 2009, na 

rede municipal até os três anos as matrículas são exclusivamente em creche, na 

faixa de três a quatro anos há matrículas em creche e pré-escola, na faixa de cinco 

a seis anos há matrículas na pré-escola e no Ensino Fundamental. A discriminação 

das matrículas na rede municipal é apresentada na tabela 2:  

Tabela 2 - Número de crianças matriculadas em 2009, na rede municipal, por modalidade de 
ensino e ano:  

Faixa etária Nº de crianças matriculadas em 2009 

Educação Infantil Ensino Fundamental 

Creche Pré-escola 1
º 
ano 2º ano 3

º 
ano 4

º 
ano 5

º 
ano 

Até 1 ano 38 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

De 1 a  2 anos 177 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

2 a 3 anos 365 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

3 a 4 anos 55 1760   _____ _____ _____ _____ _____ 

4 a 5 anos 87 2554  _____ _____ _____ _____ _____ 

5 a 6 anos _____ 372  2778 124 _____ _____ _____ 

6 a 7 anos _____ _____ 1446 2302 184 242 _____ 

7 a 8 anos _____ _____ 379 1900 1898 2174 304 

8 a 9 anos _____ _____ 133 962 1549 1592 2132 

9 a 10 anos _____ _____ 47 618 716 1537 4138 

10 anos ou mais _____ _____ 47 376 717 _____ _____ 

TOTAL 722 4686 4830 6282 5064 5545 6574 

Fonte: Mapa Estatístico                                                                                            Mês: 03     Ano: 
2009 

Fonte: Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro: 
Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009. 

Esses dados permitem refletir sobre o direito da criança a Educação 

Infantil desde os primeiros anos, do seu valor para o desenvolvimento e 

aprendizagem. O censo de 2008 aponta o nascimento de 10.280 crianças enquanto 

o mapa estatístico apresenta o número de 580 crianças na faixa de zero a três anos 

de idade matriculadas. Logo, pouco mais de 5% dos nascidos em 2008 estão 

matriculados na rede municipal.  

                                                           
6
 Organizado a partir dos dados encaminhados pelas escolas bimestralmente. 
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Houve um pequeno avanço em relação à pesquisa anterior (1999/2004). 

Naquela os números de atendimento de zero a três anos era zerado e os números 

de três a seis anos não chegavam a três mil crianças. 

Ainda que não concebendo a Educação Infantil com o objetivo de guarda, 

não se pode ignorar que se essas mães trabalham, a quem ficam confiadas as 

crianças mais novas? Não oferecer vagas suficientes de acordo com o número de 

nascidos significa partilhar de uma ótica de que no primeiro e no segundo ano as 

crianças podem ser sujeitas a qualquer arranjo para sua guarda e educação.  

Por outro lado, haver matrículas das crianças mais velhas prioritariamente 

no regime parcial significa que elas precisam da Educação Infantil, mas não do 

horário integral, como se bastasse passar algumas horas na escola. Mais uma vez, 

no caso dos adultos da família trabalharem, essas crianças também ficam 

submetidas a arranjos que podem ser de estarem entregues a si mesmas ou a 

irmãos mais velhos no horário restante. Irmãos esses, também crianças, que têm 

direito à infância e não deveriam estar submetidas ao trabalho e responsabilidade 

de cuidar dos irmãos. 

E ainda, um número maior de vagas para os mais velhos evidencia a 

preocupação com a proximidade do Ensino Fundamental que persiste e se 

fortalece em relação à Educação Infantil com a aprovação da Emenda 

Constitucional Nº 59/2009 – que prevê a obrigatoriedade do ensino de quatro a 

dezessete anos (BRASIL, 2009c). Essa situação é justificada pela preocupação em 

oferecer vaga primeiro a quem não terá outras oportunidades, ou terá menos 

chances de usufruir da Educação Infantil na medida em que sua idade a coloque 

no Ensino Fundamental. Na prática produz a conseqüente redução de oferta aos 

mais novos porque eles ainda terão outros anos para entrar na Educação Infantil.  

A existência de matrículas de crianças de cinco a seis anos da Educação 

Infantil até o 2º ano do Ensino Fundamental significa que essas crianças entraram 

no Ensino Fundamental quando iam completar cinco anos numa rede em que a 

idade de ingresso no Ensino Fundamental é seis anos a serem completados até 

30/04 do ano em curso. Não é possível identificar de acordo com os dados obtidos 

quais seriam os critérios para avançar com essas crianças, se seria o desejo dos 

pais, uma questão relacionada à verba escolar ou erros de Secretaria na hora da 

matrícula inicial. 
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 Quando uma criança de cinco anos é matriculada no Ensino Fundamental 

lhe está sendo sonegado um ano seu de direito a Educação Infantil. Toda criança 

tem direito a frequentar os seis anos de Educação Infantil de acordo com a 

organização do nosso sistema de ensino. Essa freqüência poderia lhe oportunizar 

que seu tempo dos anos iniciais da infância na escola estivesse voltado para as 

formas de compreensão próprias das crianças em relação com o mundo sem a 

preocupação tão premente no Ensino Fundamental de aprendizagens mais 

formais.  

Como horizonte entendemos que, seja qual for a etapa de ensino que se 

encontre a criança, ela deve ser entendida como tal, como criança antes de ser 

vista como aluno, compreendida em sua singularidade e não como mais um a 

receber informações, que a criança seja respeitada e valorizada em seus 

conhecimentos, afetos, saberes e valores. Para Kramer: “o trabalho pedagógico 

precisa levar em conta a singularidade das ações infantis e o direito à brincadeira, 

à produção cultural tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental” 

(BRASIL, 2007a, p.20). Mas sabemos que ainda não é assim no Ensino 

Fundamental e, muitas vezes, nem na Educação Infantil. Para receber e 

permanecer com essas crianças mais novas no Ensino Fundamental adequações 

curriculares teriam de ser pensadas considerando seus interesses.  

De acordo com a tabela 3 a distribuição de alunos nas redes municipais do 

estado equivale ao que encontramos no município aqui analisado, logo todas essas 

questões levantadas são pertinentes a outros municípios. 

Tabela 3- Distribuição de alunos matriculados na rede municipal, por modalidade de ensino, nos 
municípios do Rio de Janeiro participantes da pesquisa - 2009 

Faixa etária Total 

Crianças matriculadas em 2009 

Educação Infantil Ensino Fundamental 

Creche Pré-escola 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º 
ano 

Até 1 ano 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

De 1 a  2 anos 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 a 3 anos 100,0 94,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 a 4 anos 100,0 65,4 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 a 5 anos 100,0 2,6 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 a 6 anos 100,0 0,7 93,2 5,9 0,2 0,0 0,0 0,0 

6 a 7 anos 100,0 0,0 1,9 88,6 7,7 0,8 0,6 0,5 

7 a 8 anos 100,0 0,0 0,0 8,8 78,2 8,0 2,7 2,4 

8 a 9 anos 100,0 0,0 0,0 9,2 8,8 76,1 5,5 0,3 

9 a 10 anos 100,0 0,0 0,0 0,4 2,8 15,6 74,6 6,7 

10 anos ou mais 100,0 0,0 0,0 0,1 1,2 11,2 15,6 71,9 

TOTAL 100,0 7,7 20,6 14,2 13,2 15,9 14,5 13,9 
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Fonte: Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro: 
Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009. 

Assim como em outros dezesseis municípios do estado, o Ensino 

Fundamental de nove anos no município está organizado em ciclos nos anos 

iniciais e em séries nos anos finais. Mas de acordo com os dados fornecidos sobre 

o segmento não é possível precisar se esta organização significa um ciclo único 

inicial ou se são dois ciclos de três e dois anos, ou de dois e três anos; se há 

retenção intra ou entre ciclos; como se dá a passagem para a série e o que difere 

série e ciclo no sistema.  

Como a partir dos seis anos há matrículas do 1º ao 3º ano e até a idade de 

dez anos há matrículas no 1º ano é possível perceber a questão da retenção em 

todos os anos do ciclo, mesmo que não esteja prevista retenção. Os dados 

comprovam que há retenção em todos os anos de escolaridade. Embora ciclo não 

seja sinônimo de não retenção, numa proposta de ciclos pressupõe-se que haja 

outras formas de trabalhar as dificuldades e que as questões de aprendizagem e 

desenvolvimento sejam vistas de uma forma em que a retenção por si só não 

interesse. Reter não seria não uma categoria para o ciclo, aprender sim.  

De acordo com esses dados, é possível inferir que em uma mesma turma 

convivem, e estudam provavelmente os mesmos temas com as mesmas estratégias 

de trabalho, crianças de cinco a dez anos de idade. Logo, além de receber crianças 

com cinco anos no Ensino Fundamental, sem sabermos se há as adequações 

curriculares necessárias para tal, essas crianças ainda podem ter que estudar com 

crianças com o dobro de sua idade, uma variedade muito diferente de 

experiências, outras formas de compreensão e organização do conhecimento e 

outros interesses. Para as crianças mais velhas também deve ser muito difícil que, 

além de terem sido reprovados ou terem entrado tardiamente na escola, participem 

de uma dinâmica escolar que tende a ser infantilizadora por agrupá-las com 

crianças com até a metade de sua idade.  

A seguir podemos visualizar como se dá a cobertura de Educação Infantil 

na rede municipal de acordo com os dados da Estatística da Secretaria/2009. 
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Tabela 4 - Número de estabelecimentos, de turmas, de alunos, de docentes e de auxiliares de 
Educação Infantil e sua distribuição em Creches e Pré-escolas. 

Instituições Quantidade (Nº) 

Estabelecimentos Turmas 
de E. I. 

Crianças 
na E. I. 

Docentes 
na E. I. 

Auxiliares 
na E. I. 

1. De E.I. Só Creche --------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

Só Pré-escola 03 19 350 20 ---------- 

Creche e Pré-
escola 

08 63 1186 65 38 

2. De E. F. que têm E. I 81 201 3716 201 ---------- 

TOTAL (1+ 2) 92 283 5254 286 38 

Fonte: Estatística SECRETARIA                                                                                             Ano: 
2009 

Fonte: Pesquisa Educação Infantil e Formação de Profissionais no Estado do Rio de Janeiro: 
Concepções e Ações, PUC-Rio, 2009. 

As creches municipais funcionam em horário integral com tempo de 

permanência diária das crianças de 8 horas. As pré-escolas municipais funcionam 

em horário integral com tempo de permanência diária das crianças de 8 horas e 

em horário parcial com tempo de permanência diária das crianças de 4 horas. Há 

um número muito superior de turmas de Educação Infantil inseridas em outras 

etapas da Educação Básica - 88%, do que de turmas em estabelecimentos 

exclusivos de Educação Infantil – 12%. Fato que no conjunto das redes estudadas 

não se repete, havendo um equilíbrio entre essas duas formas de oferta – 59,3% de 

turmas de Educação Infantil inseridas em outras etapas da Educação Básica e 

40,7% em estabelecimentos exclusivos de Educação Infantil.  

A quase totalidade dos estabelecimentos específicos de Educação Infantil 

no município, trinta e cinco, é da rede conveniada em conformidade com a lei 

180/2008 e a deliberação do CME nº003/03 e 006/06. A forma de apoio dado pela 

Secretaria às creches conveniadas é o repasse financeiro de acordo com o número 

de crianças atendidas pela instituição.  

A Secretaria de Educação possui, desde 1993, setor específico responsável 

pela Educação Infantil denominado Coordenação de Educação Infantil que possui 

equipe de acompanhamento pedagógico, com três profissionais, sendo uma 

Coordenadora. Duas profissionais acompanham as 92 escolas municipais que 

oferecem Educação Infantil, uma profissional acompanha as 35 creches e pré-

escolas conveniadas. 

Segundo a Coordenadora de Educação Infantil não há condições de 

coordenar as unidades municipais junto com as creches conveniadas, embora 

fossem coordenadas pela mesma pessoa até a sua chegada à coordenação. Aponta 

que a Secretaria separou como se fossem duas redes, a Coordenadora anterior 
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acompanha as creches conveniadas e a atual Coordenadora acompanha as 

unidades municipais. Ressalta que não tem como falar sobre as creches 

conveniadas porque ainda não houve uma integração e que não há acesso a 

questão pedagógica porque é um convênio de ordem mais administrativa. 

Assim, hoje essas três profissionais compõem o núcleo de coordenação e 

vem sendo formada uma equipe com as orientadoras das próprias escolas. 

Perguntada se há intenção e necessidade de formar uma equipe na coordenação, a 

entrevistada diz: “Eu acho que sim! Com o andamento de uma educação 

unidirecional, para gente ter um perfil de educação do município”.  

A freqüência do acompanhamento as unidades pode ser semanal, 

quinzenal e mensal. A Secretaria fornece regularmente às creches e pré-escolas 

municipais brinquedos, livros de Literatura, material de consumo, material de 

higiene e material de limpeza e os recursos financeiros dos quais a Secretaria 

dispõe para a Educação Infantil são oriundos do Orçamento Municipal e do 

Ministério da Educação. 

 A Coordenadora entrevistada conta que o início do seu trabalho foi de 

pesquisa, indo às escolas saber o que está acontecendo na escola. Aponta assim 

seu método de trabalho que indica uma preocupação e um diálogo com o 

cotidiano da escola. Esse posicionamento pode vir a colaborar para que a gestão 

da Educação Infantil no município possa se constituir num processo dialógico que 

considere não só a política macro ou a produção teórica, mas a relação dessas com 

os sujeitos reais que constituem o segmento no município e suas realidades. 

 Segundo a entrevistada, o direcionamento e a dinâmica que a Secretaria 

precisa dar ao trabalho envolve os Orientadores Pedagógicos e isso acaba sendo 

mais uma dificuldade: “Falo com os Orientadores Pedagógicos. Esse trâmite 

custa a chegar lá no coração da Educação Infantil, essa afetividade, esse querer 

do novo. A gente ainda entra e vê muita coisa do trabalho com as crianças muito 

assim...”    

 Ainda segundo a coordenadora de Educação Infantil, há reuniões uma vez 

por mês com os orientadores pedagógicos e são passados os informes, projetos e 

orientações: “Isso vem sendo direcionado agora, essa é a linha... São trazidas 

sugestões de atividades, textos, na intenção de que se reflita no professor”.   

Para a coordenadora, o professor por si só já teria uma insatisfação muito 

grande, porque se sente um pouco sozinho. Ainda segundo a entrevistada, seu 
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trabalho é árduo porque alguns profissionais não levam a sério esse “novo olhar” 

da Educação Infantil, porque haveria um mito, um “ranço”, de que “Ah! 

Educação Infantil é mole de trabalhar, Você dá uma folinha...”. Ela reconhece a 

importância da formação do professor, mas afirma que se ele não estiver aberto à 

informação, não vai mudar. Por outro lado, para a entrevistada, se ele quiser fazer 

acontecer, acontece. Fala também do desejo, ainda que tímido, que percebe nos 

profissionais pelo fato de estarem em formação constante, mesmo que as pessoas 

não se dêem conta. Afirma que existe o desejo, mas não sabem como realizá-lo, e 

é esse “como” que está tentando alcançar. A Educação Infantil hoje no município 

estaria, segundo seu depoimento, em um processo de colocar em prática tudo 

aquilo que já pensaram e até agora não conseguiram. Mas coloca: “Existem 

escolas que estão há anos luz, mas ainda têm outras escolas que estão muito 

retrógradas em tudo aquilo que já se trabalhou, já conquistou”.    

Há projeto de formação em serviço implementado pela Secretaria de 

Educação envolvendo profissionais da Educação Infantil, estando à frente dessa 

formação a Secretaria e uma universidade pública que planejam essa formação 

com os Coordenadores/orientadores pedagógicos. Participam dessa formação os 

professores da rede pública, sendo realizada através de grupos de estudo nas 

creches, pré-escolas ou escolas e eventos. Nos últimos três anos os temas 

abordados na formação giram em torno de aspectos didático-pedagógicos (práticas 

cotidianas), ligados à arte e cultura (literatura infantil, teatro, música), relações 

com a família e a comunidade, saúde e alimentação e meio-ambiente. Existe 

projeto de formação cultural de História da Arte, realizado na Secretaria oferecido 

aos profissionais da Educação Básica.  

 A entrevistada atribui a sustentação do trabalho à parceria estabelecida há 

bastante tempo com a universidade, se constituindo como uma aliança muito boa, 

com interessante troca na formação dos professores. O convênio prevê a lotação 

do professor na creche da universidade em processo de formação, mas a 

entrevistada não soube confirmar se há hoje professor lotado na creche. Em sua 

opinião, a Creche Universitária tem um processo direcionado, uma equipe de 

trabalho e as pessoas às vezes não estão pré-dispostas a trabalhar da forma que se 

rege esse trabalho. Porque tem uma equipe pedagógica, o trabalho tem um perfil e 

às vezes por ser concursada a pessoa, de acordo com a entrevistada, não quer ser 
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direcionada. Complementa: “Só vai para lá mesmo quem quer trabalhar e 

aprender aquela experiência”.    

A coordenadora relata o processo de formação, divulgação e integração 

que se desenvolve no momento:  

Uma Jornada de Educação Infantil com capacitação dos professores da rede. Eles 

montam um projeto de meio ambiente e eles vão apresentar os portfólios que 

fizeram dos trabalhos desenvolvidos nas escolas da rede. Vai haver uma palestra 

direcionada aos professores da Educação Infantil e a mostra de Educação Infantil 

nas escolas. Trabalhos que as crianças fizeram durante o ano, serão expostos para 

a comunidade entrar na escola e ver o trabalho da criança. E depois estaremos ali 

no clube... fazendo um dia de socialização entre professores, alunos e pais, vai ter 

show infantil ao vivo, pula-pula...    

A Coordenadora de Educação Infantil da rede fala durante a entrevista de 

um método de trabalho que vai até a realidade da escola, que se propõe a ser 

contínuo e proporcionar reflexões sobre novas práticas, no entanto com essa ação 

se rende a uma prática de eventos que possivelmente vai dar fôlego a práticas de 

resultados para serem expostos, que muitas vezes atropelam a própria criança 

porque há a necessidade de expor algo para comprovar para o outro o trabalho 

realizado – como pode ser constatado no cap. 4 dessa dissertação. Quando na 

Educação Infantil, principalmente, o trabalho é processo cotidiano que nem 

sempre se traduz em algo possível de ser exibido para terceiros.  

Essa mostra já se encontra presente na pesquisa anterior quando é chamada 

de Feira de integração e tem como objetivo dar visibilidade a Educação Infantil. 

Outro aspecto mencionado diz respeito ao ProInfantil
7
, programa do 

Governo Federal, que está atendendo as auxiliares que até então não tinham 

formação pedagógica. Ressalta: “Medidas estão sendo tomadas para que se tenha 

uma educação de qualidade. Mas sabe-se que é um processo lento”.    

 De acordo com a entrevistada: 

Os professores da Educação Infantil precisam estar abertos a essa nova demanda 

e percebo que há uma resistência. Ainda não consegui entender, por mais 

formação que a gente faça, as pessoas ainda tem uma resistência de um novo 

olhar para a Educação Infantil, dessa formação desse cidadão como cidadão de 

direitos desde a infância.                              
                                                                        

 Complementa: “Hoje uma folinha mimeografada não dá conta dessa 

criança”. Em suas palavras:  

                                                           
7
 Curso em nível médio, a distância, na modalidade Normal, destinado aos professores da educação infantil 

em exercício nas creches e pré-escolas das redes públicas – municipais e estaduais – e da rede privada sem 
fins lucrativos – comunitárias, filantrópicas ou confessionais – conveniadas ou não. Fonte: 
http://portal.mec.gov.br acessado em 03/01/10 às 20 horas. 

http://portal.mec.gov.br/
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A Educação Infantil está emudecida, está sem ludicidade, está sem informação. 

As nossas crianças hoje são crianças que tem que ter algum conteúdo, elas têm 

uma gama de informações, por mais que o nível social seja baixo. A criança pode 

não ter esse acesso direto à questão da leitura principalmente, como o pai ler, de 

ter uma formação de leitura, mas ela tem uma visualização, mesmo que seja 

precária, ela tem essa visualização da leitura e por que não ampliar isso?  
                                                                      

De acordo com o seu levantamento sobre a formação dos professores, são 

poucos que não têm graduação, havendo professores com especialização e 

mestrado, logo não acredita que falta de formação seja o problema da rede, o que 

não significa necessariamente maior conhecimento sobre a Educação Infantil. 

Considera que não se pode dizer que esse profissional esteja estagnado no tempo, 

pois ele está em busca.  

Já na entrevista realizada na pesquisa de 1999/2000 quase todos os 

profissionais tinham nível superior, sendo que alguns faziam especialização ou 

mestrado, o que fez a entrevistada à época nomear a rede de “bem gabaritada”. 

Mas, apesar da formação, a atual Coordenadora também assinala a não 

aceitação dos profissionais em atuar em creches, como se sentissem inferiores. 

Afirma não ver o pedagogo se formar e optar pela Educação Infantil, mas optar 

pela orientação. A questão da não aceitação da creche pelos professores não é 

específica do município, eles se sentem desmerecidos por trabalharem com os 

pequenos e atenderem as demandas de sua faixa etária. Nascimento assinala: “O 

curioso é que justamente os professores que tiveram oportunidade de estudar e 

sabem de toda importância do cuidado no desenvolvimento da criança se recusam 

a exercer esse papel, enquanto as pessoas que não tem formação exercem o papel 

de cuidar.” (NASCIMENTO, 2005, p.58)  

 Especificamente ao atendimento de 0 a 3 a entrevistada pergunta: “Dar um 

banho não é um ato de ensinar? Isso é desonra?” Porém, os professores se 

sentem desmerecidos ou, como é observado no cap. 4, p.66-67 desta dissertação, a 

falta de estrutura no atendimento produz e reforça esse sentimento ?  

Apontando as contradições de todo processo histórico, Nascimento 

registra: “há também os profissionais que falam da dificuldade do cuidar por 

questões práticas: muitas vezes só existe um professor para muitos alunos... Esses 

professores argumentam que seria preciso uma outra pessoa para ajudar nessas 

tarefas.” (NASCIMENTO, 2005, p.58)   
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 A Coordenadora relata que em visita feita a uma creche com ótima 

estrutura, que, em sua avaliação, pode ser uma escola modelo, disse a diretora: 

“Você precisa dar um perfil pedagógico a essa escola! As pessoas precisam 

entrar aqui e ver no que essa escola acredita.” Ao que ponderamos, já não possui 

essa escola um perfil pedagógico? Ela já não imprime um ritmo e um caráter ao 

trabalho que corresponde ao que seus profissionais acreditam ser o melhor ou o 

possível? O que está sendo chamado de pedagógico? Quando se agrupam crianças 

em um mesmo espaço e se desenvolvem atividades com elas já não se está 

comprometido com um viés e uma concepção de Educação Infantil? Ainda que 

não se tenha bem claro que concepção seja essa ela está permeando todas as 

ações. Talvez o que se tenha querido evidenciar é que o trabalho pedagógico dessa 

escola não corresponde ao que a coordenadora entendo sê-lo. 

A coordenadora de Educação Infantil diz que quando chega à escola a 

primeira coisa que ouve: “Não estão desenvolvendo nada com as crianças”. A 

maior preocupação então seria a questão da qualidade e sabe que a qualidade vem 

com o profissional bem motivado. 

Quanto à motivação do professor, a coordenadora foi inquirida pela 

entrevistadora sobre o que acredita que possa mudar essa situação e esta afirmou 

que todo mundo sabe que é a questão salarial. Afirma que o Plano de Cargos e 

Salários (anexo 5) é muito bom, “embora não seja um dos melhores”, e acha que 

o governo hoje está oferecendo um bom momento para a Educação Infantil, 

revendo cargos e salários.  

Segundo a entrevistada, há professores que trabalham de manhã, tarde e 

noite, o que em sua opinião impossibilita trabalhar com qualidade, pois falta a 

esse professor estrutura física, mental, emocional. Não haveria horário possível de 

planejamento e pesquisa para esses professores, logo, ele ao entrar em sala, veria 

o que iria “dar hoje”. A coordenadora defende que o professor trabalhe num só 

horário com a garantia de um bom salário em regime de exclusividade, com um 

ambiente de pesquisa, em condições de preparar suas aulas com antecedência. 

Segundo informação fornecida através do questionário, a escolaridade 

exigida pela Secretaria para ingressar na Educação Infantil é Ensino Médio – 

Modalidade Normal, para professores e auxiliares, não existindo concurso público 

com prova específica para a Educação Infantil. O Município possui plano de 

carreira aprovado em fevereiro de 2003, no qual não há especificidade para 
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profissionais da Educação Infantil. O vínculo empregatício para professor é o 

estatutário com carga horária semanal de 22h, distribuídas entre 20h em atividades 

diretas com a criança e 2h em atividades de planejamento, e piso salarial de 

R$591,00. O vínculo dos auxiliares que atuam em creche é o contrato 

temporário
8
, sendo que sua carga horária e seu piso salarial não foram informados. 

O mecanismo de nomeação de diretor de creche e pré-escola é a indicação, não 

havendo tempo de mandato nem requisitos mínimos para o exercício da função. A 

escolaridade mínima exigida para ser diretor na Educação Infantil é o Ensino 

Médio – Modalidade Normal. O piso salarial do diretor não foi informado. 

De acordo com o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, os 

profissionais são classificados em Docente I e Docente II, de acordo com o 

segmento em que atuam, Supervisão e Orientação Educacional; cada classe 

contém níveis de acordo com a formação até o curso de Doutorado relacionado à 

sua área de atuação; sendo prevista a progressão salarial por tempo de serviço. O 

plano apresenta a possibilidade de gratificações por exercício de direção, direção 

adjunta, dirigente de turno, lotação em escola de difícil acesso, docência em 

classes regulares de alunos portadores de necessidades especiais e em classes de 

alunos da primeira etapa do 1º ciclo. Garante aos aposentados todos os benefícios 

dos servidores em atividade e o pertencimento obrigatório ao quadro do 

magistério para o exercício das funções de diretor e diretor adjunto de unidade 

escolar. O plano apresenta ementa que regulamenta a concessão de Adicional de 

Qualificação Profissional Cumulativa que só pode ser solicitada anualmente, após 

o estágio probatório, para cursos relacionados à formação e cargo do profissional 

de duração mínima de quatro horas, somando cento e vinte horas.  

Sobre os problemas que identifica hoje na Educação Infantil do município, 

a Coordenadora aponta a preocupação com a formação das crianças, com a 

qualidade. Afirma que gostaria que seu filho estivesse estudando no município e 

quer para essas crianças o que gostaria de ter para o filho: uma educação de 

qualidade, que a criança sinta prazer de ir à escola. Não que a criança vá pra ali 

para cumprir um tempo ou estar confinada entre quatro paredes, registra. A 

entrevistada coloca que se preocupa muito com isso e teme não conseguir alterar. 

                                                           
8
 Embora durante a pesquisa tenha encontrado duas auxiliares estatutárias com regime de seis horas diárias 

em uma das escolas, sendo a auxiliar entrevistada citada no texto uma dessas duas.   
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Gostaria que as pessoas falassem: “Caramba, a Educação Infantil do município é 

muito boa”.  

Finaliza a entrevista expressando o desejo para a Educação Infantil na 

cidade: “Que eu fique e que consiga realizar meus ideais.” Complementa dizendo 

que se ela não ficar a entrevistadora poderá pensar: “É, então alguma coisa 

aconteceu com ela que não conseguiu”. Essa visível insegurança inerente ao 

próprio cargo que ocupa também é apontada na pesquisa de 2001 quando a 

entrevistada narra estar de certa forma atenta a eleição para prefeito, pois disso 

dependeria a possibilidade de dar continuidade ao trabalho. 

3.2.1  
 A PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL 

Junto com o questionário, conforme solicitado, a coordenadora de 

Educação Infantil da rede entregou parte do documento intitulado: PROPOSTA 

CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL (anexo 4), datado de outubro de 2008 e 

tendo como responsáveis órgãos vinculados a Prefeitura e a Secretaria de 

Educação.  

 Durante a entrevista, a Coordenadora foi indagada sobre a proposta de 

Educação Infantil da rede e citou a Matriz Curricular. Segundo a entrevistada, 

todos os profissionais da rede, da Educação Infantil e dos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, participaram ativamente da construção da proposta. Relata: 

“Na época lembro que foi até exaustivo porque a gente tinha reuniões até por 

áreas, depois de ajeitar com as opiniões dos outros tinha outra reunião para ver 

se ficou conforme e aí depois teve mais ajuste em cima daquilo, passou pelo 

conselho.”                                                                   

 A entrevistada ressalta que fala neste momento como professora da escola 

e não como coordenação, apontando àquele momento como um processo 

participativo. Acredita que se têm falhas, foi por imaturidade das pessoas que 

elaboraram. Descreve a forma democrática de votação de cada ponto tratado, nem 

sempre ganhando aquilo que considerava a melhor proposta. 

 Segundo a entrevistada, em relação ao processo de alfabetização e 

letramento na Educação Infantil, houve uma tensa discussão sobre que tipo de 

letra deveria ser utilizada com a criança, quando um grande grupo propunha usar a 

letra bastão e deixar a letra cursiva para outros momentos da vida. Ainda assim, 
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continua: “Hoje se vê a professora segurando na mão da criança para copiar 

uma letra que não reconhece. Por mais que se leve a técnica, tem informações 

que a pessoa ainda não internalizou, não absorveu, não acreditou, tem o direito”.   

 Aqui se revelam concepções de alfabetização e infância que se expressam 

em duas questões aparentemente diferentes, porém complementares. Uma é sobre 

o tipo de letra a se usar na Educação Infantil baseado em que a letra bastão seria 

mais fácil de reconhecer e reproduzir, além de ser uma forma de traçar a escrita 

mais próxima do que vemos no uso social (impressos). Outra é a reprodução de 

letras sem significado e contextualização para a criança.  

Geralmente na escola os debates sobre alfabetização passam, e muitas 

vezes ficam, nessas duas questões – tipo de letra e forma de introdução e ensino 

da escrita propriamente dita. Reduz-se a alfabetização a uma questão de métodos e 

técnicas. Muitos autores têm dado suas contribuições para as reflexões sobre 

alfabetização e letramento e há quase um consenso de que alfabetizar não é apenas 

uma questão de método. Para Paulo Freire: “a leitura de mundo precede sempre a 

leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade daquele”. (1982, p. 22) 

Nessa perspectiva alfabetizar não é apenas ensinar letras ou palavras, mas tem a 

ver com a própria inserção dos sujeitos no mundo da cultura, sua apropriação e 

recriação. Isso não quer dizer que não se tem que oportunizar a criança o 

conhecimento específico das técnicas de registro e leitura. Mas esse conhecimento 

apartado do mundo real em que ela transita, assim como qualquer outro 

conhecimento, é estéril, mera técnica de repetição.  

O conhecimento assim tratado corresponde a uma visão de criança como 

receptora de um conhecimento acabado, no qual ela não tem nenhuma 

interferência. Essa é uma criança passiva que só existe nos manuais que a 

compreendem de forma isolada, analisada fora da perspectiva de seu 

pertencimento de povo e classe que as constituem.  

De acordo com Benjamin, como já tratado nessa dissertação (Cap.1, p.14), 

a criança não é passiva frente à cultura, ela é um sujeito imerso na cultura, parte e 

produtora dela: “Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança 

que as vai imaginando – a própria criança penetra nas coisas durante o 

contemplar” (BENJAMIN, 2002, p.69). Nessa perspectiva o trabalho com a 

criança passa necessariamente pela sua leitura, compreensão e tradução do mundo 

que a cerca, seja esse o mais local ou amplo, global.  
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Logo, o tipo de letra e a forma de ensiná-las tornam-se questões quase 

secundárias no processo de alfabetização e letramento quando clareamos essas 

questões centrais – concepções de alfabetização e infância. Quando 

compreendemos o quê, para quê e para quem ensinamos algo, a forma se constrói 

e se constitui no diálogo com a própria realidade.  

Quanto à prioridade da proposta, a entrevistada aponta que:  

Enfatiza muito a oralidade, a questão de a criança ser ouvida, na formação dela 

mesma, para praticar cidadania, deixar que a criança fale, desenvolver sua 

expressão mais individual. A questão da leitura, do acesso a leitura, vários 

gêneros textuais, vários portadores textuais. O processo de formação do cidadão 

participativo, a ação infantil.    

Registra ainda: “Não é um movimento assistencialista, nem de 

confinamento de uma criança, e é por isso que às vezes angustia você ter e o 

profissional não se reportar a isso... A teoria e a prática, ela vai, mas ela volta, 

não está caminhando”. Assim, a Coordenadora fala da proposta pedagógica e seu 

processo de elaboração com muita ênfase, demonstrando que esta tem para ela 

uma grande importância, mas não é isso que a proposta significa para a rede, de 

acordo com as suas próprias impressões e posteriormente observado nas escolas 

pesquisadas.  

De acordo com Kramer (1999b, p.169), toda proposta curricular tem não 

só uma história, mas traz em si uma aposta, traz as dificuldades e problemas que 

enfrenta, os desejos e caminhos que aponta. O relato da entrevistada aponta tudo 

isso, a história da construção da proposta, os conflitos que emergiram no debate, a 

aposta na superação dos conflitos através do próprio debate, os desejos e 

caminhos que aponta. 

Como uma proposta curricular contém projetos e visões de mundo, 

sociedade, sujeitos, no seu processo de construção essas questões se enfrentam, 

são disputadas pelos sujeitos envolvidos. O que se torna documento é resultado 

dessa disputa, o que se torna prática é aquilo de fato se identifica com os sujeitos 

que a executam cotidianamente, como pode ser observado no cap. 4.   

Pelo título, Proposta Curricular da Rede Municipal, subentende-se de que é 

uma proposta para a rede em todos os níveis a que atende – Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. No entanto, a cópia entregue se inicia na página 23 e se 

encerra na página 34. Contém a seguinte estrutura: três páginas de texto 

introdutório e as páginas seguintes com listas de objetivos divididos por áreas.  
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O texto introdutório se intitula Educação Infantil de ontem e de hoje: 

perspectivas de ação com a criança pequena. O texto faz um brevíssimo histórico 

da Educação Infantil, citando os teóricos que mais influenciaram seu 

desenvolvimento desde Comenius a Piaget e Vygotsky; traça o perfil do que 

transcorreu no Brasil desde o atendimento de assistência e guarda às conquistas 

legais dos últimos anos do século vinte; trata das concepções que fundamentam 

e/ou são fundamentadas por essas conquistas.  

Fala da passagem do atendimento da assistência para a educação, da 

relação educar/cuidar e das formas de compreensão sobre essa criança: “Surge, 

então, uma criança verdadeira, ativa, curiosa, imaginativa e criativa, destacando-

se a educação voltada às crianças, reconhecendo-as enquanto sujeito social, 

legitimando-a como competente e sujeito de direitos.” (SME, 2008, p.24) 

 A proposta aponta a perspectiva de Educação Infantil “como uma 

experiência singular, única, rica em (re)descobertas, em encontros e desencontros, 

satisfações e insatisfações, em enganos e desenganos, em alegrias e tristezas; rica 

em vida, rica no humano”. (SME, 2008, p.25) 

 Propõe “estabelecer na dialética entre prática e teoria a constituição da 

práxis, do fazer pedagógico dialogado junto à criança, dialogando e refletindo 

com elas e não por elas”. (SME, 2008, p.25) 

 Assume a criança como ser cognitivo, afetivo, social, político, cultural e 

histórico, que constrói conhecimentos dos quais também é parte, propõe um fazer 

pedagógico que encoraje e respeite as crianças nas suas diferentes manifestações e 

linguagens. Declara que a preocupação básica da proposta é: “educar e cuidar da 

infância a partir da articulação do ambiente que a constitui de forma lúdica, 

prazerosa, significativa...” (SME, 2008, p.25) 

 Assim anunciada sua proposição, o documento apresenta a Proposta 

Curricular de Educação Infantil propriamente dita. Esta se divide em faixas etárias 

de três a cinco anos e eixos nomeados: Linguagem Oral, Linguagem Escrita, Vida 

em Sociedade, Conhecimentos Matemáticos, Natureza e Tecnologia, Linguagens 

Artísticas. Cada um dos eixos apresenta uma lista de objetivos a serem alcançados 

pela criança.  

Analisando a proposta algumas questões se impõem a reflexão. O texto 

introdutório anuncia posições, mas não as desdobra sobre como isso se refletiria 

na prática pedagógica com a criança. Disponibiliza uma síntese das reflexões 
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presentes em documentos do MEC e na produção teórica sobre as mudanças 

ocorridas e/ou necessárias ao trabalho junto à infância, porém, não apresenta uma 

reflexão mais aproximada do cotidiano da escola de Educação Infantil. Como essa 

visão apresentada no texto se evidencia na prática? Dessa forma colabora para 

que, mais uma vez, o profissional tenha em mãos os termos e idéias que, 

esvaziadas de conteúdo reflexivo, acabam por virar chavões e alimentar modismos 

como os citados pela coordenadora na entrevista.   

Embora fale de um fazer pedagógico dialogado com a criança, a proposta 

apresenta uma lista de objetivos a serem alcançados pela criança. A lógica é: “o 

aluno deverá ser capaz de”, dos remanescentes manuais tecnicistas. É o aluno que 

deve aprender ao invés de ser o professor que deva ensinar, propiciar, oferecer, 

disponibilizar, apresentar, colaborar. Quando se tem de antemão uma lista do que 

o outro deverá saber e fazer não sobra muita margem para caminhar a partir do 

que ele, sujeito da ação pedagógica, sabe, deseja, sonha, cria, pergunta. 

O texto assume uma concepção da criança como ser cognitivo, afetivo, 

social, político, cultural e histórico, mas da lista de objetivos subentende-se uma 

criança como ser prioritariamente cognitivo. O foco parece estar colocado nas 

aprendizagens necessárias ao Ensino Fundamental. O Ensino Fundamental é a 

etapa subsequente à Educação Infantil e esse fato lhe traz marcas, influência sua 

organização, como não poderia deixar de sê-lo. No entanto, não se justifica que a 

Educação Infantil seja organizada em função do que virá depois. Benjamin, como 

já apontado no capítulo, página 12 dessa dissertação, afirma que: “Todo 

desempenho infantil orienta-se não pela “eternidade” dos produtos, mas sim pelo 

“instante” do gesto.” (BENJAMIN, 2002, p. 117) O “instante do gesto” não 

corresponde ao imediatismo ou a fugacidade, mas se contrapõe a visão de 

preparação para o futuro que tanto tem atrapalhado a “realização da infância” 

porque é sempre um olhar do adulto “interpretando a seu modo a sensibilidade 

infantil” (BENJAMIN, 2002, p. 92).  Vivendo a infância da forma mais plena 

possível é que ela se preparará para o Ensino Fundamental como conseqüência e 

não como horizonte primordial. 

O texto da proposta analisada também aponta na direção da construção de 

conhecimentos de forma lúdica, prazerosa e significativa, e trata pouco sobre 

construir conhecimentos. Não faz contrapontos sobre o que seria uma prática na 

perspectiva de construção, lúdica, prazerosa e significativa, no que essa 
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perspectiva se difere de outras formas de trabalhar com a criança. A proposta está 

organizada em objetivos por faixas etárias. Parecendo supor ser possível garantir a 

todas as crianças as mesmas aprendizagens ao mesmo tempo. Também 

aparentando desconsiderar a possibilidade de terem outras aprendizagens, outras 

experiências, por vezes inclusive as que estão programadas para a idade seguinte. 

Essa forma de organização, com objetivos pré-determinados por faixa etária, pode 

fortalecer uma perspectiva de avaliação na qual se dê ênfase ao que a criança 

deveria ter aprendido e não ao que ela demonstra ter aprendido de fato. Dessa 

forma, se ela não aprender tudo aquilo, aprender outras coisas, pode vir a ser 

avaliada como uma criança que não sabe por que não correspondeu às 

expectativas formuladas sobre ela. A conseqüência dessa organização, de certa 

forma, se confirma no item avaliação, no cap. 4 dessa dissertação.  

Apesar de se intitular Proposta Curricular de Educação Infantil, ela já 

inicia com a idade de três anos. A intencionalidade pedagógica do trabalho com 

crianças menores não está explicitada nem os objetivos a serem alcançados na 

ação pedagógica.  

O eixo Vida em Sociedade se encerra, nas três faixas etárias, com o 

objetivo: “Desenvolver no aluno a importância das datas cívicas brasileiras”. 

(SME, 2008, p.25) Vale dizer que durante a pesquisa tive acesso aos Planos de 

Ação das unidades solicitados pela coordenação e pude verificar o quanto esse 

objetivo se traduz efetivamente.  

Até aquela data (07/10/2009) apenas onze escolas haviam entregado seus 

planos de ação, todas escolas de Ensino Fundamental com turmas de Educação 

Infantil. Nenhuma unidade de Educação Infantil havia entregado o plano de ação.  

Uma primeira impressão é de que não há uma orientação sobre o que é um 

plano de ação, nem um parâmetro fornecido pela gestão da rede. Cada escola faz 

de uma forma. Há desde uma síntese do PPP até a lista de atividades a serem 

realizadas no ano.   

Dessas onze escolas, cinco apresentam uma lista de datas comemorativas a 

serem trabalhadas, uma apenas recomenda que as datas comemorativas sejam 

inseridas no trabalho com os projetos
9
. A lista de datas é extensa e variada, como 

se pode ver a seguir: Carnaval, Dia do Idoso, Páscoa, Outono, Dia da Mentira, Dia 

                                                           
9
 Esse é um termo largamente utilizado para designar diferentes formas de organização do planejamento. 
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do Índio, Dia de Tiradentes, Dia do Livro Didático, Dia de Monteiro Lobato, Dia 

do Descobrimento do Brasil, Dia da Família na Escola, Dia da Educação, Dia das 

Comunicações, Dia da Comunidade, Dia do Silêncio, Dia do Trabalho, Dia da 

Abolição, Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia do Pintor, Dia da Biblioteca, Dia da 

Eliminação do Preconceito, Dia da Paz, Dia da Fraternidade Brasileira, Dia do 

Abraço, Dia da Escola, Dia do Circo, Inverno, Dia da Água, Dia do Teatro, Dia da 

Infância, Dia do Meio Ambiente, Dia de Corpus Christi, Dia do Livro Infantil, 

Dia da Saúde e Nutrição, Dia dos Namorados, Dia da Proteção das Florestas, 

Festa Junina, Dia do Pescador, Dia do Bombeiro, Dia das Avós, Dia do Futebol, 

Dia do Folclore, Dia dos Pais, Dia do Soldado, Dia do Hino Nacional, Dia da 

Conservação do Solo, Dia do Amigo, Dia do Trânsito, Dia da Independência, 

Aniversário da Cidade, Primavera, Dia das Crianças, Dia do Professor, Eleições, 

Dia da Cultura, Dia da Família, Dia da Bandeira, Dia da Proclamação da 

República, Dia da Música, Dia do Zumbi, Verão, Natal.  

3.2.2  
 AS ESCOLAS OBSERVADAS 

A definição das escolas observadas se deu a partir de conversa com a 

coordenadora sobre a proposta da pesquisa. Solicitei que me fosse indicada uma 

escola exclusivamente de Educação Infantil com Pré-escola. Foi indicada uma 

unidade de Educação Infantil de horário integral que atende a crianças de nove 

meses a seis anos e que é tida como uma unidade com ótima infra-estrutura, a 

mesma escola já citada na entrevista da coordenadora. Após algumas semanas de 

observação solicitei a possibilidade de observar outra escola também 

exclusivamente de Educação Infantil com Pré-escola. Foi então indicada uma 

unidade de Educação Infantil de horário parcial que atende a crianças de três a 

seis anos. A primeira escola será chamada de Escola 1, a segunda escola 

observada será chamada de Escola 2.  

São duas escolas públicas de Educação Infantil inseridas no mesmo 

sistema de ensino que apresentam características, identidades e perfis diverso uma 

da outra. Enquanto uma escola é quase recém inaugurada, a outra existe há quase 

meio século. Uma ainda não constitui uma identidade própria como aponta a 

própria Coordenadora em entrevista, a outra luta entre manter a identidade 

construída ao longo dos anos por tantos profissionais que ali passaram e uma 

outra identidade possível de se construir com a municipalização e a chegada de 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913497/CA



65 

 

novos profissionais. O prédio de uma está novo, a outra está conservada. Em uma 

há profissionais com apego ao local e ao trabalho, na outra os profissionais 

passam por ela. As duas escolas têm problemas de pessoal, desde o quantitativo à 

formação. Cada uma com suas alegrias e tristezas, acertos e equívocos, 

dificuldades e possibilidades.   

 Ambas são, de certa forma, novas nesse sistema, até mesmo porque, como 

em tantos outros sistemas municipais de ensino, a Educação Infantil só tem 

adquirido corpo e visibilidade após a LDB e, mais especificamente, após a 

aprovação do FUNDEB e a Emenda Constitucional Nº 59. O fato de uma ser fruto 

da extinção da ação de uma ONG e aquisição do prédio pelo poder público e a 

outra do processo de municipalização de uma unidade estadual reflete essa nova 

realidade da Educação Infantil. 

 Como apontou a Coordenadora na entrevista já citada no cap. 3, há uma 

questão política forte que permeia todo o trabalho com a educação pública 

municipal. O tempo de mandato do governante é o máximo de tempo que se 

costuma ter para o desenvolvimento de um projeto de gestão. O pouco tempo que 

a Coordenadora atual tem a frente da Educação Infantil também se configura 

como um fator que demanda adaptação de todos os implicados. 

ESCOLA 1 

A Escola 1 se localiza em um bairro residencial que fica a vinte minutos de 

ônibus do centro da cidade, bem servido de condução contando com três linhas de 

ônibus intermunicipais que ligam este e outros bairros à cidade vizinha através do 

centro da cidade ou pela BR101. Possui escolas privadas de pequeno e médio 

porte, uma escola municipal de Ensino Fundamental, diversas igrejas evangélicas 

e pelo menos uma igreja católica, o comércio é farto com lojas e serviços de todo 

tipo desde os de tipo familiar a redes conhecidas no município. A rua da escola, 

que se localiza numa curva, possui intenso fluxo de carros e ônibus e nenhuma 

sinalização que oriente ou alerte sobre a existência da escola naquele local.                            

            No prédio onde hoje funciona a escola funcionou anteriormente uma 

instituição em regime de internato e semi-internato para crianças abandonadas 

vinculado a uma ONG.  

            Em 2005 a instituição encerrou suas atividades naquele local deixando 

todo o seu mobiliário, de acordo com informações fornecidas por uma antiga 
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funcionária. Em fevereiro do mesmo ano a prefeitura alugou o prédio e ali iniciou 

o funcionamento da creche através de um “convênio informal”, com funcionários 

contratados, alguns remanescentes da fase anterior. A creche tinha em torno de 

sessenta crianças dividas em sete grupos que iam do berçário ao pré 3. 

De acordo com a mesma funcionária, havia uma grande procura da 

comunidade por vagas e não havia verba de manutenção das atividades. O prédio 

era escuro, organizado internamente com divisórias de madeira escura, segundo a 

atual diretora estava em condições precárias e seu mobiliário era inadequado. A 

Secretaria mandava papel higiênico, carne e frango para a merenda, não mandava 

material de limpeza. A unidade era mantida com a colaboração de vizinhos e dos 

próprios profissionais. 

No final de 2006, de acordo ainda com a funcionária, uma professora 

concursada do município assumiu a direção da unidade e instalou o Conselho 

Escolar. A partir de então começaram a chegar profissionais concursados da rede. 

O prédio foi comprado pela prefeitura em 2007. Em sua avaliação houve uma 

queda na qualidade do trabalho e a diretora foi exonerada em 2008. Nesse mesmo 

ano assumiu a atual diretora e em seguida a unidade passou por obras que, 

segundo a própria diretora, seria uma obra emergencial que se tornou estrutural. 

Ainda segundo a diretora, após as obras a comunidade começou a enxergar a 

escola de forma mais simpática e confiante. Após as obras, foi inaugurada, em 

15/04/09, a creche municipal. A funcionária que fornece essa narrativa considera 

que hoje as crianças tenham conforto na unidade.  

A diretora está há dois anos na gestão, embora seja da rede há 17 anos e já 

tenha exercido essa função em outra escola, é nova nessa escola, chegou para 

assumir a direção e vem do Ensino Fundamental. 

O prédio de três andares possui no térreo um pátio com uma parte aberta e 

outra coberta, hall de entrada que dá acesso a escada para o andar superior, a uma 

sala de reuniões e a partir desta à sala da direção e secretaria. Esse mesmo hall dá 

acesso ao corredor do refeitório à direita e prossegue em um corredor que dá 

acesso a uma sala de aula, um banheiro para adultos, um banheiro para as crianças 

e uma espécie de almoxarifado. O segundo andar é composto por berçário, 3 salas 

de aula, banheiro de meninas, banheiro de meninos e banheiro de adultos. O 

terceiro andar é composto por 5 salas de aula, sala de vídeo, banheiro de meninas, 

banheiro de meninos, banheiro de adultos. 
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De acordo com a portaria de matrícula de 13/11/09 (SECRETARIA, 

nº13/2009) a modulação das turmas deveria ser conforme apresenta a tabela 5: 

Tabela 5 – Modulação das turmas de Educação Infantil conforme a portaria nº13/2009 

Grupo Idade Nº Crianças Profissionais 

Creche 1A nove meses a um ano 8 a 10  duas auxiliares de horário 
integral  

Creche 1B um a dois anos até 12 duas auxiliares de horário integral  

Creche 2 dois a três anos até 12 uma auxiliar de horário integral e 
uma professora de horário integral

10
 

Creche 3 três a quatro anos até 15 uma auxiliar de horário integral e 
uma professora de horário integral 

Pré 1 quatro a cinco anos até 20 uma professora de horário integral 

Pré 2 cinco a seis anos até 20 uma professora de horário integral 

Segundo a diretora esse ano foi planejado a abertura de treze grupos e a 

matrícula foi feita antes do ano letivo começar, contando que a secretaria fosse 

encaminhar os profissionais necessários. O que não ocorreu e profissionais que, 

ainda segundo a diretora, não desejavam continuar na escola porque desejavam 

trabalhar com o Ensino Fundamental e foram para essa unidade sem saber o que 

lhes aguardava, foram remanejados. Os treze grupos se reduziram a dez com o 

quantitativo de alunos acima da modulação oficial. A escola hoje possui dez 

grupos de crianças organizados como mostra a tabela 6 : 

Tabela 6 – Modulação real da unidade 

Grupo Nº 
Crianças 
no início 
do ano 

Nº Crianças 
no decorrer 
do ano 

Profissionais existentes à época 
da observação 

Carência de 
profissionais 

Creche 1A 12 12 
duas auxiliares de horário 
integral 

 

Creche 1B 20 14 
duas auxiliares de horário 
integral 

 

Creche 2A 20 15 

uma auxiliar de horário integral uma professora 
de horário 
integral 

Creche 2B 25 15 

uma auxiliar de horário parcial e 
uma professora de horário parcial 

uma auxiliar de 
horário parcial 
e uma 
professora de 
horário parcial 

Creche 3A  21 17 

uma professora de horário parcial uma auxiliar de 
horário integral 
e uma 
professora de 
horário parcial 

Creche 3B 20 14
11

 

duas professoras de horário 
parcial e uma auxiliar de horário 
integral  

Pré 1A 19 16 

uma professora de horário parcial uma professora 
de horário 
parcial 

Pré 1B 17 13 uma auxiliar de horário integral uma professora 

                                                           
10

 Como não existe professora estatutária na rede em horário integral esse quadro costuma ser preenchido 
por uma professora de matrícula (estatutária) e dupla regência (DR) na mesma unidade ou duas professoras 
de horário parcial. 
11

 Sendo que uma com NEE - Necessidades Educacionais Especiais 
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de horário 
integral 

Pré 2A 19 15 

uma professora de horário parcial 
e uma auxiliar de horário parcial 

uma professora 
de horário 
parcial 

Pré 2B 19 17 
uma professora de horário 
integral 

 

O quantitativo de profissionais é insuficiente, a escola tem mais auxiliares 

que professores e a carência seria de sete professores. No dia a dia da escola lidam 

com a criança o professor, o auxiliar e o profissional de serviços gerais, pois 

ocorre um remanejamento constante de acordo com a necessidade do dia e do 

momento. 

Das nove auxiliares apenas duas, as parciais, são estatutárias, todas as 

outras são contratadas. As professoras são estatutárias sendo que quatro tem 

matrícula na escola, uma tem matrícula e DR
12

 na escola e duas tem só DR na 

escola. A diretora afirma que mesmo com o quadro completo a modulação oficial 

de profissionais não atende a necessidade da escola por ser vertical. 

No segundo semestre chegaram cinco professoras contratadas em regime 

parcial e uma professora de matrícula passou a fazer DR na escola. 

Foram realizadas em torno de 42 horas de observação entre os meses de 

março e junho, divididas entre aula e planejamento, como também quatro 

entrevistas, além de uma conversa com a funcionária da secretaria para a coleta de 

informações sobre a história da unidade. Na tabela 7 se encontram os perfis dos 

profissionais entrevistados que serão denominados no decorrer do texto como D, 

O, P e A. 

Tabela 7 - Perfis dos profissionais entrevistados na escola 1 

Função Formação Tempo na 
rede 

Tempo na EI Tempo na 
escola 

Vínculo 

Diretora Pedagogia 17 anos 02 anos 02 anos Estatutário 

Orientadora 
Pedagógica 

Pedagogia 10 anos 03 anos 02 anos Estatutário 

Professora Pedagogia – 
em curso 

15 anos 03 anos 02 anos Estatutário 

Auxiliar E. M. -
Normal 

04 anos 08 anos 04 meses Estatutário 

 

A observação foi realizada em uma turma de Pré 2, com 15 crianças de 5 

anos, sob a responsabilidade de uma professora de horário parcial e uma auxiliar 

de horário parcial. A sala na qual se deu a observação fica no terceiro andar, é 

pequena, com duas janelas basculantes que não permitem muita ventilação. As 

                                                           
12

 Regime no qual o professor estatutário dobra o seu horário de trabalho, mas não lhe são garantidos os 
benefícios da matrícula.  
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paredes são pintadas de coral até pelo menos a altura de um metro e a partir daí 

são pintadas de branco. O mobiliário é composto por cinco mesas quadradas 

brancas com quatro cadeiras coloridas, um armário, uma mesa de professor e uma 

estante com compartimentos plásticos coloridos removíveis. Há um quadro 

branco, um mural do “Piu-Piu e Frajola” escrito “Sejam bem vindos”, composto 

por figuras adquiridas no comércio de decoração de festas infantis. Outro mural 

fixado acima de um metro de altura exibe uma centopéia oriunda do mesmo 

comércio (aparentemente) com o alfabeto, um cartaz de EVA
13

 do Piu-Piu exibe 

as datas dos aniversários do semestre dentro de estrelas. Há um cartaz de 

propaganda do programa “Alfa e Beto” 
14

 e trabalhos de alunos pendurados nos 

varais. Esses trabalhos são exercícios estruturados.   

ESCOLA 2 

A Escola 2 se localiza no bairro central da cidade, em uma das suas 

principais ruas, onde se localizam as principais agências de banco, o principal 

comércio, a rede de serviços em geral, as maiores e mais tradicionais escolas da 

cidade, várias instituições públicas como o Pronto Socorro, o Conselho Tutelar, o 

Fórum e a Prefeitura. Além de várias Igrejas Evangélicas de diferentes portes e 

segmentos, localiza-se também a matriz da Igreja Católica na cidade, no pátio da 

qual está instalada a escola. Quase todas as linhas de ônibus que atravessam a 

cidade e a ligam à cidade vizinha passam na rua da escola.  

Esta era uma escola paroquial, uma escola da igreja. Estabeleceu-se um 

convênio entre a igreja e o Estado e há quarenta e oito anos o prédio foi cedido 

para o funcionamento de uma escola pública estadual. De acordo com a diretora, a 

Diocese conhece o trabalho e é parceira, mas não há intervenção religiosa na 

escola. As famílias são convidadas a participar da vida religiosa, como a missa de 

Páscoa que é realizada para as crianças. 

A escola funciona na parte térrea de um prédio que pertence à igreja e no 

qual funcionam setores da paróquia. Para chegar à escola é necessário subir a 

escadas que levam a igreja e a uma pequena travessa paralela a rua principal que 

possui trânsito interno de quem circula por outras instituições. Após subir as 

                                                           
13

 Tipo de borracha não tóxica aplicada em diversas atividades artesanais. 
14

 Programa de Alfabetização criado pelo Instituto Alfa e Beto – IAB, organização não governamental, 
destinado aos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental que vem sendo adquirido por diversas prefeituras, 
inclusive a do município pesquisado, com vistas a promover a alfabetização de todos os alunos em um ano. 
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escadas e passar pela travessa, entramos por um portão lateral da igreja e 

atravessamos o pátio da mesma. Chegamos então ao primeiro portão da escola 

que separa seu pátio externo da área da igreja, mas esse pátio também é utilizado 

pela igreja em determinadas ocasiões sem prejuízo para o funcionamento da 

escola. Passando por esse portão temos um corredor e logo a direita uma sala que 

serve de refeitório e à esquerda a cozinha. Passando a cozinha, esse corredor se 

alarga sendo um espaço de circulação para onde confluem quase todos os espaços 

da escola. À esquerda há um pequeno espaço com o bebedouro que vai dar no 

banheiro e em duas salas de aula. À direita tem o pátio de areia e brinquedos de 

parque. Seguindo em frente, à direita tem uma sala de aula, ao lado, de frente para 

a entrada, outra sala. Mais à direita se localiza a Sala de recursos e um pequeno 

corredor que tem um banheiro de funcionários e a sala da direção. As quatro salas 

de aula são nomeadas de acordo com a cor da porta, mobiliário e objetos: Sala 

Amarela, Sala Laranja, Sala Rosa, Sala Azul.  

A escola, que recebe crianças de todo o município, possui sete turmas de 

Pré-escola em horário parcial, atendendo a 130 crianças, sendo que 10 são 

consideradas com Necessidades Educacionais Especiais – NEE – físicas ou 

condutas típicas de síndromes ou transtornos psiquiátricos e/ou psicológicos.  

Esse ano a escola foi municipalizada, o que acarretou mudanças na sua 

dinâmica de funcionamento e, de acordo com diretora, ficou sem infra-estrutura. 

A diretora, que está na Educação Infantil há 25 anos, é do Estado e foi 

cedida para o município. Chegou à escola há 22 anos, onde foi professora e OP, e 

está há 16 anos na direção. Segundo sua observação exerce uma gestão 

democrática na qual o grupo tem ciência dos problemas e decide em conjunto, 

planeja coletivamente e acompanha o trabalho de perto.  

Afirma ser o grupo antigo do Estado muito coeso, que trabalha com muita 

paixão. Por iniciativa da direção todos os profissionais desse grupo foram muito 

bem capacitados, até os profissionais de apoio. Desenvolviam cursos e palestras 

para pais. Em suas palavras: “A escola tem um compromisso com a criança, tudo 

é feito pela criança, a prioridade é o aluno”. 

Ainda segundo a diretora, no processo de municipalização recebeu 

profissionais que tinham disposição para aprender sobre o trabalho, mas o 

profissional do município não seria bem capacitado; o Estado cedeu duas 

professoras de Sala de Recursos. A diretora estava em turma nos dois turnos até 
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quase o final do primeiro semestre e a orientadora pedagógica está em turma 

porque ainda falta professora.  

Foram realizadas em torno de 24 horas de observação entre os meses de 

julho e agosto, divididas entre aula e planejamento, como também duas 

entrevistas, com a Diretora e a Professora.  Na tabela 8 se encontram os perfis 

desses profissionais que serão denominados no decorrer do texto como D, e P. 

Tabela 8 - Perfis dos profissionais entrevistados na escola 2 
Função Formação Tempo na rede Tempo na EI Tempo na 

escola 
Vínculo 

Diretora Pedagogia _ 25 anos 22 anos Estatutário 

Professora Pedagogia  15 anos 17 anos 06 meses Estatutário 

A observação foi realizada em uma turma de Pré 2, com 15 crianças de 5 

anos, sob a responsabilidade de uma professora de horário parcial. A sala de aula é 

grande, retangular, tem prateleiras de alvenaria, um varal de abrir com toalhas das 

crianças, um quadro branco, uma estante de livros de parede, um cavalete e um 

armário baixo de quatro portas. Há um cabide com aventais, pastas “Polionda” 

azuis na prateleira e uma caixa de brinquedos. A sala se chama sala Amarela e 

assim é identificada. Além de portas as salas têm meia porta. A sala é simples e 

organizada. 
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4  
O ENCONTRO COM O CAMPO  

Esse capítulo é dedicado a apresentar o encontro com o campo através das 

observações, das entrevistas, da análise de documentos, traduzido em reflexões 

que o cotidiano das escolas pesquisadas suscitou. Algumas vezes foi preciso ir, 

aparentemente, para além do tema inicial – currículo e datas comemorativas – 

apontando não só sua complexidade, como também a sua interligação com 

questões administrativas, de formação e de concepções.  

A observação evidenciou aspectos como acolhimento, interações, 

disciplina, conteúdos, concepções de Educação Infantil e alfabetização, 

acompanhamento pedagógico, condições de trabalho, rotinas e tempos de espera, 

gênero e datas. 

A entrevista tem como roteiro base, (Anexo 3), questões que partem do 

ponto de vista do entrevistado sobre: porque os pais colocam os filhos na 

Educação Infantil e o que eles esperam da escola; quais os objetivos da Educação 

Infantil, a importância da Educação Infantil para as crianças; o que orienta o 

trabalho pedagógico; o que orienta o currículo da escola e como estão organizados 

o currículo, as rotinas e o planejamento; se a escola trabalha com datas 

comemorativas e porque; como e através de que é avaliado o trabalho realizado; e 

o que facilita ou dificulta o trabalho. 

Do material constituído a partir da observação e das entrevistas, as 

principais categorias para análise que emergiram da pesquisa de campo são: 

acolhimento, condições de trabalho, concepções de Educação Infantil, 

alfabetização e infância, rotina, avaliação, interações entre adultos e crianças, 

interações entre crianças, gênero, relação com a família, inclusão, planejamento 

curricular e datas comemorativas. Quase todas as categorias se desdobram em 

outras e dialogam entre si. A explanação sobre cada escola observada será feita 

buscando um paralelo entre elas, registrando contrapontos e similaridades, como 

também algumas contradições encontradas nos discursos e entre estes e a prática.  

Como já apontado no capítulo anterior, quando falas dos profissionais 

forem citadas, estes serão identificados pela inicial da sua função, escola e 

identificação numérica da mesma, ex: Diretora da escola 1 será identificada como 

D, Escola 1.   
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Chegar ao campo não é tarefa simples. Colocamo-nos diante de um 

desconhecido que não nos é de todo estranho, sendo até, institucionalmente, um 

antigo conhecido. Bakhtin diz que necessitamos tirar véus da face do ser mais 

próximo, véus colocados pelas nossas posições, para que possamos ver a feição 

verdadeira e integral do que nos parecia familiar (BAKHTIN, 2010, p.4). 

Ao chegar à escola já tinha pressupostos que me conduziam o olhar, um 

olhar nada desinteressado. Buscava nos espaços e nas interações tudo o que 

pudesse confirmar ou negar minhas expectativas, como se a realidade fosse isso 

ou aquilo. Quando ela é ou pode ser isso, aquilo e algo mais. Por outro lado, o 

outro, no caso os sujeitos da escola, também tem sua forma de nos ver e essa 

forma condiciona olhares, expectativas e ações. Assim, chegar ao campo e estar 

nele foi um exercício de tirar véus para tentar ver a feição verdadeira, não só das 

pessoas, mas de suas práticas e do que constitui o currículo nesse espaço.  

4.1  
“Quem é essa moça?” – Acolhimento  

Na escola 1 a primeira entrada ocorreu sem uma conversa inicial, sem uma 

apresentação mais específica à professora, com pouca receptividade dos 

funcionários.  

[No refeitório] As professoras serviam suas turmas, nossos olhares se 

encontraram, eu cumprimentei e fui correspondida. Observei que uma das 

professoras se dirigiu à professora da turma em que eu estava e perguntou 

olhando enviesado para mim: “Quem é essa moça? Professora nova?” A 

professora da turma em que eu estava respondeu sem se dirigir a mim. A moça 

me olhou e deu um sorriso sem graça. Não sabiam quem era essa pessoa estranha 

e o que fazia lá. Pareciam desconfiadas, invadidas no seu espaço. Não foi bom 

estar lá sem as pessoas saberem quem sou e o que estava fazendo.  

 
[Sala da turma de quatro anos] Logo que cheguei à sala havia um menino sentado 

na porta e me aproximei. A professora se apressou em me explicar que era seu 

segundo dia na escola e ele estava ali esperando a mãe. A maneira que encontrei 

de estar ali foi me agarrando a ele, porque a identificação foi instantânea. A 

professora se dirigiu a ele: 

“Mamãe já vem, né?” Menino: “Está demorando...” Professora: “Ela foi 

comprar... comidinha e....” Menino: “Carrinho.” Com esse diálogo acabei me 

sentando com ele na porta e tentando puxar assunto. Descobri que seu nome é 

Kauê, que ele tem um irmão grande, dois ou três anos mais velho e aos poucos 

Kauê estava um pouco mais para dentro da sala. Juntou-se a nós João Vitor que 

veio puxar assunto e mostrar um machucado. Fizemos um campeonato de dodói. 

Eu estava perdendo de todo, mas eles acharam um arranhão no meu braço. Ufa, 

salva por um arranhão. Chegou uma menina. Trouxe uns bonequinhos da turma e 

a gente começou a brincar, o Kauê brincou. Já fazia alguns minutos que ele não 

esperava a mãe. Ele não se sentia inserido no grupo como eu, ele ainda não 

penetrou no grupo, acabou de chegar como eu. Como foi fácil me ligar a ele tão 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913497/CA



74 

 

fora das regras e combinados do lugar. Ele e eu podíamos dar juntos todos os 

foras. Somos de fora. Obrigada, Kauê. (Caderno de campo, Escola 1, 23/02/10) 

Estou com a diretora um outro dia e combinamos que ela terá uma 

conversa com o grupo de professores e auxiliares explicando a razão da minha 

presença na escola. Segundo ela: “Já havia tido certo burburinho sobre quem era, 

se seria uma nova professora, ficaria no lugar de quem...” (D, Escola 1, 

26/02/10). Enquanto aguardo a diretora que atende a algumas visitas, me dirijo ao 

pátio:  

Havia poucas crianças brincando no pátio numa pequena parte gramada, são 

crianças de diferentes idades que aguardavam os responsáveis. Andei por um 

caminho de cimento que leva a um quiosque no final do pátio para sentar, quando 

percebi um grupo de funcionárias nos fundos do pátio, que ao me ver caminhando 

para lá se dispersou e se dirigiu para a frente da escola. Tive vontade de me 

desculpar: “Não era minha intenção interrompê-las, podem retomar o que 

faziam”. Mas, havia crianças no pátio para, no mínimo, serem olhadas. Fiquei 

constrangida. Percebi umas fisionomias fechadas. Cada vez mais parece que 

estou invadindo. Sentei na beira do cimentado e fiquei a olhar as crianças. 

(Caderno de campo, Escola 1, 26/02/10) 

As tensões sentidas nesses dias se confirmam. Quase todas as vezes em 

que estive na escola senti um estranhamento por parte de quem abre o portão, e 

foram pessoas diferentes. Com o tempo percebi que boa parte do pouco 

acolhimento se deve às complicadas condições de trabalho na escola. 

Na escola 2, primeiro houve uma conversa com a diretora, uma 

apresentação à professora e esta dá sequência fazendo a apresentação às crianças. 

A professora explicou à turma quem sou e o que faria na escola. Contou como é a 

sua rotina e me mostrou trabalhos de uma aluna me explicando como foram feitos. 

Sempre fui bem recebida pelas funcionárias ao chegar à escola. Esse acolhimento 

facilitou muito a entrada e pesquisa na escola. 

No entanto, o acolhimento se alterou após a primeira vez que fui a uma 

reunião de planejamento da escola. Nessa reunião a professora da turma que 

observei disse: “Vamos trabalhar para a diretora chegar e ver que a gente está 

trabalhando.” Outra professora várias vezes se virou e me disse: “Não escreve 

isso não”, sempre que na conversa saía algo fora do script.  

Na primeira vez em que estive com a diretora após essa reunião ela disse: 

“Você veio na sexta feira, não é? Eu falei com Professora para combinar com 

você que aí a gente faria um workshop”.  Justifica sua ausência na reunião: “a 

gente tem uma relação tão próxima que eu não preciso estar sempre. Elas sabem 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913497/CA



75 

 

fazer sem mim. Depois elas me passam o que foi planejado até porque a gente já 

tem tudo muito combinado. Eu não preciso estar o tempo todo.” (D, Escola 2, 

11/08/10)  

Percebi seu desagrado pela minha presença no planejamento sem que fosse 

preparado para que participasse, embora no nosso primeiro encontro eu tivesse 

falado que minha pesquisa incluía a observação de reuniões de planejamento. 

Quando pretendi observar outra reunião de planejamento perguntei a professora se 

haveria naquela 6ª feira, porque eu iria. A professora me disse para perguntar a 

diretora. Fui à sala da diretora e perguntei, ela disse que teriam que ir a outra 

escola para planejar a Festa do Folclore que seria no final de semana seguinte. 

Busquei argumentar sobre o quanto seria importante observar esse momento, mas 

a diretora colocou que ainda não sabia se todas as professoras iriam para essa 

escola ou se haveria planejamento também na escola que observava. Entendi que 

não era para eu ir e não consegui observar nenhum outro planejamento, embora a 

diretora tenha me chamado para assistir a um workshop em uma reunião de 

planejamento já no final de minha observação na escola, ao qual não pude ir. 

4.2 
“Emperra na falta de material” – Condições de trabalho 

A análise dos registros sobre as condições de trabalho das escolas permitiu 

compreender porque nem sempre as pessoas são receptivas aos visitantes, como 

apontado no item anterior. Apresentar as condições de trabalho é imprescindível 

no encaminhamento das reflexões porque, como ressaltam Nunes e Corsino, a 

qualidade na Educação Infantil “se dá na inter-relação entre os recursos materiais 

e humanos” (2009, p.32).  

Na escola 1, as condições de trabalho foram criticadas pelos profissionais 

desde o quadro de pessoal incompleto (conforme já descrito na p.55, cap.3) à 

forma de escolha da direção, passando pelo plano de cargos e salários. Logo nos 

primeiros dias de observação a professora da turma me comunicou que a 

professora da manhã estava saindo da escola porque passou em um concurso e a 

turma iria ficar sem professora de manhã. Segundo ela, faltam professores e as 

crianças ficam com as auxiliares. Além disso, na creche as auxiliares saem às 16 

horas e as crianças às 17 horas. Há turmas que saem às 16 horas porque não tem 

quem fique com elas.  
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As turmas mais novas não têm professora, só auxiliar. Tem uma turma de cinco 

anos que também está sem professora, fica só com auxiliares. Por isso tem aluno 

misturado, porque os que elas não aguentam mais mandam para a gente, ou então 

porque falta alguém. (P, Escola 1, 29/03/10) 

O que a professora denomina “aluno misturado” tem a ver com a presença 

nesse dia de uma aluna de outra turma, fato que se repete outras vezes, como será 

tratado no item sobre interações.  

Nestas situações, auxiliares e funcionárias de apoio buscam dar conta 

daquilo que está funcionando mal – a estrutura de trabalho. Porém, a criança é de 

certa forma penalizada por um problema da escola. A falta de profissionais é 

demarcada ainda nesta fala da professora: 

“Eles estão sem professora pela manhã, estão com a rotina toda alterada. Tem três 

turmas sem professores, só com auxiliar. Isso dificulta até o uso dos espaços. A 

sala de vídeo fica mais ocupada por essas turmas para viabilizar o banho. Dei 

banho na turma por mais de três semanas porque elas estão ocupadas com as 

outras turmas. Elas estão sobrecarregadas, muito sobrecarregadas.” (P, Escola 1, 

26/04/10) 

Como faltam professoras e auxiliares, as funcionárias de serviços gerais 

assumem constantemente a função de estar com as crianças. E, mais grave, do 

local onde observo a turma também observo que a pessoa que deu o banho agora 

recolhe o lixo do banheiro, o lixo da sala e sai. Quem limpa os corpos limpa o 

prédio.  

Em outro momento: 

Sentei no pátio para escrever e me assustei com uma voz grossa: “Ei!” Era uma 

funcionária da limpeza que vinha para o pátio com uma turma e já encontrou uma 

das crianças da turma no pátio. Essa criança disse que ia ao banheiro e foi para o 

pátio. Então a funcionária disse: “Você não vai brincar”. Pegou o menino (entre 

3 e 4 anos) pelo braço para sentar junto com ela. O menino ficou aos prantos. 

Como ele não parava de chorar ela o levou para dentro e entregou a alguém.  

Voltou para o pátio já dizendo “Ei!” para falar com outra criança e eu voltei a me 

assustar. (Caderno de campo, Escola 1, 02/06/10)                                  

Essa funcionária que brigava com voz grossa com uma turma no pátio era 

a mesma que dias depois,  observei, tirava teias de aranha do teto do corredor.                                                                                       

As funcionárias foram contratadas para cuidar da limpeza da escola e se 

desdobram entre a sua função real e os problemas diários do pessoal pedagógico. 

Como aponta a diretora em sua entrevista, nem uma coisa nem outra fica bem 

feita porque ela fica sem poder exigir dessas profissionais que cumpram com 

presteza o seu serviço se elas precisam se dedicar a outra função no mesmo 

horário. 
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Também há dificuldades em fazer com que as merendeiras cumpram da 

melhor forma sua função como se verifica em um dia que professora serve o 

lanche e me mostra a caneca de alumínio com dois dedos de iogurte: “A 

merendeira disse que não sabia que havia mais crianças. Fico revoltada com 

isso. Como não sabem? Não contam?” (P, Escola 1, 26/04/10)  

As questões relacionadas à merenda e ao trabalho dessas profissionais são 

tratadas em reuniões de planejamento quando se registra a oferta insuficiente de 

merenda (como visto acima); a baixa qualidade algumas vezes e o atendimento 

pouco profissional em relação às professoras. Em uma reunião de planejamento a 

funcionária da escola responsável pelo setor de merenda demonstra através de 

documentos que não há falta de alimentos e registra que todas as merendeiras são 

concursadas, treinadas e experientes. As professoras relatam que algumas delas 

que tem filhos na unidade trazem as refeições de casa.  

Embora; segundo informação fornecida através do questionário e já 

apresentada nessa dissertação (capítulo 3, p. 38-39); a Secretaria forneça 

regularmente às creches e pré-escolas municipais brinquedos, livros de Literatura, 

material de consumo, material de higiene, material de limpeza e recursos 

financeiros oriundos do Orçamento Municipal e do Ministério da Educação, 

parece haver problemas em relação à material. Isso é possível de se observar na 

festa dos aniversariantes do mês realizada junto com a outra turma da mesma 

idade, quando teve painel, bolo, pipoca, brigadeiro, bola de encher e os dois 

aniversariantes ganharam uma bola. Segundo a professora, a festa foi toda 

organizada e custeada pelas três professoras das duas turmas. Ou ainda quando a 

professora entrega quatro livros na mesa das meninas, dizendo: “Cuidado com os 

livros que são novos, são da tia, vê com cuidado para não estragar.” (P, Escola 1, 

09/06/10),  

De acordo com a professora da turma que observei, alguns materiais são 

custeados pelas professoras. No entanto, ao mesmo tempo há material para murais 

e lembrancinhas de datas comemorativas. A professora relata que faltam recursos, 

principalmente jogos, e que a verba é insuficiente. Atividades como a festa junina, 

segundo a professora, podem resultar na compra de jogos se o grupo assim 

decidir, mas geralmente também acabam por suprir material de consumo, como 

folhas. Ainda de acordo com a professora, elas próprias acabam suprindo: “Pelo 

menos se não tem eu compro e vou me virando assim. Procuro fazer o máximo, se 
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a escola não tem, a gente compra, a gente dá. Aqui pelo menos a gente costuma 

trabalhar assim.” (P, Escola 1, 17/06/10)  

Em sua opinião, “O professor que gosta faz, o professor que não gosta 

não faz. Às vezes tem que fazer determinada atividade, emperra na falta de 

material, se eu não comprar o material não vai ter.” Segundo ela, de alguns 

professores “você ouve o discurso de que não vai gastar o dinheiro para isto.” (P, 

Escola 1, 17/06/10) E ela comenta  desaprovar essa conduta.  

As dificuldades nas condições de trabalho vão para além do cotidiano da 

escola. A ser perguntada se trabalha em outra escola, ela responde: “Tenho dupla 

na Secretaria de Educação. Não sei se continuo na escola no próximo ano porque 

o horário de entrada é 12h30min e não dá para conciliar com outra escola. Estou 

acostumada com o Fundamental e vou voltar para lá.” (P, Escola 1, 29/03/10)                                                      

Essa fala da professora de querer ir embora surpreende porque no meu 

primeiro encontro com a diretora ela disse que das oito professoras de matrícula, 

quatro querem ir embora e apenas duas ficaram realmente porque gostam, por 

opção. Uma dessas duas seria ela mesma. 

A jornada de trabalho que comumente já é dupla em muitas redes se torna 

agora tripla, fato já apontado pela Coordenadora da rede em sua entrevista (p.45, 

cap.3) e registrado na observação: “A professora conversando com as crianças 

sobre o frio de hoje lamentou não poder estar cedo em casa. Lembrou que a noite 

também trabalha. Ela é uma profissional de três turnos”. (Caderno de campo, 

Escola 1, 10/05/10)  

Em cada turno exerce um papel diferente, em diferentes ambientes, para 

diferentes públicos e com diferentes vínculos. Além da sobrecarga que pode 

comprometer a qualidade do seu trabalho, sua saúde e sua relação familiar, a 

formação dessa profissional também fica comprometida como aparece em sua 

entrevista: “A realidade é essa, você chega de manhã, serviço burocrático, à 

tarde Educação Infantil, à noite Educação de Jovens e Adultos. São três 

realidades assim muito diferentes.” Observa que não tem tempo para investir na 

própria formação, diz: “o professor tinha que trabalhar num horário só para se 

dedicar mais.” (P, Escola 1, 17/06/10)  

Explica que sempre teve como princípio não levar trabalho para casa, 

sempre procurou fazer suas tarefas no horário de trabalho: “o tempo que eles 

estão fazendo alguma atividade que não necessite da minha presença constante, 
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eu estou desenvolvendo alguma coisa ou se eu tiver que fazer uma matriz, 

procuro estar fazendo assim...” (P, Escola 1,17/06/10) 

A professora registra em sua entrevista que cursa Pedagogia em uma 

faculdade privada de outro município aos sábados, apesar das dificuldades: “Mas 

se não for assim também, a gente tem que fazer. Porque se for esperar ter 

oportunidade para fazer, não vai fazer nada.” (P, Escola 1, 17/06/10) 

Quanto ao incentivo da rede para a busca de formação, diz que não tem, 

não vê. Complementa: “O que a gente vê hoje são as condições muito difíceis de 

trabalho e o próprio salário, você não vê essa valorização, seja de trabalho, seja 

até às vezes no próprio ambiente de trabalho.” (P, Escola 1, 17/06/10) 

Sobre o Plano de Cargos e Salários, a professora não acha ruim, mas diz 

que não está sendo aplicado: o pagamento da incorporação da formação não está 

sendo pago no período previsto. Relata que o estímulo da incorporação levou 

muitos colegas a voltarem a estudar. A entrevistada faz menção ao nível salarial 

que apesar de ser pouco, vem melhorando, em sua opinião. 

Durante sua entrevista, a diretora da escola 1 explica, que na escola há: 

“professoras com formação, tendo passado pelo crivo do concurso, professoras 

com formação em situação de contrato, situação de contrato de pessoas que não 

tem formação pedagógica nenhuma.” (D, Escola 1, 14/06/10) Esclarece que três 

profissionais sem formação pedagógica estão participando do Proinfantil. 

Segundo a diretora uma já tem formação pedagógica, outra faz por desejo próprio 

e apresenta aproveitamento da formação, uma terceira faz por que: “falei que 

quem não tivesse ia rodar.” (D, Escola 1, 14/06/10) Diante das dificuldades que 

encontra no cotidiano relatado, vislumbra uma saída possível através da formação 

fornecida pelo Proinfantil, mas o que deveria ser conquista, ganho profissional, se 

revela como um problema, uma ameaça. Conversando com uma auxiliar
15

 que faz 

o Proinfantil, escuto: 

“Ando muito cansada por causa desse curso que inventaram para a gente fazer. 

Não gosto de fazer e não quero ser professora. Adoro trabalhar com criança, mas 

não quero nada com esse negócio de ser professora. De tudo o que já fiz, casa de 

família, loja, bar, o que mais gostei é trabalhar com criança, mas não quero ser 

professora. Fui fazer o curso porque disseram que era para garantir o emprego, 

mas não gosto. Gasto passagem, porque eles não dão, gasto com comida, passo o 

sábado fora, fico longe da minha filha, faço trabalhos aos domingos, é horrível.”  

(A, Escola 1, 14/06/10)    

                                                           
15

 Auxiliar de outra turma, não a auxiliar da turma observada e entrevistada nessa pesquisa.  
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A diretora fala sobre “uma desconfiança, uma indisposição com a pessoa 

da direção” (D, Escola 1, 14/06/10). Já a professora aponta, durante sua 

entrevista, como um dos fatores que dificultam o funcionamento das escolas o fato 

das direções serem indicadas, percebendo uma grande diferença entre uma gestão 

eleita e uma indicada. A proximidade com a comunidade composta por pais e 

professores no processo de eleição lhe dava, ainda segundo a professora, respaldo 

e autonomia. Relata que quando entrou para a rede, havia eleição de diretores, 

mas foi retomado o processo de indicação anos depois. Com a indicação, comenta, 

há uma grande rotatividade independente do trabalho realizado ser bom para a 

comunidade escolar. Ressalta: “Essa pessoa tem que estar fazendo bom trabalho 

para o governo.” (P, Escola 1, 17/06/10) Ainda que faça um bom trabalho para a 

comunidade, mas não atenda ao governo, a pessoa pode ser substituída sem a 

possibilidade de a comunidade reverter o quadro: “Por mais que a gente vá lá, 

assine, peça, chore, fale, faça. O que eles resolverem está resolvido e a gente vê 

isso o tempo todo. São diretores exonerados a todo tempo. Ficam dois, três meses 

na escola, troca, independente até do trabalho que tenha feito.”  (P, Escola 

1,17/06/10)  

A professora faz um contraponto com o fato de haver estabilidade para o 

professor e o diretor não ter a mesma estabilidade no exercício de sua função. 

Esse seria um fator de maior enfraquecimento da autoridade e credibilidade do 

diretor. Sob seu ponto de vista, o professor ter essa estabilidade “às vezes até 

atrapalha, porque a pessoa já sabe que não vai ser tirada.” (P, Escola 1, 

17/06/10)  

A orientadora da escola 1 acredita há a uma certa acomodação e também 

responsabiliza a estabilidade por essa acomodação: “a questão da estabilidade faz 

com que muitos profissionais fiquem na ociosidade e você não tem como cobrar.” 

Acredita que para muitos o serviço público seja espaço para o descanso e que “no 

fundo falam assim: o que ela vai fazer? Vai me mandar embora? Vai cortar, 

diminuir meu salário?” (O, Escola 1, 12/07/10) 

A orientadora e também a diretora da escola 1 tratam da questão de não 

haver concurso para professores específico para a Educação Infantil. Sendo de 

responsabilidade do município organizar e realizar concurso para o magistério 

municipal, cabe ao mesmo a decisão de fazer concurso específico para o 

segmento. Não haver concurso específico acarreta a seguinte situação: “Essas 
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colegas que pediram remoção, remanejamento, pediram sob essa alegação. Que 

elas não sabiam o que era quando vieram. Equivocaram-se. Pensaram que 

vinham para cá brincar, mães por esporte. E assim funcionou por algum tempo.” 

(D, Escola 1, 14/06/10)                                                                                

Segundo a orientadora, o concurso é feito para a Educação Infantil ao 

quinto ano do Ensino Fundamental e quem vem para a Educação Infantil são 

professores que entraram recentemente na rede porque os antigos se especializam 

em uma turma/série como se tivessem feito concurso para aquela série. Em suas 

palavras, a Educação Infantil, o primeiro e segundo ano “são aquelas séries que 

os professores antigos da rede não querem.” (O, Escola 1, 12/07/10) A seu ver 

essa situação acarretaria uma rotatividade maior na Educação Infantil porque as 

pessoas mais experientes é que têm a possibilidade de escolha. Conclui que 

enquanto não for realizado concurso específico “a gente sempre vai ter professor 

que não sabe trabalhar com Educação Infantil.” (O, Escola 1, 12/07/10)  

Em sua entrevista, a própria orientadora expõe suas dificuldades e falta de 

experiência em Educação Infantil, mas que procurou suprir essa falta estudando e 

hoje se surpreende consigo mesma quando precisa substituir uma professora. 

A diretora da escola 2 também defende que haja concurso específico para a 

Educação Infantil porque o perfil desse profissional, a seu ver, difere do perfil do 

profissional do Ensino fundamental. Em sua opinião, o professor do Ensino 

Fundamental tem um perfil ditador, de postura mais retórica. Descreve o perfil do 

profissional de Educação Infantil que defende: “um profissional que lê mais, 

despojado, que senta no chão, que saiba lidar com a família, que saiba lidar com 

diversidade. É diferenciado. É um perfil diferenciado.” Complementa: “ele não 

pode falar para o aluno: fica quieto senão você vai ficar sem recreio, eu vou tirar 

ponto da sua prova. O aluno não pode ser coagido.” (D, Escola 2, 25/08/10)   

A entrevistada defende ainda que o concurso seja teórico e prático, que o 

profissional deva ser avaliado em turma por uma banca formada em parceria com 

as universidades. Acredita que haver apenas prova teórica é indício da 

desvalorização da profissão. Coloca que se deva pagar bem e exigir bem. Em 

relação ao salário acredita que haverá “um boom na educação quando você pagar 

bem.” (D, Escola 2, 25/08/10) 

Nessa escola, onde também há falta de profissionais, a principal questão é 

a convivência, devido à municipalização, entre duas realidades que se encontram e 
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começam a construir uma história que não é continuação da anterior, tampouco é 

uma história totalmente nova.  

A diretora da escola 2 aponta que sua maior dificuldade na gestão da 

escola hoje é a falta do recurso humano para dar continuidade ao atendimento a 

crianças com necessidades educacionais especiais. Segundo a diretora, para o 

grupo que trabalhava na escola a prioridade era o aluno, no que sente a diferença 

do profissional que recebe hoje para o qual a prioridade não seria o aluno. 

Comenta que, às vezes, tem vontade de desistir porque tinha um grupo de 

profissionais de apoio (serventes, merendeiras) capacitadíssimo. Explica ainda 

que está com uma equipe nova composta por profissionais do Ensino 

Fundamental, tendo hoje apenas duas professoras antigas na escola e por isso está 

sendo um ano difícil.  

Desse novo grupo, agora segundo a professora, três já trabalhavam juntas e 

combinaram de vir para a unidade. Conta que o grupo novo sempre procurou 

respeitar a equipe que já se encontrava na escola: “A gente tem que ter esse 

respeito também. A gente procura respeitar. Qual é o costume de vocês? Como 

sempre foi feito?” Ressalta que seu trabalho é partilhado com pessoas em que 

confia, trabalha há muito tempo e realmente faz planejamento.  

Já a diretora explica como conduz as questões: anota a discussão, busca 

um texto, uma situação e discute no planejamento. Ressalta que dessa forma todos 

acabam por concluir aquilo que pretendia. Mas, esse ano, está evitando chamar a 

atenção das professoras para não criar uma barreira. Comenta: “Tem hora que eu 

entro na sala e me dá vontade de jogar tudo para cima. Eu respiro fundo.” 

Explica ainda que tem o hábito de ir muito às salas e que interfere quando a turma 

está na área externa. (D, Escola 2, 25/08/10)  

“A criança tem que ter liberdade, mas ela tem que ter hábito, tem que ter 

disciplina, tem que ter hierarquia”. (D, Escola 2, 25/08/10) A diretora esclarece 

que o orientador pedagógico exerceria a função de intermediar as questões com o 

grupo, o que ela nomeia de função do chato. Como hoje a escola não tem 

orientador, quem faz esse papel é ela própria, assim como ocupar-se de diversas 

outras tarefas na escola.  

Sobre essa relação que se inicia com cuidado por ambos os lados, na 

pesquisa foram observadas situações em que transparece sua fragilidade.  
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Um dia, no refeitório, a professora da turma que observei diz: “Tenham 

cuidado porque a toalha das mesas escorrega e derruba tudo. Depois que 

inventaram de colocar essas toalhas todo dia tem coisa entornada.” (P, Escola 2, 

05/07/10) As outras profissionais que se encontram no refeitório, as merendeiras e 

a professora da outra turma, concordam com a fala da professora.  Uma dessas 

profissionais diz: “Todas têm que reclamar juntas para ela se convencer. Era 

melhor antes, o joguinho, ou então uma toalha plástica flanelada.” (Escola 2, 

05/07/10) A professora diz: “Eu não, ela não me ouve mais, diz que eu reclamo 

de tudo.” (P, Escola 2, 05/07/10) 

Na reunião de planejamento uma professora pergunta: “Quando a gente 

vai começar a usar o Caderno de pesquisa?” As outras professoras respondem: 

“Quando a diretora imprimir a pesquisa.” Com a surpresa da 1ª professora outra 

responde: “Questões de direção de novo.” (Caderno de campo, Escola 2, 

06/08/10) 

A diretora afirma que ainda não sentiu diferença com a municipalização 

em relação à questão pedagógica: “não posso te dizer que o que eu tenho aqui da 

gestão municipal que fez a diferença aqui dentro... Mas posso te dizer que se eles 

permitissem, a escola faria a diferença na gestão.” (D, Escola 2, 25/08/10)  

A professora também não sentiu diferença no trabalho pedagógico em 

razão da municipalização porque, segundo comenta, tem o momento de partilha 

nas reuniões de planejamento nas quais o grupo sempre chega a um acordo. Sente 

diferença na parte administrativa porque, segundo afirma, há questões 

administrativas simples que continuam a ser feitas pela escola como era no 

Estado, por isso elas têm que ter flexibilidade e respeitar, se adequando aos 

poucos: “Comendo o mingau pelas beiras. A gente não pode impor nada porque a 

gente não tem autonomia para isso.” (P, Escola 2, 27/08/10) 

Comenta que era secretária escolar em outra unidade perto de sua casa. 

Como tem duas matrículas, exercia essa função pela manhã e à noite, à tarde 

atuava como professora de Educação Infantil. Assim, trabalhava dezesseis horas 

por dia, sendo então mais uma profissional de três turnos. Sobre a função de 

secretária escolar no município, explica que é necessário ser concursada em 

qualquer função e ter habilitação, recebendo uma comissão de R$ 260,00. Relata 

que com DR a professora recebe mais R$600,00 e por isso há carência de 

secretária na rede. Talvez em consequência da sobrecarga de turnos de trabalho e 
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funções presencio na reunião de planejamento uma conversa sobre distribuição de 

calmantes no café da manhã da escola. “Uma propõe Rivotril na caixa d‟água. 

Parece que todas tomam algum tipo de calmante ou anti-siolítico. A conversa 

segue sobre TPM, tiróides, medicamentos, agressividade, impaciência.” (Caderno 

de campo, Escola 2, 06/08/10)  

A professora fala que nessa escola iria ficar como orientadora pedagógica 

e auxiliando a diretora na parte de secretaria já que essa escola não tem direito à 

secretária em função do número de alunos. Esclarece que a sua turma não existia, 

foi criada em função da demanda já com o ano iniciado. Mas na reunião de 

planejamento, é possível observar que ela atua em assuntos de secretaria e, de 

certa forma na orientação pedagógica.  

Relata ainda que no município há o acompanhamento de uma supervisora 

que vai à escola uma vez por semana, mas a supervisora dessa escola está de 

licença e é preciso esperar seu retorno. Conclui: “No Município a supervisão 

funciona, no Estado não.” (P, Escola 2, 27/08/10) 

A diretora afirma que não lida muito com a gestão do município porque, 

segundo a entrevistada, a escola é diferenciada e, por enquanto, a secretaria 

respeita o trabalho realizado, “não obrigam que a escola ande como as outras 

escolas.” De acordo com a diretora, essa escola tem “um trabalho diferencial que 

sempre foi respeitado pelo Governo do Estado e pelo próprio município.” 

Continua: “Se eu tenho uma escola que produz, me dá um resultado de uma boa 

qualidade, porque eu vou encaixar aquela escola, enquadrar aquela escola nos 

padrões medíocres?” (D, Escola 2, 25/08/10) 

Esse respeito citado pela diretora se confirma na narrativa da professora 

sobre sua vinda e a vinda das colegas para a unidade: “Primeiro eu vim, ensinei o 

caminho das pedras para elas todas virem para cá, porque não era fácil 

conseguir vir para cá, foi selecionado a dedo, selecionado um tipo de perfil.” (P, 

Escola 2, 27/08/10) No entanto, segundo a professora não há diferença entre o 

trabalho desenvolvido nessa escola e nas outras da rede, “depende muito da 

equipe porque cada unidade tem uma realidade e há escolas nas quais o trabalho 

é imposto pela direção”. (P, Escola 2, 27/08/10) 

A diretora tece críticas à gestão do município em relação à Educação 

Infantil que classifica como “muito pobre”. Por outro lado, avalia que a atual 
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gestão municipal foi “um marco na educação no Município para a Educação 

Infantil” devido à ampliação do número de creches. (D, Escola 2, 25/08/10)  

Nas duas escolas há questões comuns à rede como um todo, que remetem à 

gestão da Secretaria de Educação, há questões que dizem respeito à gestão interna 

da escola, também há as que dizem respeito ao profissional da educação 

independente da rede ou escola.   

São questões da gestão da rede aquelas relacionadas à falta de 

profissionais, que pode ser consequência da falta de concursos e dos baixos 

salários; à necessidade de jornada tripla que também se relaciona com salários e 

plano de cargos; à falta de concurso específico acarretando que profissionais não 

identificados com a Educação Infantil por ela passem provocando a rotatividade 

desses profissionais; à forma de acesso ao cargo de direção e sua vinculação 

política que afeta o vínculo e a credibilidade da gestão e, consequentemente, 

compromete o projeto de escola que se pretenda instituir. É também uma questão 

da gestão da rede a condução do processo de municipalização para que promova 

um encontro frutífero entre duas histórias que correram paralelas, possibilitando 

que a escola ganhe com esse processo. Pois divergências e conflitos são comuns, 

esperados e até construtivos; velho e novo não precisam ser necessariamente 

antagônicos; as crianças têm direito a que a passagem ou mudança da esfera de 

gestão não se reflita negativamente no atendimento a elas. Como afirma Kramer 

(2005, p.93), “A mudança se dá pela coexistência de posições teórico-práticas 

diversas, que se encontram, chocam, dialogam, e não por uma evolução linear e 

autoritária em que, por decreto, o velho seria dispensado e o novo adotado.”  

São questões da gestão das escolas aquelas relacionadas à qualidade da 

merenda e ao atendimento feito pelos profissionais por ela responsáveis; à falta de 

material e o custeio feito pelo professor; à concepção de Educação Infantil que 

transita nas unidades; à forma de lidar com a formação continuada dos 

profissionais, passando pela expectativa de que ela dê conta de mudanças 

substanciais que dependem de outros fatores, pela lógica de que cursos externos, 

por si só, dêem conta da transformação das práticas das professoras, até a falta de 

uma formação mais cotidiana nas escolas.  

Em relação à gestão das escolas foi possível observar dois estilos que 

podem ter a ver com as histórias das pessoas na função. Na escola 1 a diretora 

chegou depois de alguns funcionários, é da rede municipal, mas não tem vínculo 
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anterior com a Educação Infantil; quando há carência de funcionário ou algo não 

está bem feito, faz, ocupa a lacuna. Na escola 2 a diretora chegou antes de quase 

todos os profissionais, não é do município, mas sua identidade profissional é com 

a Educação Infantil; quando há falta de profissionais ou algo não foi feito como 

esperava, também traz para si a realização, porém, não abre mão do papel de 

orientar, solicitar e cobrar.  

Quanto ao profissional que se acomoda por ter estabilidade é uma questão 

que passa por valores éticos pessoais e profissionais. Discussão delicada e 

perigosa que pode nos levar a ter uma conquista e direito como bode expiatório. 

Hoje percebo uma maior tensão entre as profissionais. Toda hora uma pergunta a 

outra: “Você vai à reunião?” Observo que há um grupo resolvendo seriamente 

isso no corredor. Uma professora me explica que todos os contratados da 

educação foram chamados para uma reunião sobre campanha eleitoral. Todos 

tiveram que assinar “convite” tomando ciência da reunião. A mesma reunião foi 

feita com todos os contratados de todas as secretarias e também com os 

comissionados. Como todas as auxiliares vão sair cedo, todas as crianças vão 

ficar no pátio com as professoras. (Caderno de campo, Escola 1, 09/06/10)  

Esta cena se refere à questão já citada sobre a participação da sociedade 

civil para que o recente processo de instalação dos sistemas municipais de ensino 

não fique subjugado a grupos locais que passam pelo poder (p.33, cap3). Como se 

já não bastassem tantos problemas na unidade e na rede, esse ambiente já tão 

penalizado por diferentes razões ainda é atravessado pelas questões de ordem 

política do município de forma adversa ao que propõe um regime democrático e 

aquém do respeito às relações de trabalho.    

4.3  
“Passaporte para a vida futura escolar” – Educação Infantil, 
Alfabetização e Infância 

A observação do cotidiano das escolas, mais do que o planejamento ou os 

documentos analisados, apresenta as concepções de Educação Infantil e 

Alfabetização que orientam o trabalho e resultam da maneira como se compreende 

a própria infância. 

Tentando conhecer e compreender as concepções que originam as práticas 

observadas, trago as perguntas de Barbosa (2004) que se fizeram também 

presentes em todo o período de observação desta pesquisa: 

Será que realmente a Educação Infantil tem sido para a educação das crianças? 

Quando entramos numa instituição de Educação Infantil, o que vemos? Crianças? 

Alunos? Futuros adultos? Seres incompletos, precisando ser preenchidos com as 
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verdades dos adultos? Pessoas indefesas, que nada sabem do mundo? 

(BARBOSA, 2004, p. 15)  

Após certa dose de angústia encontro também em Barbosa (2004) a 

resposta: 

Vemos pessoas com um jeito próprio de ver o mundo que precisam ser providas 

nas suas necessidades, protegidas por ainda não poderem assumir certas 

responsabilidades diante da sociedade, que precisam aprender a lidar com os 

limites e com a autoridade, mas que têm voz, que sabem do mundo algo que nós 

adultos já não conseguimos perceber. (BARBOSA, 2004, p. 15) 

E assim me fortaleço na esperança de que exercitando essa busca de 

compreensão, que não pode se furtar da crítica, podemos inscrever outras práticas 

e escrever outras histórias. 

Para uma aproximação das concepções de Educação Infantil, 

Alfabetização e Infância que compõem o corpo de conhecimentos e práticas das 

escolas pesquisadas, o caminho percorrido passou pela estrutura das atividades, 

objetivos e função da Educação Infantil, conhecimento e expectativas sobre a 

criança.  

Nessa aproximação encontramos o mesmo que Campos, Füllgraf e 

Wiggers revelam encontrar ao analisarem pesquisas sobre Educação Infantil: 

Velhas concepções, preconceitos provenientes de uma história de colonização e 

escravidão que ainda marca o presente, rotinas e práticas herdadas de tradições 

assistencialistas, convivem e resistem às propostas mais generosas que presidiram 

as novas diretrizes legais, baseadas em uma visão da criança como sujeito de 

direitos... (2006, p. 117) 

Em ambas as escolas, há afirmações sobre a Educação Infantil ser para as 

crianças um espaço de liberdade e segurança, um espaço delas, aonde vêm para 

serem crianças, encontrar pares, poder gritar, poder correr, resolver conflitos, aonde há 

profissionais que as respeitam e vão ao seu encontro. Mas contraditoriamente, as 

práticas encontradas diferem das afirmações. 

As observações e os depoimentos das entrevistas evidenciam que as 

práticas presentes nessas unidades estão fundamentadas em uma concepção de 

Educação Infantil que é espaço de formação de hábitos e socialização, 

preparatória para o Ensino Fundamental. Há uma visão sobre a Infância como vir 

a ser, crianças como sujeitos em formação que precisam da tutela e 

direcionamento do adulto, fase de preparação para a vida que contém etapas que 

não podem ser queimadas, pessoas compostas por um conjunto de habilidades a 

serem desenvolvidas para uma futura aplicação escolar. A Alfabetização é 
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compreendida como identificação e escrita de letras que correspondem a algumas 

palavras, primando pela repetição e memorização.   

A prática observada e as concepções que a embasam é respaldada nas 

palavras da orientadora pedagógica durante a entrevista realizada, ao expressar 

que os objetivos da Educação Infantil são ter um Fundamental bem mais rico. 

“Principalmente depois que o Governo Federal colocou o primeiro ano junto 

com o Fundamental, a criança entrava com sete anos e agora entra com seis, a 

Educação Infantil é de suma importância para o Fundamental.” (O, Escola 1, 

12/07/10)  

A orientadora se refere à lei nº 11.274, de 6/02/2006 que inclui no Ensino 

Fundamental as crianças de seis anos. Sua interpretação dos efeitos da lei segue 

em sentido contrário às expectativas de outros educadores que vêem, desejam e 

trabalham para que a entrada das crianças de seis anos no Fundamental provoque 

impacto lá e não na Educação Infantil. Acredita-se que a entrada dessas crianças 

possa provocar uma oportunidade da escola se repensar, como afirma Corsino: 

A Educação Infantil com suas práticas pedagógicas, que visam ao 

desenvolvimento integral das crianças, portanto, focadas na(s) linguagem(s), na 

expressão, no espaço do brincar, na apropriação interdisciplinar de conhecimento 

etc.[ ] tem muito a contribuir em diálogo com o ensino fundamental [ ]. 

(CORSINO, 2009a, p.2)  

Talvez isso aconteça, mas partindo de espaços que tenham consolidação 

teórico-prática voltada para a infância como sujeito produtor de cultura através da 

e na linguagem e se identifiquem com uma concepção de Educação Infantil como 

lugar “de convivência, de trocas e interações, de afetos, de ampliação e inserção 

sociocultural, de constituição de identidades e subjetividades.” (CORSINO, 

2009a, p.4). O que não parece ser o caso das escolas estudadas. Como também, 

lembram Nunes e Corsino (2009, p.26), “a educação infantil não é a solução dos 

problemas sociais... Não é preparatória e salvadora dos problemas do Ensino 

Fundamental, pois reprovação, repetência e baixo rendimento são questões a 

serem solucionadas no interior deste nível de ensino.” 

Na escola 1 o que se encontra em paredes e murais da escola são alfabetos 

e números expostos em materiais adquiridos prontos ou confeccionados pelos 

adultos. Além destes, há varais com atividades estruturadas realizadas pelas 

crianças, são deveres, exercícios de controle motor ou de fixação de letras e 
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números. O cotidiano das crianças na creche, além das atividades de alimentação 

e higiene, passa quase exclusivamente por realizar essas atividades: 

A professora chama a atenção deles para o quadro e para o mural. Mostra a 

minhoca com o alfabeto. Convida as crianças a declamar o alfabeto e o fazem 

juntos até a metade e depois repetem o que a professora fala. Apresenta as vogais 

lembrando que estão em vermelho, as consoantes estão em preto. Recorda 

palavras com a letra a e cantam a música da abelhinha. A professora diz as 

palavras com e e com i, canta as músicas das letras. Retorna ao quadro e 

apresenta os quatro tipos de letra i – de mão, de máquina, maiúsculo e minúsculo, 

observando os movimentos corretos e o pingo “que é diferente de fazer uma 

bolota”. Todos ficam muito atentos. Alguns associam aos seus nomes. (Caderno 

de campo, Escola 1, 12/04/10)  

Durante a observação na escola 2 encontra-se essas concepções nas 

atividades realizadas pelas e com as crianças: 

Hoje a professora revisou o alfabeto e eles estão escrevendo „avião‟, „bola‟ e 

„casa‟ e estão desenhando. As palavras da atividade se encontram escritas em 

papéis pendurados no varal. Em papel ofício amarelo está colada a letra em EVA 

com a palavra e os desenhos que foram feitos pelas crianças. Há folhas expostas 

no varal com letras de EVA e os nomes das crianças (o dela também) com 

retratos. Há um alfabeto exposto feito em cartões com letra, uma palavra e um 

desenho de criança. No armário da sala há ilustrações feitas pelas crianças com 

seus nomes escritos por eles. A professora canta uma música que recita o alfabeto 

junto com eles.  (Caderno de campo, Escola 2, 21/06/10)  

Esse registro vai ao encontro da fala da diretora dessa escola em sua 

entrevista, quando narra que a mudança de desempenho das crianças na 

alfabetização em função da passagem pela pré-escola comprovou sua função de 

preparar para o processo de leitura e escrita e para o convívio social. Mas, lembra 

Corsino (2009a, p.3), as pesquisas indicam impacto da Educação Infantil de boa 

qualidade sobre o desempenho das crianças no Ensino Fundamental.  

O fato de o desempenho na alfabetização ser comprovadamente 

potencializado pela frequência à Educação Infantil se revela como orientador do 

trabalho na escola. Ainda que de uma forma menos mecanizada e buscando fazê-

lo com maior interação com os interesses da criança, o que se observa na escola 2 

são atividades de ensino de letras e sua associação a palavras, como numa cartilha, 

só que produzida com as crianças:  

[Professora] “Lembra que aprenderam o A e que Estela desenhou o avião, o B e 

que alguém desenhou o barco, o C e que João Gustavo desenhou a casa? Lembra 

que se pode escrever muitas coisas com essas letras não só aquelas?” Cantam 

uma música que cita todo o alfabeto. Uma criança pede para que leia todo o 

alfabeto e ela responde que ali tem as letras estrangeiras e exemplifica nos nomes 

deles. Em seguida lêem todo o alfabeto, eles conhecem as letras. A professora 

pega um papel com a letra D em EVA e mostra no alfabeto o D onde tem o 

desenho do dinossauro. “Agora vamos fazer a letra D, o que começa com D? 
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Dente. D de dentro, de dedo, de dado, quem conhece alguém que comece com a 

letra D?” Mostra no quadro que Pedro tem D. Pergunta a João Paulo se quer fazer 

o desenho e o que vai desenhar: “Dado.” A professora diz: “Vou dar uma folha, 

vocês vão escrever o nome.” Entrega os cartões dos nomes. Na folha que ela 

entrega há um D grande escrito no lado da folha e as crianças sabem que devem 

escrever coisas com D. Ela lembra que na hora de colorir o D que tem um 

buraquinho que não pode pintar. As crianças vão sentando na rodinha e a 

professora chama de volta para a mesa e entrega encartes de supermercado para 

que recortem coisas com D. Logo encontram Danone. A professora aponta outros 

produtos. A primeira menina que encontra Danone, logo mostra às colegas: 

“Danone pode, Danone pode, é com D”. As crianças recortam coisas que servem 

e coisas que não servem. Alguns buscam confirmar ou perguntar antes de cortar. 

Outros cortam. A professora diz: “Aí tem Danone, detergente, desinfetante, 

desodorante.” A professora entrega uma folha e avisa: “Primeiro é o nome.” 

Verifica os recortes que não servem para a atividade. (Caderno de campo, Escola 

2, 03/08/10)               

O uso de material mimeografado na escola 2 não é aprovado, a diretora e a 

professora falam diversas vezes que “aqui não se usa folha mimeografada ou 

xerocada, tudo é feito por eles.” (P, Escola 2, 21/06/10) Mas muitas das 

atividades realizadas com as crianças apresentam uma estrutura semelhante aos 

exercícios mimeografados, o que revela que mimeografar, xerocar ou preparar 

uma a uma não necessariamente altera as práticas. Essa questão está subjacente à 

concepção de Educação Infantil que impregna a prática. 

Segundo a visão propedêutica que apresentam, as duas escolas têm a 

prática de mandar tarefas para casa, passadas em cadernos específicos. Na escola 

1 o caderno vai para casa duas vezes por semana e na escola 2 o caderno vai 

diariamente
16

.  

A Professora da escola 1 afirma que considera essa etapa da educação “um 

passaporte para a vida futura escolar dessa criança” (P, Escola 1, 17/06/10), 

porque na etapa seguinte (Ensino Fundamental) a preocupação maior seria a parte 

pedagógica que a professora resume como “os deveres”. De acordo com a 

entrevistada, mesmo não havendo cobrança sobre o cumprimento do 

planejamento, essa preocupação prevalece no professor por causa dos conteúdos 

mínimos que a criança tem que adquirir.  

                                                           
16

 Não tive a oportunidade nem o objetivo de manusear esse material, mas é necessário refletir sobre por 
que escolas de Educação Infantil, já tão escolarizadas (no sentido de antecipar práticas do Ensino 
Fundamental), lançam mão de mais essa estratégia tão polêmica inclusive no Ensino Fundamental. De 
acordo com Pacheco (in Araújo, 2006, p.8), na França desde o início do século XX, os deveres de casa são 
proibidos no 1º ciclo para evitar o stress das crianças. 
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“Por exemplo, cores, formas, as letras mesmo, se você também não trabalhar ele 

não vai conseguir até atingir a etapa seguinte. É um tipo de informação que ele 

tem que ter ali naquela etapa. Os nomezinhos, no pré dois, o aluno já tem quer ter 

o conhecimento de seu nome, fazer a escrita do seu nome. A gente às vezes pega 

crianças nessa idade, com cinco anos para seis anos, que ainda não tem. Essas 

crianças não conhecem nem a letra do seu nome, uma criança de seis anos que 

não conhece cor. Mas por quê? Porque não foi trabalhado.” (P, Escola 1, 

17/06/10) 

  

A professora canta a música escrita no quadro que conta até três e fala das cores 

primárias, ela conta nos dedos e relaciona aos trabalhos com os números no varal, 

pergunta onde tem as cores em materiais da sala. Esse momento é bem 

direcionado, a margem de participação das crianças é bem controlada. 

Retomando a atividade do quadro, a professora explica que a linha pontilhada é 

para imitar o movimento do coelhinho, subindo e descendo, faz o movimento no 

quadro. Orienta que primeiro é para fazer o nome, depois a atividade da linha e 

por fim colorir o coelhinho. (Caderno de campo, Escola 1, 31/03/10)                                                                               

A professora chamou a atenção das crianças para o quadro, falou da vogal u, 

maiúscula e minúscula. Passou o dedo sobre a letra mostrando o movimento 

correto. Entregou a cada criança a folha com a atividade. Nos varais havia 

atividades com o número 4 e o 5 de colar pedaços de EVA na quantidade 

correspondente e copiar o número várias vezes, também de colar EVA na letra o. 

(Caderno de campo, Escola 1, 10/05/10)  

        

O depoimento da auxiliar da escola 1 também corrobora essas práticas. A 

Educação Infantil, segundo a auxiliar, é importante para as crianças porque é onde 

se inicia tudo. Considera uma preparação para serem alfabetizados com relação a 

controle motor, a visualização com cores, formas.  

A diretora da escola 1 também aponta as concepções de Educação Infantil 

que definem sua prática e suas expectativas, afirmando que como educadora busca 

ir “ao encontro dos objetivos que definem a Educação Infantil: que tentam 

priorizar a educação propriamente desenvolvendo habilidades com as crianças.” 

(D, Escola 1, 14/06/10)  

Orientada por uma visão de desenvolvimento e aprendizagem em etapas 

que não podem ser queimadas, a professora da escola 1 demonstrou dificuldade 

com a interação entre diferentes idades ou grupos na sua rotina nos dias em que 

havia crianças de outras turmas em sua sala: “Aí me atrapalha porque fico com 

alunos de outra etapa. Não sei o que dar por causa da outra turma porque já dei 

todos os exercícios de controle motor.” (P, Escola 1, 31/05/10) “Não pude fazer a 

atividade que eu tinha porque eles são menores.” (P, Escola 1, 30/06/10) 

A professora da escola 2, em sua entrevista, contou que, questionada por 

uma mãe sobre porque não colocava seu filho para cobrir o nome, comentou:  
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“na prática ela vai aprender muito mais do que se ficar cobrindo o nomezinho. 

Ela tem que praticar, aprender aquilo no concreto. Então fica uma coisa muito 

subjetiva para a criança, ela não vai aprender nada. Como ela vai escrever o nome 

dela? Ela vai escrever o nome dela na areia, ela vai escrever o nome dela no chão, 

ela vai andar por cima da letra do nome dela.” (P, Escola 2, 27/08/10)   

Com esse comentário, além de fazer pensar sobre o que a professora 

denomina prática e que ser prática valida o direcionamento dado, é possível 

também identificar uma lógica de etapas para a aprendizagem da criança, que 

passam por habilidades e percepções desenvolvidas como a professora declarou 

na reunião de pais: 

[Reunião de pais] A professora explica: “Quem tem noção corporal está pronto 

para alfabetizar. O Saci, observa que não tem perna, então já pode passar para 

letra cursiva, a letra de mão. Cada um no seu ritmo.” Fala do trabalho da EI, da 

preocupação de não queimar etapas. Respondendo a uma mãe sobre o filho ter 

dificuldade na próxima escola, explica: “Não. Vai estar na época certa de fazer 

aquilo, passar por cima...” Pergunta a mãe se acha que a filha não está 

aprendendo. A mãe responde: “Mais ou menos. Não sabe dizer os nomes das 

letras.” Outra mãe diz: “Aprender mesmo eles vão na alfabetização.” A 

professora complementa: “É, aqui é preparatório, é pré-escola.”  (Caderno de 

campo, Escola 2, 19/08/10) 

Segundo a orientadora da escola 1: “nessas primeiras fases na vida da 

criança você pode trabalhar muitas coisas para o desenvolvimento dela: o 

desenvolvimento motor; o desenvolvimento auditivo; desenvolvimento visual; todo 

o tipo de desenvolvimento da criança.” Continua: “Fazendo um bom trabalho, 

você consegue fazer com que essas crianças saiam letradas, não no sentido de ler 

texto, mas assim no sentido de perceber, a ter essas percepções que eu falei: 

visual, auditivo, oral.” (O, Escola 1, 12/07/10)  

Que há uma prática preparatória e até próxima do que geralmente é feito 

nas classes de alfabetização no Ensino Fundamental já verificamos. Apesar disso, 

o envolvimento com o mundo da leitura e da escrita não foi muito observado nas 

práticas das escolas. Não havia textos expostos, textos coletivos, materiais que 

fossem resultado do registro feito com a criança, ou outras atividades que 

colocassem em evidência significativa a escrita; não presenciei leitura de histórias 

pelas professoras. Foram encontrados cartazes com letras, cópia de letras ou 

palavras, busca de palavras, letras ou gravuras para cumprir orientação mecânica 

da professora.  

A diretora da escola 2 aponta: “Você fica brigando com o profissional 

para ele trabalhar as percepções.” Coerente com o que define como objetivo da 
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pré-escola: “é a parte lúdica, é despertar a visão, a audição, o tato, o olfato, os 

sentidos. A área toda psicomotora da criança, o movimento dela, a relação dela 

com o colega, com o meio, com as regras do dia-a-dia: preparar a criança para a 

leitura e a escrita.” Sobre a leitura e a escrita, a forma de preparar seria: 

“Envolver a criança no mundo da leitura e escrita que não é ensinar a ler e 

escrever. A preocupação com o lápis e o papel é uma coisa absurda e você acaba 

roubando da criança o melhor dela: que é viver, crescer, vivenciar.” (D, Escola 

2, 25/08/10) Tratando da importância da Educação Infantil para a criança, diz ser: 

“um local onde ela encontra a criança, onde você traz a criança ao mundo da 

criança. Ela encontra um espaço dela, onde pode gritar, pode correr. É um lugar 

onde encontra crianças da mesma idade, onde resolve os conflitos dela. É um 

espaço de liberdade.” (D, Escola 2, 25/08/10) 

Complementa: 

“Quando eles estão brincando todos eles são iguais, diferenciados dos problemas 

particulares que cada um vive em casa, em família. Eu falo muito isso para os 

professores: não priva a criança do imaginário, de produzir, de pular, de gritar, de 

pular, rolar. Nunca mais esse momento dela vai voltar.” (D, Escola 2, 25/08/10) 

Porém, nas duas escolas não foram observadas atividades comuns em 

Educação Infantil, mesmo com função preparatória: artes, músicas, nem mesmo 

aquelas vinculadas à rotina mecanizada, brincadeiras e jogos dirigidos. No caso da 

escola 1, inclusive o tempo de brincar é pouco observado. Na escola 2 o trabalho 

com atividades diversificadas foi citado como “método de cada mesinha estar 

fazendo uma coisa diferente”, como se fosse algo muito novo na prática da 

professora.  

Ainda que as práticas se diferenciem por ser, em um dos espaços mais 

mecanicista, e em outro um pouco mais aproximado de um fazer com a criança, 

em ambas a função é preparatória e compensatória. Em ambas há um certo a ser 

alcançado, expresso por vezes na afirmativa de que a produção da criança está 

errada. Há um bonito a ser feito em detrimento de um feio que pode ser o que a 

criança prazerosamente elaborou. Há, em especial na escola1, uma clara 

demarcação do que é importante – tarefas, deveres, do que é de menor valor – 

aquilo que é fruição. 

A professora dá visto nos desenhos e libera para levaram para casa. A professora 

faz observações à atividade de Elson, diz que ele rabiscou, não pintou. Fala com 

algum cuidado, mas faz a crítica. Elson dobra a atividade e vai para o quadro 

cobrir com o dedo a letra U. (Caderno de campo, Escola 1, 10/05/10)  
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A professora deu seu visto (Lindos!) nos trabalhos e os colocou no mural. 

(Caderno de campo, Escola 1, 17/05/10)  

A professora orientou as crianças que poderiam levar o desenho para casa. Fica 

clara a divisão entre o que importa (as tarefas) e o que pode ser levado direto para 

casa (desenhos). (Caderno de campo, Escola 1, 17/05/10)  

Uma criança diz que acabou e a professora pergunta: “Já encheu? Não? Tem que 

encher igual ao meu. Esse aí tá feio. Quero que pinte a letra D bem bonita.” 

(Caderno de campo, Escola 2, 03/08/10)  

Sobre essas práticas Osteto reflete: 

E assim vai-se educando esteticamente os meninos e meninas... Roubando-lhes 

linguagens e colocando no lugar uma pobreza de expressão e imagem que não 

alimenta a imaginação de ninguém. Apenas amarra, prende, padroniza. Atrofia! E 

depois, como discutir o gosto? Como pensar que alguém poderá escolher entre 

isso e aquilo, se na pequenez é submetido a estes disparates? [ ] A vida é tão mais 

rica, ampla e misteriosa que um desenho mimeografado, que os rituais impostos 

às crianças no dia a dia educativo, que o certo, o formatado, o único, o modelo. 

(OSTETO, 2003, p. 6) 

 

4 .4  
“Horários certinhos” – Rotina 

A rotina não se apresenta como eixo estruturador das atividades para que a 

criança possa se organizar dentro dos tempos/espaços e assim potencializar sua 

ação e criação.  Ela se traduz dentro de uma constância acerca de tudo o que 

acontece na sala. Os dias são quase iguais, se repetem em uma sequência de 

fazeres a serem cumpridos:  

Estão todas sentadas nas mesas colorindo desenhos mimeografados em uma 

folha. Levantam individualmente ou em duplas, grupos e trocam as cores em 

caixas de sorvete dispostas em uma mesa próxima a mesa da professora. Uma 

auxiliar avisa que vai chamá-los para o banho. A professora chama um por um 

que vem com a mochila, orienta que coloquem o calçado no canto da sala, ela 

retira a toalha, a muda de roupa e a saboneteira da mochila e entrega a criança 

que as coloca sobre a mesa, à sua frente e a mochila de volta pendurada na 

cadeira. Metade da turma ainda continua na atividade e só vai tomar banho mais 

tarde. Os meninos ficaram brincando com um carrinho sobre a mesa enquanto 

aguardavam as meninas se arrumarem. 

Em outro momento a professora os chama para a fila para lanchar e orienta, em 

especial aos que não são seus alunos, sobre o cuidado na escada, lembrando de 

segurar no corrimão. No refeitório todos sentam e a professora puxa a oração 

seguida por todos: Papai do Céu, obrigada pelo nosso lanchinho. Em nome de 

Jesus, Amém. Distribui o leite com morango e biscoito. (Caderno de campo, 

Escola 1, 29/03/10) 

Em sua entrevista a professora da escola 1 especifica a rotina da turma que 

seria chegar, subir, conversa informal, café da manhã, parquinho, subir, atividades 

que podem ser “algum trabalhinho de recorte-colagem, de pintura ou a 
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confecção de algum trabalhinho que eles vão sair na sexta-feira.” (P, Escola 1, 

17/06/10) Complementa explicando que a tarde, com ela, acontece “toda a parte 

pedagógica”. Parece que a professora classifica como pedagógico somente as 

atividades preparatórias para o Ensino Fundamental: “porque eles já estão nas 

vogais, nos numerais. Os conteúdos quem tem trabalhado sou eu da tarde, ela tem 

ficado com a parte mais lúdica de brincadeiras e de atividades manuais, que tem 

que ser feito.” (P, Escola 1, 17/06/10)              

A professora aponta que nem sempre a criança tem a informação em casa 

como na escola, logo “a escola passa a ser até uma referência para essa criança 

de formação de hábitos, da rotina, os horários certinhos.” Essa rotina se compõe 

de “um horário para almoçar, um horário para tomar banhozinho, hora de 

escovar o dente, coisas que às vezes na realidade dele lá fora ele não tem.” (P, 

Escola1, 17/06/10)  

 No pátio a diretora (escola 2) pára ao meu lado e diz: “Aqui depois de cada 

atividade ser faz rodinha, mas elas, as professoras, ainda não entenderam. Lancha 

faz rodinha, dali vai escovar o dente, etc.” A professora se aproxima e relata uma 

situação ocorrida no pátio que lhe chamou a atenção. A diretora se dirige a mim: 

“Por isso que eu falo da rodinha, é aí que você conversa essas coisas.” A 

professora argumenta sobre a situação. A diretora: “É, mas aí você mostra o outro 

lado. É aí que você diz as coisas, mostra diferente.” Vira para mim: “Por isso que 

eu digo, elas não entendem.” (Caderno de campo, Escola 2, 03/08/10) 

Ao falar sobre as rotinas da escola, a diretora da escola 2 ressalta que as 

professoras tinham medo da criança trabalhar sozinha e que insiste com elas: 

“começa com duas mesinhas diferenciadas”. Comenta o que era o trabalho da 

escola antes da municipalização, “quando havia o momento dos jogos, a 

massinha seria um momento diferenciado, se contava uma história, uma música, e 

tinha um momento das atividades diversificadas e a rotina da rodinha” (D, 

Escola 2, 25/08/10).  Segundo a diretora: “A rodinha era um meio de ligação da 

criança e qualquer coisa que ela ia realizar na sala: de conversa, de relato, de 

história. E a escola tem rotina de história todo dia.” Relata que insiste com as 

professoras que tem que ter todo dia e tem que ser encaixada em uma atividade 

porque assim “acaba ocupando o tempo da criança e a criança acaba produzindo 

sob seu olhar.” (D, Escola 2, 25/08/10) Afirma que com esse grupo que hoje se 

encontra na escola, essa continua sendo a rotina da escola, mas logo pondera: “as 

leis têm um prazo mínimo para entrar em vigor. É um trabalho novo e esse ano é 

o prazo de adaptação.” (D, Escola 2, 25/08/10)  
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A rotina não tem muitas variações por dentro dela mesma. Por exemplo, 

no refeitório, antes da refeição, a professora pede: “Mãozinha, por favor” e rezam 

“Papai do céu, obrigado pelo nosso lanchinho, em nome de Jesus”. Cantam 

“Meu lanchinho, meu lanchinho...” e outra música que fala sobre comer devagar 

e de boca fechada. (Caderno de campo, Escola 2, 21/06/10) 

E é possível observar que há muitos tempos de espera, sendo comum as 

crianças terem que esperar pelo ainda está para acontecer, ou enquanto a 

professora organiza a atividade, ou porque a atividade foi organizada para ser feita 

em uma única mesa enquanto os outros aguardam nas outras mesas. No dia de 

mandar trabalhos para casa todo o tempo com as crianças girou em torno disso, 

com pausa para o lanche, a escovação de dentes e o pátio: 

 As crianças conversam durante toda essa separação que é demorada. Olham seus 

trabalhos, comentam os trabalhos uns dos outros. A professora grampeia os 

trabalhos, explica que a pasta tem que voltar no dia seguinte, entrega as 

cadernetas porque tem bilhete, providencia nomes para as pastas que estão sem 

nome. As crianças permanecem sentadas conversando e brincando com as pastas, 

os meninos batem na cabeça uns dos outros com as pastas, inventam brincadeiras 

com elas, até pique-se-esconde. Porque, enquanto fazia isso, não deixou pelo 

menos que eles brincassem com brinquedos? (Caderno de campo, Escola 2, 

05/07/10) 

4 .5  
“Tem aluno que eu vejo que não faz” – Avaliação   

Quanto à avaliação também há contradições. A professora da escola 1 

relata que costuma registrar no caderno as dificuldades da criança verificadas no 

dia-a-dia em relação ao controle motor, à escrita e identificação de vogais, o que 

também foi mencionado na entrevista da auxiliar.  

A professora explicou que fariam uma revisão, pegou uma folha e explicou a 

atividade. Na folha havia os desenhos do anel, estrela, igreja, olho e uva e ao lado 

a vogal inicial que deveria ser copiada até o final da linha. Depois poderiam 

colorir. A professora me mostrou a atividade de uma criança que não conseguia 

copiar as letras. A professora se sentou ao seu lado e explicou o que é cobrir e fez 

letras pontilhadas para ela cobrir. Ela procurou fazer conforme indicado enquanto 

a professora permaneceu ao seu lado para orientá-la um pouco mais. Quando saiu 

de perto ela resmungou: “Não vai dar pra fazer tudo não, tem muito, vou fazer um 

avião.” E começou a fazer uma gaivota. Quando a professora viu, abriu sua folha 

e reafirmou que é de atividade, não para dobrar, permanecendo ao seu lado. O 

menino continuou a atividade. (Caderno de campo, Escola 1, 17/05/10) 

A auxiliar descreve como avalia: 

 “Uso trabalhinho de controle motor e as tarefinhas mesmo. Quem está 

conseguindo fazer, quem não está. Quem entende a explicação. Tem aluno que eu 

vejo que não faz. Aí não tem um bom controle, ou não faz. Tem um que pega e 

faz aviãozinho. Isso tudo vai sendo avaliado.” (A, Escola 1, 12/07/10) 
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E o que é avaliado: 

“o comportamento, se não fica sentada direito, não tem interesse, brinca toda 

hora, pede para ir ao banheiro. Isso tudo eu vou avaliando e com relação mesmo 

ao controle: Não faz; não pinta direitinho; rabisca. É esse tipo de avaliação que eu 

faço.” (A, Escola 1, 12/07/10)  

A professora da escola 2 relata que, em relação à avaliação do trabalho 

realizado com as crianças, vê que estão se desenvolvendo cada uma dentro do seu 

limite. Explica que não fica preocupada se a criança sabe escrever e exemplifica: 

“A Bruna, ela aprendeu agora a escrever o nome dela. Às vezes ela começa com 

N, às vezes ela começa com R, mas ela bota todas as letras do nome. Eu fico feliz 

com isso. Ela aprendeu a escrever o nome dela. Cada um tem seu tempo.” (P, 

Escola 2, 27/08/10) De acordo com a entrevistada sua observação é registrada 

para depois compor a ficha de avaliação. Ressalta que sua avaliação é individual, 

“Porque cada um é cada um. Eu não sigo esse rito: isso aqui é bom, é médio e 

ruim.” (P, Escola 2, 27/08/10) Comenta que já teve problema com a direção sobre 

o conteúdo da ficha de um aluno porque há um olhar mais padronizado e cita uma 

ficha com orientações para o preenchimento das fichas de avaliação preparada 

pela diretora. 

A diretora da escola 2 explica o trabalho realizado com a criança antes era 

que a avaliado através de uma avaliação de marcar
17

 e que agora é feito um 

registro semestral. Em sua opinião, quando é feito o planejamento periódico 

também já vai sendo feita uma avaliação do que deu e o que não deu certo. Conta 

que fez com as professoras um guia (já citado pela professora) constando do que 

elas têm que estar observando nas crianças e anotando para depois terem um 

instrumento para fazer uma avaliação dissertativa. Para a diretora, quando a 

professora está fazendo uma atividade precisa pensar no que vai observar para 

fazer uma avaliação dissertativa. Pondera que é preciso fazer uma avaliação quase 

do mesmo parâmetro para a turma toda, mas considerando cada criança.  

Fazer uma avaliação dissertativa, diz a diretora, “é um costume, como as 

professoras faziam a avaliação de marcar estão em fase de adaptação. Os 

registros periódicos são delas, não é para ninguém ver”. Mas complementa 

dizendo que a mostram e ela os lê. Acrescenta: “Li a avaliação de todas elas com 

                                                           
17

  Avaliação feita em uma ficha padronizada na qual constam as habilidades e conhecimentos que a 
professora deve ter trabalhado com a criança. Periodicamente a professora marca com x em que nível se 
encontra a criança em cada um dos itens, geralmente os níveis são: sempre, às vezes e nunca ou sozinho, 
com ajuda, nunca.   
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a maior liberdade, tem inclusive avaliação que fizemos juntas e a avaliação das 

crianças especiais as tias da Sala de Recursos fizeram junto com as professoras”. 

(D, Escola 2, 25/08/10) 

4.6  
“Olha o barulho” – Interações entre Adultos e Crianças 

A posição das professoras dessas escolas frente às crianças é instrutiva, 

elas são os adultos a quem sempre cabe a direção sobre a ação das crianças. Como 

tudo transcorre de forma previsível e controlada, as professoras preparam material 

enquanto as crianças trabalham ou aguardam. Geralmente esses não são 

momentos de interação entre adulto e criança, estando as professoras em suas 

mesas selecionando atividades, mimeografando, recortando. No entanto, a 

distância, o controle, a relação que passa prioritariamente pela instrução, não quer 

dizer de forma alguma indiferença. As professoras demonstram cuidado com as 

crianças, com seu bem-estar, sua saúde, sua aparência, seus modos.  

A professora da escola 1, por exemplo, em dias frios recomenda que 

vistam os casacos sempre que se retiram da sala, arruma os cabelos das meninas 

após o banho, orienta sobre como descer as escadas com segurança ou diz: 

“Avisem as mães que ninguém tomou banho porque o chuveiro está queimado e a 

água está muito gelada. Todo mundo tem que tomar banho, colocar uma roupa 

quentinha e ficar dentro de casa.” (P, Escola 1, 02/06/10) 

Ressalta em sua entrevista: 

“Tem determinadas crianças que mexem muito com a gente, a gente sabe que 

com a gente está de um jeito e no final de semana não sabe com quem vai ficar, 

eu acho que cria mesmo assim esse vínculo afetivo maior.  E não é todo professor 

que dá para trabalhar numa creche também.” (P, Escola 1, 17/06/10)                                      

A diretora da escola 2, quando entrevistada, fala da sua angústia frente a 

certas práticas dos professores: “Quando eu vejo um professor pegando na mão, 

botando a cola eu falo: Acabou. Acabou o trabalho da criança. O que determina 

onde vai colocar a cola onde vai colocar o papel não é a criança, quem está 

fazendo é você‟.” (D, Escola 2, 25/08/10) Em sua opinião, com essa postura o 

professor subestima o aluno, dizendo que ele é incapaz e se coloca em uma 

situação de superioridade. “Quando vou fazer com elas mostro as dificuldades 

que elas têm de fazer o que eu estou exigindo; elas acordam.” (D, Escola 2, 

25/08/10)  
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Esta prática pode ser observada na pesquisa: “Depois que as crianças 

colorem o D, a professora passa cola amarela contornando a letra para que as 

crianças colem papel picado (já picado anteriormente pela professora) amarelo. 

As crianças colam os papéis, um por um no contorno da letra D.”(Caderno de 

campo, Escola 2, 03/08/10) Em atividades que poderiam ser feitas em conjunto, 

“a professora é quem passa cola nos recortes das crianças, também recorta os 

itens corretos para quem não conseguiu.” (Caderno de campo, Escola 2, 

03/08/10) ou “A professora segurou a mão de Miguel para ele fazer.” (Caderno 

de campo, Escola 2, 09/08/10) Por outro lado, quando a professora vai separar 

com as crianças os trabalhos para levarem para casa observo que há desenhos com 

lápis-de-cor, lápis preto, hidrocor, com giz colorido, colagem com ponta de lápis, 

com papel silueta, EVA.  

Para essa professora os objetivos da Educação Infantil dizem respeito à 

formação de hábitos para a criança. Em suas palavras: 

“Como se dizia antigamente, que era o jardim de infância, onde se regava aquela 

plantinha, aquela plantinha começava a crescer, começava a brotar para mais 

tarde florir. Então realmente é isso: onde a criança vai criar raiz na escola. Ela vai 

criar raiz dentro da Educação Infantil. E isso tem que ser aos poucos. Não pode 

ser também daquela forma assim: a escola é o lugar onde a criança tem que ler, 

tem que escrever, tem que ir com um montão de papelzinho para casa. Nada 

disso. Ela vai interagir com outras crianças, ela vai interagir com outros adultos. 

Ela vai formar hábitos, ela vai formar atitudes e vai formar noções de caráter ali 

também. Na hora que a gente faz a rodinha é a hora que ela vai ter que parar para 

ouvir, a hora de falar. Então é a raiz da educação.” (P, Escola 2, 27/08/10) 

Essas afirmações são coerentes com a conduta da professora com as 

crianças, que tenta aproveitar todos os momentos para ensinar algo: importância 

de escovar os dentes; “não é fazer xixi que se fala, é ir ao banheiro”; chama a 

atenção das crianças para que sentem na linha amarela para não “pagar mico”, e 

com “perninha de índio” e eventualmente sobre a variação do modo de 

linguagem padrão (mermo/mesmo). 

A professora da escola 1, explicando os objetivos da Educação Infantil 

reúne muito do que expressam todas as entrevistadas em diferentes momentos: 

“É a primeira etapa da vida de uma criança. Acho que o principal é a formação 

mesmo da criança, que já vem de casa com algumas bases e aqui a gente tenta dar 

assim o melhor suporte possível, na formação da criança, parte social. Inclui 

também no caso, lógico, os conhecimentos pedagógicos, mas, a meu ver, acho 

que a parte social é a principal, a sociabilidade da criança, que ela possa conviver 

com outras crianças, até porque aqui as crianças começam muito cedo, são 

bebês.”  (P, Escola 1, 17/06/10) 
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Registra também: 

“Aqui na Educação Infantil a gente já preza mais o contato com a criança com a 

coisa de dar carinho, dar atenção, coisas que nas séries mais a frente já não tem. 

Acho que é muito importante, porque eu acho que é aqui que vai ser feito mesmo, 

vai ser a formação da criança como um todo, lembra como eu falei dos hábitos, 

dos valores.” (P, Escola 1, 17/06/10) 

A professora entrevistada respalda sua opinião da seguinte forma: 

“Até porque a formação, pelo que a gente já conhece, que escuta, que lê, é nos 

primeiros anos que a criança tem a sua formação definida de acordo com seu 

ambiente. Os estímulos que ela tem, ela vai fazer ali a formação de seu caráter, de 

seus valores, de seus hábitos que ele vai levar para o resto da vida. Eu acho que é 

fundamental a criança ter uma boa formação na Educação Infantil, nos primeiros 

anos.” (P, Escola 1, 17/06/10) 

 

Seu depoimento, em parte, é coerente com a sua prática, mas não ressalta o 

grande foco observado na preparação para o Fundamental. Também fala de uma 

forma carinhosa de se relacionar com a criança que não é observada. A 

preocupação com o que chamou de sociabilidade pode ser constatada como 

controle sobre a conduta da criança. Enquanto realizam as atividades a professora 

solicita que façam em silêncio, que deixem a conversa para depois, inclusive no 

refeitório: “A turma que observo come conversando sem grande tumultuo, mas a 

professora zela para que não haja muita conversa e comam sem esfarelar o 

biscoito.” (Caderno de campo, Escola 1, 19/04/10) 

Sua forma de lidar com as crianças se embasa na visão expressa quando 

diz que principalmente na Educação Infantil “você preza muito isso, a parte 

social, [ ] o desenvolvimento dela nas atividades de rotina, se ela respeita, se ela 

não respeita, se ela cumpre aquilo.” (P, Escola 1,17/06/10) Resume, então, os 

objetivos da Educação Infantil: “Eu acho que o foco principal é essa parte 

mesmo, a parte social da criança, na formação de hábitos, de valores, que a gente 

procura passar para as crianças.” (P, Escola 1, 17/06/10)  

Como visto, não só em relação à produção da criança, mas principalmente 

em relação a sua conduta, a professora se faz muito presente; não há espaço para 

conflitos, erros, diferenças. Ao menor indício de um possível conflito entre as 

crianças, a professora intervém dando sua solução ou solicitando que se acalmem 

ou façam silêncio. Foi observado que as crianças ficam nas mesas todo o tempo 

em que estão em sala, nelas fazem atividades, conversam, brincam. Quando se 

retiram da sala em grupo, o fazem sempre em fila organizada pela professora por 

tamanho; ao retornar à sala cada um se dirige ao seu lugar. Esse procedimento tão 
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dirigido acaba por moldar o comportamento, as expectativas e as relações das 

crianças: “Um menino canta, enquanto colore o desenho, a música da abelhinha 

(a, a, a, faz a abelhinha) e a repete, repete, repete...” (Caderno de campo, Escola 

1, 29/03/10), sua iniciativa em arriscar uma solução: “Catarina me mostra seu 

relógio digital, pergunto a hora, ela não sabe dizer e não arrisca nenhuma 

hipótese.” (Caderno de campo, Escola 1, 26/04/10) ou lhe moldam os desejos: “A 

professora sentada em sua mesa preparava outra atividade. Quando chamou 

para entregar essa atividade uma das meninas falou: „De novo! Outra‟! Com 

clara satisfação. Nessa atividade devem copiar do cartão o seu nome.”                                                    

(Caderno de campo, Escola 1, 05/04/10)  

Também na escola 2 condutas e valores vão sendo moldados, as 

aprendizagens relacionadas ao processo de alfabetização acabam sendo percebidas 

e valorizadas pelas crianças, provavelmente também devido à aprovação da 

família:  

Gustavo fala que estudou em outro lugar, a professora fala que lá não tinha uma 

professora chata como ela, que faz cara feia e chama a atenção. Ele diz que lá não 

aprendem a fazer o nome e então veio para essa escola para aprender a fazer o 

nome. A professora diz: “Então valeu ter uma professora chata.” (Caderno de 

campo, Escola 2, 05/07/10) 

Essa professora tem uma forma muito própria de lidar com a disciplina, 

não há regras combinadas, os limites são os dela. Por outro lado percebo que tem 

alta tolerância ao barulho das crianças, a agitação, as brincadeiras e interações. 

Em relação ao barulho, quando fica muito alto fala: „Olha o barulho. Oh turminha 

do barulho!‟ Mas não se altera ou fala mais alguma coisa. Diz que a diretora fala 

que a turma dela é a mais barulhenta porque ela canta o tempo todo e põe músicas 

para eles. Não a observei cantar, mas colocar cds, algumas vezes para conseguir 

que fizessem menos barulho. Quando as crianças se agitam diz sem se alterar: 

„Olhe só, estou adorando, aplaudindo‟ ou „você já vai testar a minha paciência 

na 2ª feira?‟ Como também „vocês lembram que a gente ainda não foi para o 

parquinho‟ ou „vou tirar seu casaco e dar um banho frio para ver se apaga seu 

fogo‟.  

A professora é muito metódica, organizada, mas a relação com as crianças 

não é tensa. Quando se agitam, correm na frente, ela retorna, faz o trem, 

reorganiza, sem tensão, mas com certa sisudez. Tem situações que merecem ser 

citadas: 
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João e João Paulo se atritam e João Paulo sai chorando. Ela senta na roda com as 

crianças e João se senta em uma cadeira separada. A professora lhe diz: “Senta 

aqui, não te botei de castigo, não. Você e João Paulo não têm jeito, quando não é 

um é o outro. É igual aquela música „entre tapas e beijos...‟ Vivem se beijando e 

se batendo.” (Caderno de campo, Escola 2, 05/0710) 

Enquanto cola os bilhetes as crianças batucam com as pastas e cantam. A 

professora não fala nada diretamente, mas solicita que um dos meninos que foi 

pegar a caderneta com ela avise aos outros que se continuarem com o batuque 

não vai ter parquinho. (Caderno de campo, Escola 2, 05/07/10) 

Como fizeram muita confusão enquanto se ausentou da sala, pergunta a algumas 

crianças se merecem ir para o pátio e respondem que não. Mas ela reverte na 

conversa e diz que todos vão, menos dois que não fizeram o dever. Combina que 

vão lanchar e lá eles vão convencê-la se vão ou não. (Caderno de campo, Escola 

2, 09/08/10) 

Como não percebo muito aborrecimento ou alteração na sua conduta com 

as crianças, me surpreendo na reunião de planejamento quando as professoras 

conversam sobre essa turma:  

Na 4ª feira houve uma troca de horários entre a professora e uma colega. Essa 

colega comenta na reunião a agitação da turma e a professora da turma diz como 

resolve: “Linha amarela
18

 já. Vou fechar o olho e quando abrir quero ver todos na 

linha amarela.” As  outras professoras comentam que “Eles são muito agitados.” 

Professora da turma: “São horríveis. Também me deram tudo de ruim, é o que 

deu.” Eu digo a eles: A minha esperança com vocês é que ano que vem não vão 

estar na escola, vão para a alfa”. As colegas riem. Ela diz: “É mesmo. Eles vão 

embora.” (Caderno de campo, Escola 2, 06/08/10) 

A forma das professoras conduzirem o cotidiano com as crianças merece 

atenção. Segundo Corsino:  

São os educadores que dão o tom ao trabalho, que reforçam ou não a capacidade 

crítica e a curiosidade das crianças, que as aproximam dos objetos e das 

situações, que acreditam ou não nas suas possibilidades, que buscam entender 

suas produções, que dão espaço para a fala, a expressão, a autonomia e a autoria. 

(CORSINO, 2009a, p.9)  

Para compreender as interações entre crianças e adultos em ambas as 

escolas, recorremos a Mello (2008, p. 113). Para fins de análise, a pesquisadora 

categorizou as ações mediadoras que encontrou entre professoras e crianças em 

uma escola de Educação Infantil pesquisada no município do Rio de Janeiro. 

Segundo essa categorização, as mediações dos professores são, ou podem ser, do 

tipo: informativas, instrutivas, desafiadoras ou organizadoras. As informativas 

foram “aquelas em que o professor expõe o que sabe sobre um assunto”; as 

instrutivas, também denominadas de „siga o modelo‟, “seriam aquelas em que o 

                                                           
18

 Linha em forma circular pintada no chão da sala na cor que a nomeia que é a referência para a formação 
da rodinha. 
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professor instruía como fazer algo, dando um modelo ou se oferecendo como 

modelo para as crianças; já as desafiadoras eram “aquelas que colocam a criança 

no centro da cena, colocam-na para pensar e para criar possibilidades de ação” e, 

enfim, as organizadoras “aquelas em que a professora coloca determinada 

ordenação nas ações e nas falas das crianças”. Utilizando a categorização de 

Mello, nas duas escolas a forma de mediação mais presente entre as professoras e 

as crianças é a instrutiva, porque, como já visto, as crianças são dirigidas quase o 

tempo todo com instruções de como devem fazer algo, alguma tarefa, como 

devem se comportar e se conduzir dentro e fora da escola.  

A professora pega mais EVA e senta na mesa dos meninos cortando pedaços 

menores. Diz: “Assim não Jhonata, menor. Isso é para ficar na sala, para fazer 

trabalhinho.”  

A professora sentada em sua mesa avisa que vai chamar para que peguem a 

atividade e colem o EVA sobre a letra I. Orienta: “Vocês vão colocar um do 

ladinho do outro, bem bonitinho, para preencher a letrinha. Não pode demorar 

muito para não secar.” A folha tem i e I em cola. Um menino faz ruídos com a 

boca e a professora lhe chama a atenção. As crianças começam a realizar com 

interesse, mas logo dispersam com muita conversa e são lembrados que é preciso 

fazer a atividade. Depois diz a todos: “Quando acabarem podem pegar lápis e 

hidrocor para desenhar.” (Caderno de campo, Escola 1, 12/04/10) 

A professora pega encartes de supermercado e entrega às crianças para que 

procurem a letra E. Recomenda: “A letra e e não figura.” Vai ao quadro e explica 

que podem encontrá-lo assim E e assim e. As crianças vão para o chão fazer essa 

busca e recebem tesouras. (Caderno de campo, Escola 2, 09/08/10) 

Em seguida a forma de mediação também utilizada é a organizadora 

quando se referem ao contexto de ações ou ideias das crianças.  

A professora diz de longe: “Oh, Catarina o livro vai rasgar, não é para isso, 

é para ler, não é para fazer assim, folhear, que rasga.” A professora, enquanto 

penteia o cabelo de cada criança, diz: “Ana Catarina, senta direitinho.” Ana 

Catarina estava ajoelhada e sentada sobre as próprias pernas. A professora fala 

com outra menina: “Essa menina, ajeita a saia.” (Caderno de campo, Escola 1, 

31/03/10) 

Após 10 minutos de brincadeira a professora pede que guardem os brinquedos 

porque vão tomar suco. (Caderno de campo, Escola 2, 21/06/10) 

 

Algumas vezes observa-se a forma informativa, sendo que na escola 1 diz 

respeito quase sempre a datas comemorativas, na escola 2 tange assuntos gerais 

frequentemente e não assuntos que estejam sendo ensinados ou pesquisados pelo 

grupo.  

Recapitula o assunto já trabalhado com as crianças: “Jesus morreu na cruz para 

nos salvar e ressuscitou para nos salvar. Significa renovação, vida nova para 

todos nós todo dia. Não pode brigar, tem que ser amigos.” Fabrício diz que a irmã 
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bate nele e que ele bate também. A professora diz: “Não pode bater. Vocês 

querem ganhar ovo de Páscoa, mas não é só pedir. Tem que ser bonzinho para a 
mamãe. Então eu botei aqui no quadro...” A professora canta a música escrita 

no quadro. (Caderno de campo, Escola 1, 31/03/10)  

Uma criança ao se referir à outra a chama de safado. A professora pergunta: “O 

que é safado?” Surgem algumas definições, que não correspondem e ela propõe: 

“Não falem palavras que não sabem o que é.”  

Uma criança fala sobre aquele bicho de chifre e a professora explica que é o 

veado, “mas não se deve chamar ninguém assim. Quando alguém chamar não 

deve ligar porque no Mutuá mataram um garoto porque ele namorava outro 

garoto. Então não se deve chamar ninguém assim.” Um menino fala que seu 

irmão „pega‟ menino e „pega‟ menina. A professora pergunta se é verdade e diz 

que ele joga nos dois times. (Caderno de campo, Escola 2, 05/07/10)  

A forma de mediação desafiadora pouco ou quase nunca foi observada. 

Não foram identificadas situações em que as crianças seriam provocadas a pensar 

e criar possibilidades de ação. 

Em um ambiente com rotinas e procedimentos engessados como a escola 

1, com passividade e controle em relação à criança e os conhecimentos com os 

quais ela lida, as interações entre adultos e crianças seguem o mesmo padrão em 

toda à escola. Situações de conflito entre crianças são resolvidas pelos adultos 

sem que as mesmas sejam ouvidas ou levadas a buscar uma solução. Muitas vezes 

a solução é colocar sentado quem está envolvido no conflito quando este se dá no 

pátio:  

No pátio, o filho de uma funcionária, que já se encontra no Ensino Fundamental, 

estando na creche implicou muito com o irmão menor e ninguém interveio. O 

menor, muito irritado e choramingando, disputou um espaço no brinquedo com 

um colega que reagiu e se estapearam. A funcionária viu justamente quando o 

coleguinha revidou os tapas e empurrões. Não perguntou, não mediou, não tentou 

montar a cena, entender, buscar o entendimento entre eles. Sua reação foi dizer 

palavras de reprovação a essa criança que foi chamada a se sentar junto ao portão 

até a mãe chegar, afinal: “A mãe já devia ter chegado desde as duas horas (já 

passava das três), é sempre assim, desde o ano passado, e olha que mora tão 

perto, não tem jeito, agora vai ficar aqui até ela chegar para aprender”. Não 

consigo entender quem vai aprender e o quê? A criança porque brigou, a mãe 

porque chega tarde, a criança porque a mãe chega tarde? (Caderno de campo, 

Escola 1, 26/02/10) 

Ainda na escola 1, uma situação preocupante é a das crianças que são 

deslocadas de suas turmas porque “as auxiliares não as agüentam” (P, Escola 1, 

29/03/10). Essas, como vimos, vão para outras turmas. As crianças com quem as 

auxiliares têm maior dificuldade em lidar, não aceitam ordens facilmente ou 

estranham mudanças na rotina, passam pela exclusão de seu grupo naquele dia e 

sofrem a falta de acolhimento na turma para onde foram encaminhadas.  
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Na turma observada na escola 1 essas crianças, as quais a professora 

classifica como misturadas, geralmente são colocadas em mesas separadas da 

turma, são chamadas a atenção mais vezes que os demais e, algumas vezes, 

responsabilizadas por qualquer problema em sala. O nível de tolerância com elas é 

menor.  

Um dia foi uma menina (Milena) mantida em mesa separada e, muitas 

vezes chamada à atenção por qualquer razão. Da mesma maneira, alguns dias 

depois, quando cheguei e sentei em uma mesa no fundo da sala, percebi que nela 

havia um único menino sentado, (Fábio). No decorrer da tarde fui informada pela 

professora, direta ou indiretamente, que ele era de outra turma que estava sem 

professora e ficava com auxiliares. “Quando as auxiliares não aguentam um 

aluno elas o mandam para outra sala” (P, Escola 1, 31/03/10). Este era o caso de 

Fábio nesse dia.  

Em outro momento observei que na cadeira que segurava a porta havia um 

menino sentado (Elson). Eu e a professora conversamos sobre as turmas sem 

professoras e sobre o menino da cadeira. A professora diz que: “Aprontou todas 

na sala e as auxiliares trouxeram para mim. Quem entende? Aqui fica assim, 

sentado, quieto”. (P, Escola 1, 05/04/10) 

Mais de um mês depois, a situação se repetia. Chegando à sala observei 

que havia quatro alunos sentados na mesa que costumava sentar e que não eram 

daquela turma. Perguntei se eram alunos novos, a professora respondeu: “Não, 

são da professora que faltou. Aí me atrapalha porque fico com alunos de outra 

etapa.” (P, Escola 1, 31/05/10) 

O deslocamento em que essas crianças se encontram nos aproxima, seja 

com olhares, carinhos discretos, perguntas sobre o que faço ali, histórias contadas, 

como se assim fugissem um pouco do constrangimento. Milena me chama muito 

atenção pelo olhar carinhoso com o qual me fita, Fábio pela esperteza e 

inteligência no que fala, desafiando a própria situação e Elson pelo silêncio com 

que se apresenta uma tarde inteira.   

Essas crianças são vítimas da falta de estrutura da escola. Ao ser mandada 

para outra turma a criança é discriminada em relação às outras, não só porque vai 

sob o rótulo de levada, incontrolável, terrível, mas também porque a professora 

que a recebe o faz contrariada. Manter a criança isolada do grupo parece uma 

forma de protestar contra o fato de ter que recebê-la. Se o protesto é legítimo, 
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recai sobre quem não poderia - a criança - a razão de existência de todos naquele 

espaço. É para a criança que a escola deveria estar organizada. 

Um episódio que retrata a distância da relação entre adultos e crianças na 

escola 1 é do dia em que a professora precisa ir a um enterro e chega mais tarde. A 

professora chega esbaforida com um lanche na mão para substituir o almoço. 

Conversarmos um pouco sobre o ocorrido e digo que fique à vontade se quiser 

sair para comer, mas ela prefere comer rapidamente em sala. A professora, mesmo 

com o atraso, não se desorganiza, mantém o mesmo ritmo de trabalho. Mas, não 

divide, não dá satisfação às crianças sobre seu atraso, apenas explica que está 

comendo naquele momento porque não almoçou. Não disse a elas o motivo do 

atraso, que estava cansada e triste, como qualquer ser humano estaria naquele 

momento. A professora não demonstrou que sofre, que tem problemas. Nessa 

turma quase silenciosa, na qual tudo está sempre sob controle, isso poderia 

colaborar para que eles também partilhassem melhor suas questões, dores, afetos.  

Na escola 2, a professora aponta que a participação das crianças é um fator 

positivo, porque se incomoda quando a criança é parada e classifica sua turma 

como agitada, assim como ela. Pergunta à pesquisadora se já a viu na área externa 

com as crianças. Relata que quando está na área externa brinca de „Batatinha frita 

um, dois, três‟ e outras “brincadeiras antigas que só a gente que sabe.” Narra que 

esse momento faz diferença para ela, a ajuda muito porque: “eu estou 

trabalhando, mas eu estou me divertindo também. Eu coloco música, danço junto 

com eles aqui nessa sala.” E diz que tem dias em que a diretora fala: “Fecha essa 

porta, está barulhenta”. (P, Escola 2, 27/08/10)  

Seus comentários sobre situações e condutas por vezes são irônicos e até 

desmerecedores da criança: “Quem trouxe Cheetos? É de queijo e é fedorento” 

(Caderno de campo, Escola 2, 21/06/10), ou: “Pergunta a Nean se entregou o 

bilhete a mãe, ele diz que não e ela diz: Cabeça de bagre, esqueceu” (Caderno de 

campo, Escola 2, 05/07/10), como também: “Gustavo está com o dedo na boca e 

a professora fala que vai trazer um esmalte com gosto ruim para ele parar de 

chupar dedo” (Caderno de campo, Escola 2, 05/07/10) e ainda: “A professora 

fala alto: Meninas de cabelos soltos, vou trazer uma tesoura para resolver esses 

cabelos soltos.” (Caderno de campo, Escola 2, 05/07/10) Essas situações algumas 

vezes independem da criança, como: “Pergunta - Miguel, você vai trazer escova 
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quando? Quando acabar o ano e for para a alfabetização? As crianças riem e ela 

chama a atenção.” (Caderno de campo, Escola 2, 05/08/10) 

Ela pede que peguem suas toalhas para ver se alguma está sem nome e pendurar 

no varal. João Paulo pega uma toalha que está suja e com outro nome. A 

professora diz: “Não serve.” Um colega apresenta uma toalha velhinha e ela diz: 

“Olha esta é velhinha, mas está limpa, esta está suja. Vou te emprestar uma, mas 

essa está limpa, você vai ter que lavar ela.” (Caderno de campo, Escola 2, 

05/07/10)                                               

Em uma situação em que pune uma conduta conclui com uma ironia: 

Ao saberem que acabou a água, todos se agitam e alguns saem de sala. A 

professora entra, solicita que todos sentem na roda e João Gustavo na cadeira 

para pensar no que fez. Saiu da sala sem ela autorizar e teria quase quebrado o 

cano de água. “Vai ficar sentado até a avó chegar e ver que está ali. Os outros vão 

ficar na roda. Se não se comportaram não vai ter parquinho e vão ficar em sala 

olhando para mim. Vou até passar batom para isso.” (Caderno de campo, Escola 

2, 05/08/10)                                                                         

Em certos momentos suas colocações são duras: “Em um dia que um aluno 

falava comigo sem parar a professora diz: Miguel vou te dar um sacode e o 

colocar em uma mesa em separado. Ele se cala.” (Caderno de campo, Escola 2, 

09/08/10), e ainda:  

Uma criança escorrega e a professora diz: “Isso! Da próxima vez alguém cai de 

cara no chão. Não, na cadeira porque aí se machuca e quebra a cadeira, que nem 

aquela menina que eu falei que tive que levar para o hospital e depois joguei a 

blusa e uma toalhinha fora por causa de tanto sangue.” (Caderno de campo, 

Escola 2, 09/08/10)                                                                             

Mas também há momentos de conversa descontraída, como sobre o 

tratamento dentário da professora ou o seu novo corte de cabelo não aprovado 

pelas crianças e quando se verifica que as crianças têm liberdade para expressar 

opiniões, de certa forma, irônicas como as da professora:  “A professora vai 

montar o posto e um menino diz: „Não sabe, não sabe.‟ Ela responde sem 

problemas: „Não sei, vou ter que aprender‟.” (Caderno de campo, Escola 2, 

21/06/10) ou “A professora vai à mesa de João Gustavo, pega um pouco de papel 

picado e diz: „Vou colocar na mesa das meninas que elas estão com pouco.‟ João 

Gustavo: „Deixa eu ver. Ah! Coitadinha delas, estão com pouco mesmo‟.” 

(Caderno de campo, Escola 2, 03/08/10)  

Essa interação também tem momentos hostis, em geral quando envolve, ou 

na presença de outros adultos: 

A caminho do refeitório a garrafa de Pablo cai no chão no trem, João Paulo pega 

e não entrega. Uma funcionária vê e diz: “O que é isso?” João Paulo devolve a 

garrafa. Outra funcionária diz: “Fala com a mãe dele, a mãe dele se souber pega 
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ele, não é?” O menino fala algo e a funcionária retruca: “Chega gaguejar.” A 

professora olha, coloca o dedo em riste e diz: “Eu encho a mãe de bilhete, não é? 

Ano passado que horas eu saí daqui por sua causa? Sete horas lembra? Por causa 

de seu irmão.” Funcionária: “Por isso que quando ele chega aqui às 4 horas é para 

entregar logo porque se não só volta às sete.” (Caderno de campo, Escola 2, 

05/08/10)       

 

4.7  
“Bigode! Bigode!” – Interações entre Crianças                                     

Por mais que o ambiente tenha rotinas e procedimentos tão escolarizados, 

a presença diretiva dos adultos prevaleça e os tempos e espaços de interação entre 

as crianças sejam bastante restritos, é um espaço de Educação Infantil e nele as 

crianças reunidas em grupos interagem independente da autorização adulta. Essa 

interação é recortada pela intervenção do adulto, pelas tarefas e procedimentos 

escolares, mas mesmo nesses momentos ou nos momentos de espera entre uma 

atividade e outra se observa a interação entre elas. Observando as interações entre 

as crianças, ainda que de forma muito menos intensa do que gostaria, encontro o 

que afirma Ferreira:  

Estas ações das crianças revelam a co-existência de uma outra realidade social 

que, emergindo das suas interpretações acerca do seu mundo de vida, subjaz, 

fervilhante e intensa, à versão lisa e de superfície que, enquanto adultos, apenas 

reconhecemos como sendo brincar. (FERREIRA, 2008, p.145) 

Algumas vezes expressam sua fantasia:“A professora cola bilhetes, as 

crianças aguardam, dois meninos estão falando palavras mágicas para mim e 

dizem: „A tia foi embora.‟ Continuam a brincadeira fazendo os colegas sumirem. 

Talvez por isso aguardem tão bem, sonham enquanto aguardam.” (Caderno de 

campo, Escola 1, 29/03/10)  

Outras vezes manifestam alegria: “As crianças brincam mostrando uns 

aos outros a boca suja do pouco iogurte: „Bigode! Bigode!‟ Riem e se divertem. O 

iogurte foi pouco, mas agradou. Como estão de boca cheia há um breve silêncio. 

Logo há sorrisos, conversas e bocas cheias de novo.”  (Caderno de campo, Escola 

1, 26/04/10) 

Ainda outras afirmam posições:                         

Enquanto escrevem comentam, conversam: “Tô fazendo devagar!” “O meu tá 

bonito!” “O seu não tá bom.” “O meu vai ficar direitinho!” Vivian mostra seu 

trabalho a Stefanya e esta vai apontando várias letras dizendo: “Errado, errado, 

errado...” Ao que a colega retribui. Stefanya recolhe seu trabalho e Vivian faz o 

mesmo com Ana Catarina que lhe diz: “O meu é assim mesmo, tá!” (Caderno de 

campo, Escola 1, 05/04/10) 
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Trocam conhecimentos:“Conversam sobre a distância de suas casas. A 

conversa sobre as casas e quem sabe onde é continua. Depois falam sobre quem 

sabe surfar e andar de skate, sobre o pai que é mais forte.” (Caderno de campo, 

Escola 1, 12/04/10)  

 Na escola 2 é possível observar que há tempo e espaço para as interações 

entre as crianças, até mesmo porque existem tempos de espera e a professora é 

bastante flexível em relação à movimentação delas. Eles conversam, disputam 

brinquedos, desorganizam filas e trens e reorganizam em seguida, lancham 

dividindo e comparando biscoitos, fazem as atividades em permanente diálogo 

uns com os outros e, principalmente, cantam. 

Conversam e contam histórias: “Uma menina conversa com alguém 

imaginário com bastante firmeza, não compreendo o diálogo.” (Caderno de 

campo, Escola 2, 05/07/10), ou: “As crianças fazem a atividade com seriedade, 

mas conversando, comparando, fazendo caretas, disputando lápis. Falam sobre 

diversos assuntos.” (Caderno de campo, Escola 2, 03/08/10) e ainda: “Miguel 

toda hora fala algo comigo. Agora diz: „Tia, olha o Máscara.‟ E me mostra um 

bonequinho. Continua falando do Máscara e o colega do lado me olha e faz sinal 

de „ele é doido‟. Miguel brinca com o boneco narrando em voz alta toda a ação.”  

(Caderno de campo, Escola 2, 09/08/10) 

Cantam: “Na mesa dos meninos cantam a paródia do Funk „...eu só quero 

ser feliz...‟ A letra fala de cair e quebrar o nariz.” (Caderno de campo, Escola 2, 

05/07/10), ou: “Os meninos de uma mesa cantam sem parar: „Eu me remexo 

muito...mexendo muito...‟ alegremente. Em seguida cantam música de rádio. Um 

dos meninos puxa um pagode romântico e outros o seguem.” (Caderno de campo, 

Escola 2, 05/08/10) e ainda: “As crianças conversam e cantam enquanto fazem a 

atividade. Todos estão muito interessados.” (Caderno de campo, Escola 2, 

09/08/10)                                                                                

Brincam alegremente na escola 1: 

Três das meninas brincam com bolsas, uma com o jogo da velha. Três dos 

meninos jogam o jogo da memória. As meninas brincam de casinha ao mesmo 

tempo em que jogam jogo da velha. As crianças disputam brinquedos, negociam, 

propõem trocas quando convém. As brincadeiras dos meninos se reorganizam, se 

fazem e se desfazem em torno dos próprios brinquedos ou das situações criadas 

por eles. As meninas brincam de forma organizada de casinha, ou melhor, de vida 

real: filhos, casas, bolsas, compromissos, telefones, médicos...  (Caderno de 

campo, Escola 1, 05/04/10)               
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Fazem brincadeira de tudo na escola 2: “Cada um faz uma baguncinha 

(correr, escorregar), mas voltam rápido para a mesa. Começam a ir à porta ver 

se a professora vem, uma a uma, dois a dois, três a três, atém que um cai sobre a 

própria cadeira na volta.” (Caderno de campo, Escola 2, 05/07/10) ou: 

“Guardam a lixeira no lugar, mas logo depois o mesmo menino que guardou 

anda pela sala balançando o cesto falando: „Caminhão, caminhão de lixo‟. A 

professora lembra que ainda há lugares sujos. Logo há um coro em um trem: 

„Caminhão de lixo‟.” (Caderno de campo, Escola 2, 03/08/10) 

Reinventam a brincadeira:  

Os blocos de construção viram objetos de outras brincadeiras. Uma menina 

enfileira os cilíndricos, depois os quadrados, Bruna e Miguel utilizam como peças 

de uma brincadeira em que precisam esfregá-los e passar ao colega. Os blocos de 

construção agora são telefones e a conversa vai de quase gritos a um amistoso 

diálogo. A menina que enfileirava as peças, agora com os jogos misturados faz 

pequenas construções com telhados – casas, prédios, castelos? (Caderno de 

campo, Escola 2, 23/08/10) 

Brincar nos espaços observados recebe a valorização e reconhecimento em 

sintonia com o que se concebe como infância: tempo de madurecer, se 

desenvolver e aprender hábitos, valores e conhecimentos mínimos para a vida 

futura e a escolaridade premente. Apesar de haver diferenças entre as escolas 

quanto ao tempo e espaço destinados ao brincar e ainda às oportunidades e 

tolerância com as interações entre as crianças no decorrer das atividades, não se 

constata diferenças na forma de compreendê-lo. Permitir e respeitar são um 

avanço em relação a reprimir e desconsiderar, contudo ainda não significa 

necessariamente compreender o brincar como “experiência de cultura, por meio 

da qual valores, habilidades, conhecimentos e formas de participação social são 

constituídos e reinventados pela ação coletiva das crianças.” (BORBA, 2009, 

p.71) 

Momentos muito interessantes nas interações entre as crianças, são aqueles 

em que, segundo Ferreira (2008, p.145), as crianças fazem uso estratégico do 

adultocentrismo ao qual estão submetidas, seja utilizando-se da ajuda adulta 

quando conveniente ou das formas de solução aprendidas com os adultos. Em 

especial na escola 1 onde a presença adulta é tão contínua. 

Utilizam artifícios do mundo adulto para dar uma certa ordem a situação: 

“Um menino propõe uma competição. Outro diz: „Não somos seus amigos, a 

gente perde de você.‟ O primeiro diz: „Acabei.‟ Outro retruca: „Vou falar para a 
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tia que você não esperou ninguém. Sabia que é falta de educação?” (Caderno de 

campo, Escola 1, 05/04/10) Como também para sair „por cima‟: “As crianças 

brincam nos balanços, falantes e apostam altura no balanço. Quando Jhonata 

não quer mais tentar diz ao colega: „Você vai vomitar‟.” (Caderno de campo, 

Escola 1, 02/06/10)   

Um momento de interação na escola 1 foi quando a professora pegou no 

armário livros e entregou as crianças para que vissem enquanto adiantava os 

enfeites e lembranças da Copa do Mundo:  

 As meninas conversam sobre o que vêem nos livros e alternam entre ver, 

comentar, ler, imitar as fisionomias e posições das pessoas nas ilustrações. João 

Vitor brinca de casa com os livros, mexe para lá e para cá, sem qualquer interesse 

pelo seu conteúdo. Luís conta uma história, vai ao final do livro e volta do 

começo. Vivian começa também a contar sua história, mas o movimento dos 

colegas (quase silencioso) a interrompe. Ana Catarina troca com João Vitor na 

outra mesa. Luis troca de livro com João Vitor e imediatamente começa a contar 

a história com o novo livro, apesar de toda a interrupção de João Vitor. Na outra 

mesa os meninos conversam sobre os livros, olham, folheiam, trocam. Uma das 

meninas “lê” a história com movimentos labiais e cara de surpresa e encanto. 

Depois oferece à amiga: “Acabei.” Vendo, lendo, contando, folheando, trocando, 

brincando com os livros, conversando sobre eles – esses foram os momentos mais 

ricos que vivi nessa sala. Interação entre criança-criança mediada pelo livro, 

interação criança-livro sem mediação do adulto, liberdade para criar e sonhar. 

(Caderno de campo, Escola 1, 09/06/10)  

Apesar do meu cuidado para não atrapalhar ou influenciar o mínimo o 

ambiente para poder conhecê-lo por ele mesmo, na escola 2 as relações permitem 

maiores interações e as crianças tem mais tempo e liberdade para se relacionar 

com as outras pessoas. Logo no primeiro dia a recepção deu a amostra do que 

seria estar com eles: “Sentei em uma das mesas na qual havia dois meninos e eles 

logo me mostraram seus trabalhos, o que estavam fazendo e pediram minha 

opinião. Várias crianças vieram falar comigo, mostrar desenhos, machucados. 

Que turma falante!” (Caderno de campo, Escola 2, 21/06/10)   

     

A conversa sobre o que eu fazia para além de apenas saber o que era: “Ao 

entrarem me circulam para ver o que estou fazendo (escrevendo). Um menino 

chega até mim e diz: „Já está aí embaixo?‟ (no fim da folha) Depois vem olhar de 

novo.” (Caderno de campo, Escola 2, 05/07/10) Como também vários outros 

momentos nos quais comentam o que faço, contam histórias, me observam e até 

sou avaliada: “Bruna me observa e pergunta: „Foi você que escreveu isso tudo.‟ 

Respondo que sim e mostro as outras folhas. Ela diz: „Vai acabar a folha.‟ Bruna 
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me diz: „Você faz bem.‟ Eu pergunto o quê e ela diz: „Isso que você faz.‟ Olha 

para o Caderno.” (Caderno de campo, Escola 2, 09/08/10)     

     

E a situação que mais me surpreende e chama a atenção pelo conteúdo, 

pela forma inesperada que acontece e pela postura da criança frente ao processo 

de escrita é que segue:  

Núbia se aproximou, disse o nome de toda a sua família e contou: Meu pai foi 

assaltado... Perguntei: E onde ele está agora. Núbia: Preso. Eu: Por quê? Núbia: 

Porque ele trabalhou de polícia e ele não tem roupa de polícia. Agora tem que 

chamar alguém que mata polícia com pau, um bicho, para soltar meu pai. Quando 

vou registrar o que falou ela dita: Núbia, Gustavo pai de Núbia foi preso, 

assaltaram meu pai, o pai da Núbia. Se ele quebrasse, o pé, a mão e a cabeça ele 

não poderia comprar as coisas da Núbia. Se ele quebrasse a cabeça, o pé ou o 

braço ele não poderia comprar... E ele foi assaltado e eu estou fazendo as coisas 

prá Clara, minha irmã. Agora ele está no médico, está ficando bom, é o que soltou 

meu pai. (Caderno de campo, Escola 2, 06/08/10)   

4.8 
“Você é o homem da casa” – Gênero    

Outra questão que aparece no cotidiano das duas escolas é a separação das 

crianças por gênero. Em uma sociedade na qual o sexismo ainda define 

oportunidades e comportamentos, a separação desde a infância pelo critério de 

gênero talvez não seja uma conduta que tenha afinidade com a superação da 

discriminação sexual e promoção da igualdade. Por que meninos e meninas não 

podem tomar banho ao mesmo tempo no mesmo espaço, se perceberem, 

perguntarem, buscar respostas para as suas dúvidas e curiosidades? Quando 

meninas e meninos são separados desde cedo como aprender naturalmente sobre 

diferenças e igualdades entre as pessoas? A divisão por gênero em atividades, na 

organização e circulação na sala significa interações entre sexos iguais 

privilegiada, entre sexos diferentes dificultada. Estranhamento e preconceito já se 

constituem entre os gêneros, desde cedo se forma o gosto por gênero, atendendo a 

uma demanda também comercial, quando se arruma as meninas por que mulheres 

devem andar arrumadas e se prepara materiais por cor, rosa para meninas e azul 

para meninos.  

Conceitos sociais de gênero são reafirmados ou não relativizados: “Uma 

criança fala sobre as „bagunças‟ que faz em casa e a professora fala: Agora não 

pode mais fazer bagunça porque você tem um irmãozinho, você é o homem da 

casa.” (Caderno de campo, Escola 2, 05/07/10) Quando a realidade de famílias 
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que tem mulheres como provedoras e único adulto responsável coloca em cheque 

a expressão “homem da casa”. E ainda quando uma mãe quer saber sobre a 

brincadeira de seu filho com a colega e a professora explica junto com a menina, 

sem problematizar, que brincaram com maquiagem, mas depois a mandou ao 

banheiro com sabonete para lavar o rosto dele. A mãe diz: “Ele me vê passar 

batom, mas já falei que é só mulher.” (Caderno de campo, Escola 2, 05/07/10)  

Uma vez mais a criança sendo preenchida do que lhe falta, valores para 

futuramente saber portar-se em sociedade. E ainda um tipo de valor já se sabe que 

não nos conduziram a uma maior humanização e precisam ser cada vez mais 

questionados.  

A única menina que transgride essa divisão é Catarina, uma menina 

também mais decidida em algumas outras situações: “Catarina, mais uma vez, 

sentou-se à mesa dos meninos. Nessa mesa também há conversa e brincadeira, 

mas eles ainda não foram chamados a atenção. Catarina interage facilmente com 

os meninos.” (Caderno de campo, Escola 1, 10/05/10)  

 

4.9  
“Uma forma deles se livrarem daquele estorvo” – Relação com a 
Família  

 De acordo com as opiniões expressas pelas profissionais entrevistadas na 

escola 1, as famílias das crianças são desestruturadas e não correspondem às suas 

expectativas, vêem na escola uma instituição para dar conta do seu papel de 

alimentação e higiene, mantêm uma relação de abandono dos filhos, não se 

preocupam com o pedagógico, não oferecem experiências enriquecedoras e 

precisam ser cobradas. “A criança acaba, para alguns pais, sendo um estorvo e a 

creche é uma forma deles se livrarem daquele estorvo, pelo menos por um 

período de tempo.” (O, Escola 1, 12/07/10) 

Por outro lado, quando a criança fica muito tempo com a mãe, ela pode 

mimar a criança e deixá-la imatura, como visto na entrevista da auxiliar da escola 

1. Assim sendo, quando uma criança “não quer fazer” a atividade a Orientadora 

Educacional conversa com as famílias e, em alguns casos a criança começa a 

mostrar interesse. 

A diretora admite que a comunicação da escola com a família seja, ou 

esteja, falha. Quando esta se manifesta em relação às famílias é para culpá-las, 

cobrá-las ou oferecer conhecimentos.  
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Na escola 2 também se manifesta a visão sobre a família de que esta busca 

na escola, mesmo de horário parcial, um espaço de guarda e cuidado e que os pais 

ainda não entendem o que significa a Educação Infantil.  

Segundo Araújo (2006, p.9), “um dos grandes problemas da escola é não 

enxergar a criança para além do aluno e, desta feita, alunizar tudo e todos os que 

com a criança se relacionam.” Porém, ainda que alunizando a família, a diretora 

da escola 2 narra que a escola, ao longo da sua história, vem realizando um 

trabalho com as famílias que as envolve no sentido de acreditar no que propõe a 

escola. A diretora esclarece que sempre foi uma prática da escola trazer os pais 

para oficinas, palestras, discussões sobre os temas e a dinâmica desenvolvida, 

revertendo a ansiedade que as famílias apresentam, no caso dessa escola, que a 

criança tem que aprender a ler e escrever o nome. 

Nas duas escolas pesquisadas se espera uma conduta da família, uma 

forma de se relacionar com a escola que não é natural, é construída socialmente, 

embora não dialogue com a família sobre isso.  

O olhar dos profissionais sobre a família compõe o olhar sobre a criança 

como pessoa que carece de atenção, higiene, alimentação, valores; o olhar da 

falta, como já se evidenciou parágrafos acima. Mas, independentemente de como 

os profissionais concebem as famílias das crianças e por mais que isso condicione 

seu olhar sobre a criança, a Educação Infantil é direito da criança desde a 

Constituição de 1988, acima de qualquer outra demanda da família.  

4.10 
“Deixa ele à vontade” – Inclusão 

Na escola 1, embora tenha crianças com NEE, não foi possível observar 

tempos e espaços junto a elas. Esse também não é um tema relevante na unidade. 

Esses fatos podem ser o indicativo de que a questão fica para segundo plano em 

meio a tantas outras presentes na unidade, mas seria imprudente fazer qualquer 

afirmação a respeito. O que é possível afirmar é que não há Sala de Recursos na 

escola. 

Segundo a diretora da escola 2, “a escola trabalha com inclusão desde 

1966.” (Diretora, 25/08/10) Refere-se à escola utilizando o termo „diferenciada‟, 

ou „trabalho diferenciado‟, em diversos momentos durante a observação e a 
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entrevista em boa parte por que trabalha com crianças com Necessidades 

Educacionais Especiais – NEE.  

Durante a observação nessa escola vejo crianças com NEE, muitas vezes 

isoladas no grupo, assistindo ao que se desenrola, pouco desafiadas, tratadas com 

menor expectativa, logo maior permissividade, como também por vezes cobrada 

naquilo que não pode corresponder e incompreendida em sua busca pelo outro.  

Pablo é uma criança com Síndrome de Down da turma que observo. 

Presencio algumas situações nas quais ele apenas segue os colegas no que fazem, 

desde o lugar a sentar até a brincadeira no pátio; longos períodos em que brinca 

sozinho, observa a brincadeira das outras crianças ou brinca com as meninas 

quando, por exemplo, é o filho que elas põe para dormir; fica em outra sala por 

conta própria, ou vai para o pátio em momentos em que sua turma está em sala, 

até mesmo conduzido por um colega:  

João Augusto quer sentar no lugar de Pablo na mesa, como ele não saiu sugere 

que ele vá brincar de pneu e vai levando para fora. A professora pergunta: “Pablo 

vai aonde?” João Augusto responde com naturalidade: “Ele vai brincar de Pneu.” 

A professora vai lá fora e volta sem Pablo que, presumo, ficou brincando de pneu. 

Quase na hora da saída me retiro. Pablo ainda não voltou. (Caderno de campo, 

Escola 2, 23/08/10) 

 Augusto é um menino cego de outra turma e pude observá-lo em um dia 

que as duas turmas ficaram juntas.  

Na aula de Educação Física rodopiou no meio da roda, andou para lá e para cá e 

ninguém o envolveu na atividade. O professor dizia: “Deixa ele à vontade.” 

Provavelmente buscando o som e o movimento, empurra os colegas, segura neles, 

abraça de forma bruta e dá tapas. Em sala roda, rodopia, senta no chão, rola, 

mexe no tênis e fala coisas que não compreendo. A professora da turma que 

observo fala firme com ele para colocar o tênis, ela mesma acaba por colocar e 

ele fica sentado perto dela tateando-a. Augusto incomoda os colegas, porque se 

arrasta até eles e se coloca no mesmo lugar que eles, empurra com o corpo. As 

crianças reclamam: “Sai Augusto! Tia, aqui Augusto!” As crianças conversam, se 

movimentam na roda e ele fica no meio, em meio ao barulho se aproxima 

desajeitadamente dos colegas que se afastam e reclamam. Augusto se agita, bate 

palmas, mete os pés nos colegas. As crianças tentam se distrair entre elas e 

ninguém se reporta a ele. (Caderno de campo, Escola 2, 06/08/10) 
 

4.11 
“É um nó” – Planejamento Curricular  

Ao falarem sobre o currículo das escolas, as entrevistadas se pronunciaram 

de forma contraditória, talvez porque, segundo Bakhtin, “cada palavra se 

apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores 

sociais de orientação contraditória”, sendo a palavra, ainda de acordo com o autor, 
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“produto da interação viva das forças sociais.” (2004, p.66) Logo, ao anunciarem 

as ideias sobre currículo, não apenas expressam aquilo em que de fato acreditam 

ou querem acreditar, como também diferentes idéias que se confrontam, se 

antagonizam e se complementam no cotidiano. Suas falas vêm carreadas das 

contradições que se revelam nas suas práticas. 

O desejo é um “currículo que esteja a favor dessa criança nas outras 

circunstâncias que vai encontrar na vida”, mas “acaba ficando um pouco com a 

Educação Infantil com vistas à escola propriamente dita, ainda tem muito de pré-

escola do que de escola.” (D, Escola 1, 14/06/10) 

Mas como construir um currículo a favor da criança se essa criança não 

tem visibilidade, não tem escuta, é uma criança genérica. Quando sabemos, e já 

não se pode ignorar, que a criança é um indivíduo social inserido em sua classe e, 

segundo Sarmento (2005), sujeita aos constrangimentos e possibilidades da 

estrutura social, que se conjuga aos efeitos de classe, gênero ou etnia. O que se 

reafirma em Benjamin: “as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, 

mas antes fazem parte do povo e da classe a que pertencem.” (BENJAMIN, 2002, 

p.94). 

A diretora da escola 1 afirma que esse modo de conceber a Educação 

Infantil “acaba antecipando um momento que vai chegar” (a escolarização) e 

“acaba tirando a espontaneidade dessa construção”. Pondera que eles “precisam 

se curtir, se sentirem mais crianças.” (D, Escola 1, 14/06/10)  

O espaço institucional para que a escola se encontre, estabeleça a troca de 

idéias, experiências e tome decisões sobre os caminhos que pretende trilhar é o 

horário de planejamento. Na rede pesquisada há a garantia de duas horas 

semanais, remuneradas, dentro do horário de trabalho do professor, com dispensa 

de alunos para o planejamento. No entanto observamos em ambas às escolas a 

subutilização deste momento. “O planejamento é muito esquisito, é um nó.” (D, 

Escola 1, 14/06/10)  

Não há a garantia do profissional de orientação pedagógica nas escolas 

porque uma está sem esse profissional e na outra a profissional não tem horário 

compatível com o horário oficial de planejamento. Fato que dificulta, mas por si 

só, não impede a realização do mesmo com real aproveitamento, uma vez que a 

diretora e as professoras, sendo profissionais da área, com conhecimento 

pedagógico e da realidade atendida, podem organizar, quando necessário, seus 
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próprios encontros, debates, estudos, potencializando o que defendem Nunes, 

Santos, Vargens e Kramer sobre ser professor: “implica maior domínio das 

informações que circulam em campos distintos, transbordando os aparentes 

limites das áreas do conhecimento e estendendo-se à compreensão das relações 

existentes nos espaços onde o professor atua.” (2005, p.111)  

O horário de planejamento serve a inúmeros fins. Desde resolver questões 

de âmbito administrativo que, apesar de repercutirem na ação pedagógica, talvez 

não necessitassem tão frequentemente ocupar esse espaço; até a realização de 

compras para eventos da escola ou da rede. Além de não privilegiar a troca entre 

pares, não servindo como instrumento de qualificação da prática, há o agravante 

de que são horas retiradas da criança, logo deveriam ser utilizadas com o máximo 

de respeito a ela. A escola que não utiliza qualitativamente o tempo/espaço do 

planejamento é duplamente devedora à criança. Devedora diretamente do seu 

horário de escola reduzido que não é utilizado para seu fim e devedora por esse 

horário retirado dela não ser reverter para aquilo que é seu fim: qualificar a prática 

pedagógica.  

A professora da escola 2 explica que o planejamento do trabalho é feito em 

conjunto nas reuniões semanais, quando é visto até onde cada turma conseguiu 

caminhar: “estou na letra F, todas as turmas estão na letra F, mas cada um 

dentro do seu limite.” (P, Escola 2, 27/08/10) Para que todas as turmas possam 

caminhar juntas a professora diz que deixam a sexta-feira livre: “A gente faz só 

uma técnica para organizar aquilo que ficou para trás nesse dia. Toda a sexta-

feira é o dia para a gente tentar organizar o que estiver atrasado.” (P, Escola 2, 

27/08/10) Citou as pastas de grafismo e recorte e colagem que “todas as crianças 

das turmas tem que fazer”. (P, Escola 2, 27/08/10) Segundo a professora, há uma 

tabela para marcar todo mês quem já fez essas atividades. Complementa: “Ainda 

mais que a gente trabalha nesse método de cada mesinha estar fazendo uma coisa 

diferente. Isso ajuda muito também, todo mundo agora vai brincar, vai desenhar, 

vai brincar. Então também ajuda a gente na hora que aquele aluno está mais 

atrasado.” (P, Escola 2, 27/08/10) 

Na fala da professora observa-se uma confusão entre planejamento em 

conjunto com planejamento único. O primeiro pressupõe o diálogo no qual 

diferentes posições e perspectivas se encontram, se enfrentam e se constituem, 

possibilitando uma proposta de trabalho que não necessariamente seja igual, mas 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913497/CA



118 

 

que tenha princípios e intenções negociadas e acordadas no grupo. O segundo 

traduz-se simplesmente em um plano ou lista de atividades igual para que todos 

executem ao mesmo tempo de maneira uniforme, conforme constatado no 

encontro de planejamento dessa unidade: 

[Reunião de Planejamento] Alguém diz: “E o planejamento?” A professora da 

turma que observo responde: “Enquanto isso Vanessa está fazendo”. Vanessa se 

mostra surpresa, todas concordam que vão copiar o planejamento dela e 

brincam que ela nunca se importou. Quem está fazendo diário continua, quem 

está acabando as lembrancinhas continua, Vanessa planeja. O caderno de 

Vanessa começa a rodar entre elas. A colega pergunta: “Por que você vai para 

letra (F) se eu ainda não dei a (D) e a (E)? Vou pular a (D) e a (E)?” E continua 

copiando o planejamento. A professora da turma que observo pergunta por que 

a colega que está copiando não está cantando o planejamento (para que todas 

copiem logo). (Caderno de campo, Escola 2, 06/08/10) 

Essa prática de planejamento nos remete a um dado encontrado por Tura e 

Marcondes (2008, p.253) em pesquisa realizada com professores do sistema de 

ensino da cidade do Rio de Janeiro quando se aponta a “facilidade de 

planejamento” que aos olhos das autoras se relaciona a “repetição de atividades 

visando apenas um determinado tipo de aluno, aquele que possa ser considerado 

como „padrão‟”. 

Segundo a orientadora da escola 1 a reunião de planejamento no ano 

anterior se dividia entre uma hora para os professores pesquisarem livrinhos, tirar 

molde, fazer o diário e uma hora com ela. Os resultados desse pouco 

aproveitamento do horário de planejamento são observados através das práticas 

que se repetem sem uma reflexão mais séria e aprofundada.  

A professora da escola 1 aponta a falta de acompanhamento pedagógico do 

seu trabalho, a não ser quando tem alguma data para trabalhar. Afirma que faz o 

que acredita porque tem compromisso com o seu trabalho, mas que senão fizer, 

ninguém vai tomar conhecimento. Sua fala transparece um sentimento de 

abandono e invisibilidade em relação ao seu trabalho.  

Por outro lado, a orientadora, assim como uma das diretoras, aponta a 

necessidade de formas de controle sobre o trabalho das professoras. Ao invés de 

construção coletiva, parceria, contribuição, escuta; se impõe a necessidade de 

controle que não acresce e não necessariamente reflete o cotidiano com as 

crianças. Outro efeito é que esse controle vai como que em cascata em direção às 

crianças e ajuda a compor práticas estéreis na elaboração de conhecimentos. 
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Na falta de um trabalho coletivo no qual se possa relativizar as práticas e 

buscar outras formas de atuação, as professoras, individualmente, se atêm à 

preocupação com os chamados conteúdos mínimos, que precisam ser garantidos à 

criança. Em uma das escolas essa preocupação vem atrelada ao discurso de se 

respeitar o ritmo da criança. Respeitar o ritmo da criança pressupõe respeitar à 

criança e para isso é preciso enxergá-la, escutá-la, trazê-la para o centro das 

atenções da escola. 

Em ambas as escolas foram primeiro citados os PCNs, mas talvez se 

quisesse fazer referência aos RCNEI. Os PCNs seriam, de acordo com as 

entrevistadas da escola 2 o maior orientador, “livro de cabeceira”; seguidos pela 

Proposta Pedagógica do Município (já tratada no capítulo 3, p. 47). Nessas escolas 

temos o efeito concreto de uma proposta que se organiza por idades, eixos - 

Linguagem Oral, Linguagem Escrita, Vida em Sociedade, Conhecimentos 

Matemáticos, Natureza e Tecnologia, Linguagens Artísticas, e se desdobra em 

objetivos. Segundo a diretora da escola 1, a proposta permite que “as colegas vão 

fazendo os planejamentos anuais sozinhas ou em grupo” (D, Escola 1, 14/06/10). 

A orientadora da mesma escola explica que o plano curricular da escola pode 

acrescentar, mas não pode excluir nada do que consta na proposta da rede, daí os 

constantes “conteúdos mínimos” citados nas entrevistas. A proposta não se 

reveste, ou não se revestiu ainda, em propostas das próprias escolas. 

A escola 1 ainda não teve um Projeto Político Pedagógico – PPP, e esse 

ano a Secretaria, segundo a diretora, está cobrando que as escolas o elaborem ou 

atualizem. Conforme relatado pelas profissionais, já houve um trabalho sobre o 

mesmo, mas esse ainda não compôs aquilo que será o projeto de escola daquela 

unidade. Logo, essa escola ainda não tem a sua aposta, não tem o seu 

compromisso acordado com o grupo de profissionais, com a comunidade e com a 

criança; ainda não se constitui um coletivo organizado, mas um grupo de pessoas 

que trabalham no mesmo lugar. 

De certa forma, o mesmo acontece com a escola 2. Ao contrário da outra 

escola, já teve versões do PPP que refletiam o conjunto de intenções, 

compromissos e concepções da escola, mas de uma outra escola. Hoje se encontra 

nessa escola um grupo que, em sua maioria, não fez parte desse processo e não 

compõe sua identidade.  
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O PPP por si só não garante uma escola melhor, pois ele não se configura 

como um instrumento acima das pessoas que compõe a escola. Mas, de acordo 

Veiga (1995, p. 13), o PPP “é uma ação intencional, com um sentido explícito, 

com um compromisso definido coletivamente.” Sua construção, quando 

efetivamente se constitui em um processo democrático de tomada de decisões, 

potencializa o coletivo da escola. Sem esse compromisso o que encontramos na 

prática é uma lógica de manter a criança ocupada. São realizadas atividades e 

rotinas que não necessariamente tem a ver umas com as outras e, ouso afirmar 

após a observação e as entrevistas, sem uma reflexão sobre sua natureza e 

finalidade.  

De acordo com o que foi constatado nos documentos da escola 1, o Plano 

de Curso é dividido por bimestre, em objetivos gerais e específicos e nas seguintes 

áreas: a criança e o movimento, a criança e a música, a criança e a Ciência, a 

criança e a Matemática, a criança e a natureza e sociedade, a criança e as artes 

visuais, a criança e a linguagem. A escola 2, também de acordo com os 

documentos analisados, organizava o trabalho em projetos e temas geradores.  

Segundo a professora e a orientadora da escola 1, a partir das orientações 

da Secretaria a escola desenvolve projetos, sendo que alguns são direcionados e 

obrigatórios, com produção de portifólio: “Nós vamos ter que começar a guardar 

as nossas atividades até no final do ano. Até futuramente fazer um portfólio. Tem 

que fazer essa apresentação. Parece que não vai ter um tema definido.” (P, 

Escola 1, 17/06/10)  

A orientadora diz: “eu gosto muito de trabalhar com projeto, projeto 

auxilia o orientador pedagógico, para mim é melhor porque dá para ver o 

rendimento das turmas; o trabalho do professor.” (O, Escola 1, 12/07/10) Em sua 

opinião há professores com os quais você não precisa se preocupar porque 

desenvolvem, criam, fazem projetos, por outro lado há colegas com os quais não 

adianta nem falar. Logo, trabalhar com projeto facilitaria o acompanhamento e a 

cobrança sobre o trabalho do professor, bem como a troca de experiências e a 

troca de informação na reunião pedagógica. Em sua experiência, quando o tema 

fica em aberto e cada um faz o seu, alguns fazem e outros não.  

A palavra projeto aparece diversas vezes na observação e nas entrevistas, 

como também nos Planos de Ação de outras escolas da rede (conforme registrado 

no cap. 3, p.53). Mas, geralmente o que as pessoas nomeiam como projeto é um 
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conjunto de atividades, sobre um mesmo tema, para serem realizadas em dado 

período, resultando em algum material para ser exposto ou distribuído: “Eu 

proponho ou alguém falou comigo durante a semana um tema gerador, uma data 

de calendário que vá favorecer os desdobramentos de algum trabalho, e a gente 

em cima dali vê para poder montar um projetinho.” (D, Escola 1, 14/06/10) A 

diretora conclui: “A gente sabe, mal e porcamente trabalha esse projeto.” (D, 

Escola 1, 14/06/10) 

Hernandez e Ventura (1998, p10), alertam sobre “os perigos de assumir 

uma inovação sem associá-la a uma ideia de mudança e de sucumbir à tentação de 

modismos”. No caso, talvez tenha sucumbido a própria concepção de projeto ao 

virar termo recorrente sem a consequente mudança na formas de compreender e 

organizar o conhecimento e instigar a aprendizagem. 

Para Corsino (2009b, p.105), projeto é “Uma ideia para ser transformada 

em ato.” Para a autora, trabalhar com projetos na Educação Infantil é uma maneira 

de estabelecer o vínculo e a relação entre o que se aprende na escola e a vida das 

crianças, seus interesses e preocupações, à realidade circundante e a cultura do 

grupo em que se insere. Assim, confirma-se que trabalhar com projeto é diferente 

do que vem sendo realizado nessas escolas, inclusive o que propõe 

periodicamente a Coordenação.    

Campos, Füllgraf e Wiggers afirmam que: “Um dos principais critérios de 

qualidade utilizados internacionalmente para avaliar a qualidade de escolas em 

qualquer nível de ensino é o tipo de formação prévia e em serviço dos professores 

ou educadores que trabalham diretamente com os alunos.” (2006, p. 100) 

Quanto à formação prévia, apesar da exigência para ingresso na rede ser o 

Ensino Médio na Modalidade Normal, há profissionais que lidam com a criança 

sem essa formação (como já apontado no capítulo 3 dessa dissertação). O estímulo 

para o profissional fazer a graduação ocorre através de incorporação da formação 

no plano de cargos e salários, sobre um baixo salário, segundo informação 

coletada em entrevista. A formação continuada também é estimulada através do 

mesmo processo, inclusive com a incorporação de atividades propostas pela 

própria Secretaria, conforme verificado durante as reuniões mensais da 

Coordenação de Educação Infantil. A Coordenação propõe a leitura e fichamento 

de textos, leitura e comentários escritos relacionando o assunto à própria prática, 

execução de propostas na escola com documentação e registro das mesmas, 
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valendo certificação aos professores participantes, podendo esses certificados ser 

utilizados para a incorporação da formação ao salário. Em ambas as escolas não 

foi observada nenhuma participação na proposta feita no semestre pela 

Coordenação.    

Como já visto, há uma expectativa em formações externas, organizadas 

sem uma relação mais estreita com a realidade das escolas, sem investimento na 

formação continuada que pode ser feita por dentro da escola, nas reuniões de 

planejamento, com estreita relação com a realidade da comunidade escolar – 

funcionários em geral, crianças e famílias. Não se trata de optar entre uma e outra, 

até mesmo porque o tempo disponível na escola é muito pequeno para tal 

propósito. Mas de se trabalhar com as duas possibilidades porque uma 

potencializa a outra, o que se estuda no miúdo da escola instiga na busca de outros 

conhecimentos e o que se estuda fora dela legitima ou não o que se prioriza nos 

estudos mais cotidianos. 

As escolas pesquisadas lidam todo o tempo com conteúdos mínimos por 

comporem o mínimo que esperam, e a proposta pedagógica da rede orienta, que 

uma criança que frequente a Educação Infantil saiba para seguir para o Ensino 

Fundamental.  

Conhecimentos retirados de um contexto maior, tornados conteúdos e, por 

serem mínimos, na maioria das vezes é o que se procura garantir às crianças. 

Pretensão escolar de deter o controle sobre o saber do outro: o quê, quando e 

como sabe o aluno. Ignorando que cada sujeito tem sua singularidade e, ainda que 

imerso em uma classe, situado em um determinado tempo histórico-social, 

impregnado do outro por que através dele se constitui, a tradução do exterior 

dentro de cada um é única.  

Conhecimentos tornados conteúdos porque implicados em uma lógica 

utilitarista denominada filisteísmo por Benjamin (2002, p.66), como já visto no 

capítulo 2, p12, dessa dissertação. Filisteísmo é marca da modernidade que torna 

o tempo vivido constituído de vivências que não se constituem em um 

conhecimento consistente. Veiga-Neto e Noguera colocam que:  

Talvez tenha sido Benjamin quem, pela primeira vez, tenha chamado a atenção 

para o fato de que vivemos num mundo no qual cada vez parece acontecer mais 

coisas, sem que isso signifique, necessariamente, que tais coisas nos afetem, 

toquem nosso âmago e nos transformem. Ao contrário, conforme ele argumentou, 

parece que quanto mais coisas acontecem à nossa volta, menos experiências nos 

acontecem. (VEIGA-NETO e NOGUERA, 2009, p.9) 
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 E assim vem se constituindo o currículo dessas escolas, uma sequência de 

coisas escolhidas pelos adultos que, pelo volume, natureza e forma provavelmente 

não afetam as crianças. Adultos que por sua vez também vivenciam um volume de 

coisas sem serem necessariamente afetados por elas. Crianças e adultos 

empobrecidos de experiência, aquilo que nos afeta e nos impele a fazer, sobre e a 

partir dela, a história, história de cada um e por isso de todos. Crianças e adultos 

tornados autômatos dentro da escola. Mas “Como poderia um sujeito cindido 

formar sujeitos inteiros? Como imaginar um indivíduo que repete formando 

indivíduos que criam?”, questiona Osteto (2003, p7), ao observar uma escola de 

Educação Infantil nesse exercício de práticas partidas e sem sentido. 

Uma das diretoras entrevistadas afirma “a criança se supera, a gente tenta 

bloquear, o adulto tende a limitar e ela sempre acha um jeito de ser feliz, nem que 

seja com um rolinho de papel higiênico” (D, Escola 2, 25/08/10).  Essa sua 

afirmativa vai ao encontro da perspectiva benjaminiana de uma criança que não 

absorve passiva o que chega até ela por que, como já citado no capítulo 2, p.10 

dessa dissertação, “Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança 

que as vai imaginando – a própria criança penetra nas coisas durante o 

contemplar” (BENJAMIN, 2002, p.69).  É a criança se movimentando diante do 

que se passa e se oferece a ela. E é também Benjamin que nos alerta: “Não há 

dúvida que brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um mundo de 

gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo próprio” (2002, 

p.85).   

Contudo, essa criança, como afirma Jobim e Souza (1994, p.22), em algum 

momento é envolvida pela lógica que lhe imprime uma subjetividade capitalística, 

logo moldada para corresponder às condutas e desejos pensados para e por ela, 

como vimos em trechos da observação nos quais as crianças já se adequaram e até 

se comprazem em realizar as tarefas sempre tão iguais. Por isso talvez a mesma 

diretora possa afirmar: “Aqui na escola a gente vê que as crianças são felizes. 

Eles gostam de vir para a escola. Eles têm prazer em realizar as atividades. Você 

entra na sala e a criança está produzindo com prazer. Elas falam da escola com 

carinho” (D, Escola 2, 25/08/10). Claro que isso também se deve à alegria do 

encontro diário com seus pares, com os adultos que lhe dispensam atenção e 

cuidados, além das atividades mais livres e criativas. 
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4.12  
“Um ranço, um vício” – Datas comemorativas 

O currículo dessas escolas, além dos já citados conteúdos mínimos 

relacionados ao Ensino Fundamental, tem em comum o fato de não terem outros 

conhecimentos intencionalmente transitando na escola, apesar dos eixos que 

constam nos planos da escola 1, o fio condutor, ou a outra face do currículo, são 

as datas comemorativas. É basicamente através delas que outros conhecimentos 

penetram o cotidiano. Segundo a professora da escola 2, nessa escola as datas 

comemorativas têm centralidade no currículo, diz: “Agosto: pais e folclore; 

junho: festa junina, setembro: provavelmente festa da primavera.” (P, Escola 2, 

27/08/10) Comenta a professora da  escola 1: “o projeto da escola, o projeto 

político pedagógico, a maneira de se trabalhar na escola, tem mudado a cada 

ano, mas que são coisas [as datas] que parecem que ficam ali enraizadas.” (P, 

Escola 1,17/06/10)  

No eixo Natureza e Sociedade dos planos de curso da escola 1 está 

incluída a comemoração das seguintes datas: Páscoa, Índio, Tiradentes, Meio 

Ambiente, Mães, Trabalho, Festa Junina, Pais/Família, Folclore, Bandeira, 

Primavera, Trânsito, Crianças, Professor, Consciência Negra e Natal. 

 Na escola 2 verifica-se que as datas comemorativas também sempre 

estiveram presentes no currículo da escola. Edições antigas do PPP e Planos de 

Gestão Anual contêm lista de datas a serem trabalhadas. Mesmo havendo temas 

geradores neles se incluem as datas. Há pastas arquivadas com modelos de 

lembranças para essas datas e mensagens relacionadas. Também são observadas 

apostilas com orientações sobre como trabalhar datas como a Páscoa. Há registros 

sobre o trabalho com datas em todas as reuniões da década de noventa de acordo 

com o que consta nos livros de ata. Essas são algumas das datas contidas nesses 

documentos: Trabalho, Mães, Dia Nacional das Comunicações, Meio Ambiente, 

Amigo, Festa Junina, Semana do Trânsito, Índio, Livro, Páscoa, Festa da 

Primavera, Aniversário da Escola, Criança, Pais, Folclore, Criança, Teatro, Avós, 

Proclamação da República, Dia da Bandeira, Consciência Negra, Verão, 

Nascimento de Jesus, Ecologia, Namorados, Inverno, Mulheres, Vovó.  

A professora da escola 1 afirma que nunca encontrou uma professora ou 

grupo de professoras que propusessem trabalhar sem as datas comemorativas. Ao 

explicar o processo de organização do planejamento: “No início já se faz um 
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planejamento, a gente desmembra o planejamento em quatro bimestres, acaba 

sempre sendo assim. Para facilitar você acaba dividindo os conteúdos em 

quatro.” Esclarece que: “Encaixa ali as datas comemorativas dentro da realidade 

do mês, do bimestre e acaba seguindo aquilo ali.” E em sua opinião: “Eu acho 

que é mais até por comodidade.” (P, Escola 1, 17/06/10)  

Justificando essa prática, a professora explica que é apresentada à criança a 

importância daquela data, exemplificando com o Natal quando: “você vai 

trabalhar o Natal, você não vai trabalhar só o Papai Noel e o presente, você tem 

que trabalhar toda parte que envolve o Natal a questão do amor, do nascimento 

de Jesus. Acho que aí a criança tem muito a ganhar.” (P, Escola 1, 17/06/10).  

Na Páscoa, independente do credo de sua família e da sua possibilidade de 

compreensão, as crianças participam involuntariamente de um ato de fé no espaço 

do pedagógico. Isso além de já ser submetida a uma prática religiosa diária 

involuntariamente na oração antes das refeições. A professora da escola 2 fala da 

necessidade de se “falar qual o verdadeiro sentido da Páscoa, no nosso sentido, 

no sentido para as outras pessoas. O sentido para a igreja católica, para o judeu, 

para aquela outra que é espírita...” (P, Escola 2, 27/08/10) Dessa forma estaria 

ampliando o tratamento dado à questão, ressaltando a existência de diferentes 

formas de lidar com o tema e o respeito à diversidade. No entanto, porque a escola 

teria que trabalhar esse tema de cunho religioso? Há inúmeras outras formas de 

trabalhar o reconhecimento e o respeito à diversidade. Tentar trabalhar essa 

questão partindo do tema religioso, ou melhor, da comemoração de uma data 

vinculada a algumas religiões, é trilhar um caminho lodoso, porque muito 

dificilmente o profissional não deixaria de fazer a defesa sobre aquilo que 

acredita, afirmando a sua fé. 

Novamente nos deparamos com as contradições. A professora questiona e 

critica o fato de que, às vezes, as datas são trabalhadas sem relação alguma com 

questões mais amplas como no dia da árvore: “Ah, é dia da árvore, toma a arvore 

aí, pinta. E sai com pauzinho na árvore. Você não trabalhou uma preservação do 

ambiente, você não perguntou se na rua dele tem árvore, se não tem, se ele 

preserva a sua rua.” (P, Escola 1, 17/06/10) quando a própria orientadora já se 

queixou, de certa forma, das datas serem trabalhadas assim nessa escola e, de 

acordo com o observado, a mesma professora realiza essa prática que critica: 
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Havia trabalhos secando sobre uma mesa que a professora recolheu e pôs no pote 

sobre sua mesa – é um tronco de árvore em cartolina marrom onde se lê: Viva a 

Natureza! A copa da árvore é a mão das crianças em cola colorida verde com 

bolinhas de crepom rosa colocadas como se fossem frutas ou flores. O tronco está 

preso a um palito de churrasco pintado de marrom. (Caderno de campo, Escola 1, 

09/06/10) 

Em ambas as escolas a reunião de planejamento é largamente utilizada 

para combinar o que será feito em relação às datas, preparar material sobre as 

mesmas e até fazer compras para comemorações.  

Na escola 1, sendo já a reunião de planejamento “um nó”, como afirmado 

pela diretora, nela, além de questões de ordem administrativas e organizacionais, 

trata-se basicamente de questões relacionadas às datas comemorativas: “A 

secretária diz que entre outras informações iria falar também da reunião 

pedagógica: - Dia das Mães, trabalhinho, lembrancinha com o material que tem 

na escola. Sugestão, porta-chaves de EVA que vai mostrado na segunda-feira.” 

(Caderno de campo, Escola 1, 19/04/10) Na reunião do final do mês de maio a 

diretora combina que será trabalhado o projeto da copa, o tema do meio ambiente, 

e a problemática da dengue no município. Orienta que na semana de 11 a 18/06 

todos deverão trabalhar meio ambiente, lista as atividades e marca a data da 

exposição de trabalhos e plantio de mudas. Em seguida avisa que nos dias de 

jogos do Brasil na copa as crianças saem com rosto pintado e com apito verde e 

amarelo, com colar verde e amarelo de “rabo de rato”, máscara e bandeira de mão, 

viseira e/ou gravata de EVA. Ressalta que todo esse material foi comprado com o 

seu dinheiro e que na próxima semana, com a verba da escola, será comprado o 

EVA. (Caderno de campo, Escola 1, 28/05/10) 

Na escola 2, na reunião que antecede o dia dos pais as professoras se 

dividem entre completar o diário, concluir as lembrancinhas dos pais e copiar 

modelos de trabalhos sobre os pais. (Caderno de campo, Escola 2, 06/08/10) A 

diretora me avisa que não sabia se haveria uma reunião de planejamento por causa 

da festa do folclore no fim de semana. (Caderno de campo, Escola 2, 25/08/10) 

No dia da reunião as professoras me avisam que não vão planejar porque vão a rua 

comprar „coisas‟ para a festa do folclore. (Caderno de campo, Escola 2, 27/08/10)  

O tempo de funcionárias e professoras é direcionado para a confecção de 

enfeites e lembranças, o que chama mais a atenção devido à falta de funcionários 

tratada no início do capítulo. Próximo a Páscoa encontrei funcionárias montando 

máscaras e embalando pirulitos durante o horário de trabalho, inclusive com a 
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diretora. Próximo ao dia dos pais e a copa do mundo as professoras das duas 

escolas dedicam parte do seu tempo com a criança a confeccionar lembranças, 

enfeites para a sala ou para as crianças, enquanto as crianças manuseiam livros, 

desenham ou almoçam. 

A decoração das salas e dá escola também é organizada pelas datas, 

geralmente sem a participação da criança, com gravuras coloridas adquiridas no 

comércio (Caderno de campo, Escola 1, 12/03/10), cartazes feitos por adultos 

(Caderno de campo, Escola 1, 31/03/10) ou ainda com murais como no dia das 

mães: 

Mural do Hall da entrada – figura ao centro – Mulher com criança ao colo com 

mamadeira em meio a notas musicais e corações, em volta da figura estão 

palavras como amor, virtude, dedicação, paciência, generosidade, carinho, 

responsabilidade, doação, tudo contornado por flores de papel. Mural ao lado da 

porta da entrada em EVA colorido – Parabéns mamães! Figura de menina loura 

beijando mulher loura, flores de papel em volta. (Caderno de campo, Escola 1, 

30/04/10) 

                                                                                

Cartaz no corredor do grupo III A – Foto de mães com seus filhos –  

           Mães são tipo: 

Casas Bahia – Dedicação total a você. 

Credicard – Não tem preço. 

Itaú – Feita para você. 

Arapuã – Ligadona em você. 

Bombril – Tem 1001 utilidades. 

Guanabara – É tudo por você. 

Globo 90 – Não tem pra ninguém, é 100! 

SBT – A melhor mãe do Brasil.             (Caderno de campo, Escola 1, 30/04/10) 

Tendo ainda o dia do folclore: “Mural do corredor – trabalhos sobre o 

saci, dobradura de papel do chapéu completado com desenho pela criança.” Ou 

o dia do artista (21/08), quando outro mural do corredor ganha “um sol sorridente 

feito pelas crianças, as mãos em verde e amarelo carimbadas. Frase: as mãos do 

artista reluzem no universo!” Rodeado de frases das crianças: “O artista pinta. O 

artista dança. O artista canta. O artista trabalha na novela. O artista faz 

desenho. O artista faz filme.” (Caderno de campo, Escola 2, 23/08/10)  

Lembranças são confeccionadas mesmo que isso interfira até nas 

atividades de higiene, como comenta a secretária durante uma reunião de 

planejamento: “outro dia a colega se dividia entre dar banho e fazer chapéu de 

bombeiro. Eu disse „deixa o banho e faz o chapéu de bombeiro‟”. (Caderno de 

campo, Escola 1, 30/04/10)  
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As atividades são organizadas em torno da data, como símbolos da Páscoa 

para serem coloridos (Caderno de campo, Escola 1, 29/03/10), desenhos de 

profissionais para colorir no dia relacionado aquela profissão independente de 

qualquer trabalho que venha sendo realizado (Caderno de campo, Escola 1, 

10/05/10) ou dobraduras ou recortes para serem complementados pela criança de 

acordo com a orientação da professora: 

A professora foi ao quadro e desenhou uma camisa explicando enquanto desenha: 

“a camisa tem gola, botões e bolso, tem que por nome. Agora vocês vão pintar e 

escrever aqui atrás Papai TE AMO”. A professora escreve atrás de uma camisa e 

põe em uma mesa como modelo para copiarem. Recomenda: “Escolham uma cor 

só, não é para papagaiarem não. Cada criança faz uma camisa branca e uma 

amarela.” (Caderno de campo, Escola 2, 05/08/10) 

 

Os conhecimentos sobre a data são apresentados pela professora:  

“O que é mais importante na Páscoa que a gente aprendeu hoje? Jesus! Por quê? 

Porque ele morreu e nasceu de novo. Não é só chocolate não. Jesus morreu na 

cruz para nos salvar e ressuscitou para nos salvar. Significa renovação, vida nova 

para todos nós todo dia. Não pode brigar, tem que ser amigos. Vocês querem 

ganhar ovo de Páscoa, mas não é só pedir. Tem que ser bonzinho para a mamãe.” 

(Caderno de campo, Escola 1, 29/03/10)  

Entrega um pirulito de chocolate e um pão, recomendando: “O pirulito é para 

abrir em casa. O pão representa o corpo de Cristo e é para partilhar, dividir. Dar 

um pedacinho para o papai, um pedacinho para a mamãe, para partilhar a alegria 

da Páscoa”. (Caderno de campo, Escola 1, 31/03/10)  

As refeições são preparadas de acordo com a comemoração em questão e 

registradas em fotos. A diretora em reunião de planejamento, quando falava das 

questões financeiras da escola e da dificuldade em variar a merenda por isso, diz: 

“Mas vai haver o peixinho da Semana Santa, em nome de Jesus”. (Caderno de 

campo, Escola 1, 12/03/10) Na mesma semana o lanche é canjica, comida de 

Semana Santa. As crianças vivenciam o que seria a aproximação de uma ação de 

cunho religioso durante o seu lanche:  

Após a canjica foi servido suco de uva em copos de cafezinho e a professora 

avisou que não podia beber ainda, explicou que representava o sangue de Cristo 

que morreu e nasceu de novo. A professora entregou o pão explicando que 

representava o corpo de Cristo. As crianças então cearam o corpo e o sangue de 

Cristo. (Caderno de campo, Escola 1, 31/03/10) 

Ao final do dia as crianças são fantasiadas de acordo com a data. Na quarta 

feira da Semana Santa os rostos foram pintados de coelhinho e depois colocadas 

orelhas de coelho. (Caderno de campo, Escola 1, 31/03/10) No dia do índio os 

rostos também foram pintados com listras coloridas e em seguida colocados os 

colares de macarrão e a tira de EVA enfeitada com pedaços de EVA coloridos, 
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cola colorida e penas, no pátio havia uma diversidade de índios fantasiados, 

chocalhos de garrafa PET e milho. (Caderno de campo, Escola 1, 19/04/10) 

Também na véspera do dia do trabalho as crianças estavam vestidas com fantasias 

de diferentes profissões feitas pelos adultos com EVA, papel crepom, revistas: 

jornaleiro,bombeiro, guarda de trânsito, cozinheiro. (Caderno de campo, Escola 1, 

30/04/10) 

As atividades relacionadas à data em questão se encerram, algumas vezes, 

com uma culminância: “uma mesa no pátio onde se distribuem coco aos pedaços, 

batata doce, pipoca e cana tendo um fundo de TNT rosa onde se lê “Projeto 

Índio”, com borboletas e flores coloridas.” Sendo que: “A diretora cuida dessa 

mesa, as professoras olham os alunos, comem e aguardam as mães.” (Caderno de 

campo, Escola 1, 19/04/10) 

Perguntadas sobre quem impõe às escolas a prática de comemorar as 

datas como conteúdo escolar, as entrevistadas dão as seguintes respostas: a rede, 

a coordenação, a direção, a escola, as professoras, as professoras com as 

crianças, e até, não saber. 

Responder que é a rede talvez seja uma maneira de dizer “somos todos 

nós” ou “não sei”. Dizer que é a Coordenação, de certa forma procede, primeiro 

porque a proposta curricular da rede tem um item dedicado ao tema, como 

também estimula a prática ao propor projetos para toda a rede relacionados à datas 

comemorativas e, algumas vezes, vinculados a exposições e eventos nos quais é 

necessário apresentar os resultados do trabalho. Citar a direção também procede, 

por que as diretoras em suas entrevistas demonstraram concordar e achar natural 

que a Educação Infantil se organize em torno de datas. Quando se diz que é a 

escola, a pessoa está se referindo a um coletivo que delibera ou concorda. 

Professoras também é uma resposta muito pertinente porque, de acordo com o 

observado, elas concordam e executam com muita naturalidade essa prática. Já 

professoras com as crianças é uma possibilidade não observada na pesquisa. 

Responder que não sabe pareceu uma resposta muito honesta de acordo com o que 

foi observado e ouvido nas entrevistas.  

Outra questão pesquisada é quem escolhe ou define quais datas serão 

trabalhadas e as respostas foram a escola, a direção e os professores, apontando 

ora para um coletivo, ora para uma instância de decisão. 
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E sobre porque as escolas trabalham com datas comemorativas, a 

resposta mais fundamentada é por ser uma possibilidade de trabalhar a história 

e a cultura do país, mas a mesma entrevistada conclui em seguida que isso não 

acontece. Diz que até gostaria que as datas fossem trabalhadas, mas na verdade 

elas são “desenhadas e pintadas” (O, Escola 1, 12/07/10). Outras respostas foram: 

ajuda a se organizar, que envolve todas as áreas e por que é uma forma de se 

cobrar da professora o seu trabalho. Optar por essa forma de trabalhar por uma 

questão de organização expõe o fato de que é necessário estudar outras formas de 

organização do trabalho. Também é necessário relativizar o que é essa 

organização, se está organizado para a criança, para a professora ou para a direção 

e o quê essa organização favorece. Dizer que envolve todas as áreas remete a 

lógica do Ensino Fundamental. Trabalhar com datas para controlar o trabalho do 

professor, como já foi mencionado também em relação a trabalhar com projeto, 

expõe o quanto as relações e as concepções necessitam ser trazidas à tona para a 

construção de outras práticas. 

Quando perguntada sobre a importância de trabalhar com datas para as 

crianças, uma entrevistada responde que, às vezes, a criança não tem nem noção 

do que está sendo trabalhado. Para outra é importante mostrar para a criança a 

importância das datas, saber o que está acontecendo, para ela gravar. Para uma 

terceira trabalhar ou não, não faz diferença e afirma que prefere trabalhar as 

datas que as crianças estão envolvidas, mas a escola ignora a realidade da criança. 

As outras respostas são muito preocupantes quando pensamos que se trata 

de um espaço de educação, formado em maior parte por professoras e que toda 

ação pedagógica pressupõe uma intencionalidade. Quando perguntadas sobre por 

que trabalham com datas comemorativas, as entrevistadas também 

responderam que: é um hábito, um padrão, um ranço, um vício, não sabe, por 

que é mais fácil de trabalhar, que faz por fazer, é cômodo, é tradição, já está 

enraizado, já está dividido, por acomodação, é necessário, por que todo 

mundo faz, por que um utiliza idéia do outro, gosta, dá motivação, ninguém 

se opõe, gostam de fazer juntas, sempre existiu, precisa fazer lembrancinha, 

por que a escola é tradicional, é feito de forma suave, professores têm 

expectativa de dar continuidade. Aqui o autômato se revela por inteiro, faço por 

que faço, sem nenhuma reflexão, sem pensar em outras formas, não só de 

trabalhar com as crianças, mas de se realizar em seu trabalho. O que é o trabalho 
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para quem faz por fazer, por que sempre foi assim?  Osteto, reflete sobre o 

professor que ao submeter a criança também se submete a essa forma de viver o 

seu trabalho e vida:   

“No espaço massificado, suprimidos os autores, poderíamos, sim, antever um 

adulto que também não exerce sua autoria. Ao repetir o modelo das famigeradas 

lembrancinhas para datas comemorativas (no caso era dia dos pais) e oferecer 

desenhos prontos para as crianças pintarem, o professor atesta aquela dissociação 

que venho pontuando entre razão e sensibilidade. Nesta medida, configura-se um 

apartar-se da alma – a inteireza de ser humano e, assim, de ser professor.” 

(OSTETO, 2003, p. 7) 
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5  
PUXANDO O FIO – TECENDO CONCLUSÕES 

Vendo minha mãe fazer crochê aprendi que puxando o fio dá para fazer de 

novo, fazer melhor, fazer diferente. Puxar fios para tecer conclusões, é a isso que 

se propõe esse capítulo. Quem sabe não fica diferente?  

5.1 
Puxando fios 

O primeiro ponto desse crochê que precisa ser puxado é o que tece 

concepções de infância sobre as quais tudo o mais se desenrola na escola. 

Independente das concepções anunciadas na proposta pedagógica da rede 

pesquisada, a concepção de infância que orienta o trabalho pedagógico pesquisado 

é a de uma fase transitória, preparatória do ser adulto, composta por fases 

distintas, que precisa ser desenvolvida nas habilidades físicas, preenchida de 

conhecimentos e valores morais para conviver em sociedade.  

Coerente com essa perspectiva, os profissionais pesquisados apresentam 

em relação à Educação Infantil a expectativa de que prepare as crianças para a 

fase posterior de ensino, incutindo-lhes também valores sociais, principalmente os 

da obediência e do bom comportamento, ainda que com sopros de alguma 

margem de alegria e liberdade. Logo, as práticas priorizadas são as de instrução, 

orientação e guarda por parte dos adultos; sendo as crianças executoras das tarefas 

para elas preparadas. Visando a fase posterior de ensino, os conhecimentos 

priorizados são os que, julga-se, irão colaborar com a aprendizagem dos 

conteúdos do Ensino Fundamental. Assim, ensina-se e espera-se que as crianças 

aprendam números, cores, formas, letras e a associação destas a palavras, como 

também que aprendam a se comportar, não fazer bagunça, conviver sem conflito, 

realizar o que lhe é proposto.  

As crianças e suas famílias não participam do planejamento e avaliação do 

trabalho e não foi constatada a preocupação em se aproximar dos conhecimentos, 

práticas e valores trazidos pelas crianças e pelas famílias, nem com o 

conhecimento que se tem sobre a comunidade atendida. 

A organização do currículo através das datas comemorativas consta na 

orientação curricular da rede e no planejamento das escolas, sendo naturalizada 

pelos profissionais que não cogitam a possibilidade de não adotá-las no seu 
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trabalho. Os profissionais participam da escolha das datas que serão trabalhadas a 

partir do critério, até onde pode ser observado, do que se compõe daquilo já vem 

sendo feito há muito tempo, com o que permite fazer enfeites e fantasias. As datas 

que compõem o currículo são de cunho religioso, histórico, social e comercial e 

são incorporadas como conhecimentos a serem aprendidos, como estratégias para 

desenvolver conhecimentos e habilidades, como também como padrões morais e 

de conduta, objetivo da Educação Infantil observado desde a década de trinta do 

séc. XX. O único evento observado não relacionado às datas comemorativas 

oficiais, de calendário, foi a comemoração do aniversário das crianças em uma das 

escolas, essa sim uma data que merece ser comemorada.  

Outra carreira de pontos desse confuso crochê diz respeito à 

profissionalização das professoras de Educação Infantil. A Educação Infantil não 

é ou não foi o foco da formação e entrada na profissão da maioria dos 

profissionais ouvidos e observados. Quase todos os profissionais pesquisados não 

são profissionais de Educação Infantil, eles estão na Educação Infantil porque 

precisaram organizar a vida pessoal ou por que surgiu a oportunidade de assumir 

uma certa função.  

A formação inicial desses profissionais não ofereceu um conjunto de 

conhecimentos necessários voltado para a área e a formação em serviço não tem 

nem o formato, nem a constância e a profundidade necessárias para formar o 

profissional com conhecimentos consistentes sobre a criança de zero a seis anos.  

A carreira seguinte de pontos a serem puxados soltando os fios que cruzam 

esse caminho são as condições de trabalho que dificultam a apropriação desse 

fazer com autoria e a própria profissionalização. A inexistência de concurso 

específico pode indicar o não reconhecimento, por parte da gestão, da Educação 

Infantil como um campo de estudo e prática com especificidades. A Educação 

Infantil, apesar de toda cobertura legal e do reconhecimento como direito da 

criança, parece ser organizada e realizada de forma amadora, não profissional.     

Já num emaranhado de fios encontramos práticas e interações que 

transitam na escola afinadas ao que sabemos ser resultado da modernidade que 

atropela e desumaniza, nos tornando autômatos a produzir autômatos com a 

melhor das intenções. Práticas recortadas da vida que pulsa dentro e em torno da 

escola, alienam, afastam e reproduzem; expondo professores tornados filisteus 

acreditando que buscam e oferecem o melhor às crianças. Profissionais que 
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também têm a sua subjetividade constituída num roldão de acontecimentos sem 

profundidade, com fins imediatos, buscando para seus alunos aquilo que 

aprenderam ser o melhor: aceitar, concordar, obedecer, não criar conflitos, não 

questionar, aceitar a rotina vazia, dar-se por satisfeito por conseguir sanar a 

dificuldade da hora, corresponder às expectativas.  

Esses fios vêm sendo puxados, embaraçados, desembaraçados durante toda 

a pesquisa, porque a entrada de um observador na rotina da escola impacta de 

alguma forma. Assim como a pesquisadora aprendiz, os profissionais pesquisados 

tiveram, em especial na entrevista, uma possibilidade de pensarem sobre suas 

práticas, sobre porque fazer desta forma e não de outra. Tomados de assalto frente 

a si mesmos e as suas práticas, alguma coisa já pode não estar igual. 

5.2 
Tecendo conclusões    

Depois de meses de busca de alguma ordenação nos fios, enfim, tenho um 

novelo confeccionado por impressões, informações, sentimentos, teoria, reflexão. 

Não é o único novelo nem o melhor, porque se constitui de conhecimento, é fruto 

das relações entre os homens em constante refazer-se a partir dessas relações, 

conhecimento que não é verdade concluída, é provisório e parcial, porque é 

incompleto como o próprio homem. Conhecimento que não se exime da 

complexidade que transita na escola, não congela, não se engessa na defesa de 

uma única verdade e uma única forma de fazer.  

Partindo dessa compreensão, teço algumas considerações dirigidas à 

escola. Proponho um diálogo com os colegas, ainda que não presencial, no qual 

apresento a conclusão possível a mim do local de onde falo, ao qual retorno 

depois da imersão no cotidiano e no olhar do outro, e de onde teço pontos para um 

outro crochê.  

Desenrolando o novelo percebo que chegar ao campo não foi tarefa 

simples. Penetrar um espaço carreado práticas e concepções que vão ao encontro, 

como também de encontro, ao que se acredita, desafia, mas também exige cuidado 

e respeito ao outro que constitui esse espaço. Assim, ao mesmo tempo em que 

queria, pretendia e precisava interagir com as crianças, temia atrapalhar, como 

também queria influenciar o mínimo o ambiente para poder conhecê-lo por ele 

mesmo. Ingênua pretensão de uma pesquisadora iniciante. E, se eu hesitei em 
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buscar a interação, as crianças claro, não hesitaram. Em um dia que fui a uma das 

escolas apenas para realizar uma entrevista, passei depois na sala “falei com eles e 

uma criança falou: ‘Já estamos quase indo embora.’ Respondi: ‘Eu sei, eu estava 

lá embaixo, só vim ver vocês e falar com a professora. Semana que vem eu volto.’ 

Uma menina falou: ‘Mas vem antes.’ Dei tchau e saí.” (Caderno de campo, 

09/06/10) Fui embora com o coração aquecido porque esse “vem antes” 

simbolizava o acolhimento deles e autorização que me deram de estar ali, e ela 

nem sabe do quanto precisei me sentir autorizada.  

Tal autorização só foi internalizada quando vinda da criança, porque é para 

a criança, por causa dela que a escola existe. Criança é primeiro plano, não pode 

ser pano de fundo opaco sobre o qual se desenrola a cena. A criança é texto, fala, 

movimento, para a qual e da qual decorrem as ações pedagógicas. É preciso 

enxergar essa criança a qual dedico minha atenção, meu tempo, minha energia.  

A criança é um sujeito de direitos, e isso na prática quer dizer que ela tem 

voz, sentimentos, idéias, compreensão, desejos. Ela é uma pessoa agora e não 

amanhã, quando crescer, deixar de ser criança. Não é justo que pensemos por ela, 

decidamos, sem sua possibilidade de opinar, o que ela precisa e deve saber e fazer. 

Não é justo que anulemos sua autonomia e a realização da infância hoje em nome 

de um futuro. É direito da criança estar em um ambiente que lhe dê atenção, que a 

escute e a enxergue, que considere seus desejos, preferências e interesses.  

 Uma escola de Educação Infantil que compreenda a criança como sujeito 

de direitos se organiza a partir dessa concepção e nenhuma outra questão se 

sobrepõe a ela, a criança. Sejam as condições de trabalho, as necessidades da 

instituição ou de seus profissionais, sejam as expectativas das famílias e também 

suas necessidades. Se a escola prioriza a criança, tudo o mais é acréscimo.   

 Essa criança, inserida em um tempo histórico, pertencente a um grupo 

social, influenciada por questões de sua geração, tem uma família. A família da 

criança é a família real e possível, independentemente da escola ter uma família 

ideal como parâmetro.  

 Colocar os filhos em uma unidade de horário integral geralmente em nossa 

sociedade, mesmo nas classes médias, tem a ver com a necessidade dos pais que 

trabalham de ter um lugar seguro, no qual sejam primeiramente atendidos nas 

necessidades de alimentação e higiene. Atendidas essas necessidades outras se 

impõem como adequação do espaço, relações estabelecidas internamente, 
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comunicação com a família e aprendizagem. A população que compõe a 

comunidade onde estão inseridas essas escolas muitas vezes, (como expresso nas 

entrevistas feitas com os profissionais), não tem as primeiras necessidades 

atendidas de forma que possam vislumbrar o atendimento das seguintes.  Quando 

uma família de classe média coloca os filhos em uma escola de horário integral 

geralmente não é considerado abandono ou forma de se livrar de um estorvo, ou 

ainda colocar-se acima e a frente da criança.  

Uma criança que prefere brincar a fazer exercícios de cópia de letras, está 

sinalizando que isso não lhe interessa, não tem para ela sentido, não importa. É 

preciso pensar a prática pedagógica ao invés de investigar e orientar a família, 

responsabilizar a criança. 

 Para se exercer o trabalho pedagógico com segurança e a dedicação a qual 

a criança tem direito, são necessárias condições de trabalho. O que exige de cada 

um, e de todos, que se comprometam a buscar essas condições. Professores, 

orientadores pedagógicos, diretores, gestores municipais, sobre todos nós paira 

essa responsabilidade e honrá-la não é benesse, é direito da criança. É direito da 

criança que os profissionais que com ela trabalham tenham habilitação para tal, 

que tenham conhecimentos específicos sobre a infância e sobre as crianças que 

trabalham diretamente, que sejam remunerados de forma que não precisem ter três 

jornadas de trabalho como foi constatado na pesquisa. 

Um ambiente que permita a criança se expressar, criar, brincar, conhecer, 

interagir, pressupõe um ambiente no qual as relações se constituam de forma 

dialógica, no qual todos tenham vez e voz de forma igualitária. Em um ambiente 

no qual os adultos estão silenciados consequentemente a criança não será ouvida, 

se os adultos não têm visibilidade também não enxergarão pessoas que se 

encontram abaixo do seu foco de visão, se as ideias e decisões partem de uma 

única fonte não será a criança que poderá tomar suas próprias decisões. É preciso 

construir uma gestão democrática em todos os níveis para que conhecimentos e 

visões diversas dialoguem em favor de uma Educação Infantil que atenda à 

criança.  

 Também é direito da criança e dos professores que haja formação em 

serviço com a constância e continuidade que permita a permanente construção de 

um corpo de conhecimentos sobre infância, Educação Infantil, e a razão da sua 

ação pedagógica, entre outros. É imprescindível a garantia do tempo de 
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planejamento e estudo remunerado, dentro do horário de trabalho, como já 

acontece na rede pesquisada. Cabe aos professores e orientadores ocupar e utilizar 

esse tempo para que ele seja desenvolvido com qualidade. Cabe aos diretores e 

gestores municipais acompanharem esse processo de formação que, agregado de 

outras ações formadoras, qualifica o trabalho desenvolvido nas escolas. 

 Profissionais devidamente qualificados, comprometidos com a criança, 

não podem admitir que seu cotidiano se desenrole sem refletir sobre o porquê de 

sua prática, sobre a intencionalidade da ação pedagógica com a qual estão 

comprometidos. Não é possível conceber que professores adotem práticas apenas 

porque elas já existiam, porque já se acostumaram a elas, por comodismo, por não 

saber o que fazer. Além da antecipação dos conteúdos e atividades naturalizadas 

no Ensino Fundamental, a pesquisa verifica que as datas comemorativas 

compõem o currículo das escolas e têm centralidade neles. Datas selecionadas por 

critérios que nada tem a ver com a criança, carreadas de valores e crenças que não 

necessariamente vão ao encontro do grupo social daquela criança e de sua família. 

Datas que são utilizadas como motivadoras para aprendizagens desconectadas e 

repetitivas, que não agregam conhecimentos ou levam a novas elaborações pela 

criança. Datas que ocupam o espaço de outros conhecimentos que transitam ou 

poderiam transitar na escola.   

Não entendo qual a emergência de crianças de zero a seis anos 

compreenderem através da escola uma data religiosa. Em um país em que o estado 

é laico, assim como a escola pública, religião é assunto de fórum familiar, a não 

ser no caso do ensino religioso oficial que é facultativo ao aluno. A mesma escola 

que se queixa que a família não assume seu papel com a criança é a escola que se 

arvora a tratar de assuntos que dizem respeito primeiro à família.  

Quando a escola presta homenagens a mães e pais, por exemplo, está 

ensinando as crianças, incutindo em suas consciências, o papel que a sociedade já 

lhes reservou. Sendo que mesmo esses papéis já são relativizados. Nem sempre a 

mulher é mãe, quando o é não necessariamente se torna mais doce, muitas vezes é 

a provedora. O pai já não é o único provedor, nem sempre é um herói, muitas 

vezes nem existe concretamente para a criança.  

Através da organização do currículo em torno de datas comemorativas, a 

escola solidifica e mantém um currículo monocultural, ideologicamente 

dominante. O currículo assim organizado seleciona determinados conhecimentos 
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e valores e os professores não se questionam sobre isso. O professor está 

comprometido com um currículo e através dele com uma perspectiva de 

humanidade e sociedade. Através do currículo defende, ainda que não se dê conta, 

“verdades” que não são problematizadas no cotidiano da escola e compõem as 

subjetividades que se constituem na relação social. 

A escola, seus profissionais, seus gestores, tem responsabilidade sobre as 

subjetividades e consciências, a identidade dos sujeitos e dos grupos sociais que 

se constituem também nas relações escolares, nas experiências cognitivas e 

afetivas asseguradas no currículo. 

Não é uma questão de não haver comemorações na escola, ou fazer 

fantasias e lembrancinhas, ou ainda, festinhas para/com a família. A questão é: 

quais comemorações, porque, como trabalhá-las, qual o seu papel no currículo.  

É uma outra perspectiva comemorar o aniversário das crianças, o 

nascimento de um irmãozinho, o retorno de um colega que adoecera, fazer 

fantasia do gatinho da história ouvida ou criada pela turma, bonequinhos para a 

criança brincar e/ou levar para casa, assim como encenar para a própria turma, 

outras da escola e os pais, a história escolhida pela turma pelo puro prazer de fazê-

lo.  

A Educação Infantil não deve e não pode ser um espaço sisudo. A chegada 

da criança à escola já deveria ser o maior motivo de festa.  

Acredito ser possível não fazermos da educação da infância uma educação 

filisteia se considerarmos as singularidades que compõem o coletivo da escola, 

nos comprometendo em estar atentos para as verdades dos métodos e programas 

pedagógicos que se cristalizaram e se afastaram da criança. 

5.3  
Retomando as conclusões    

Essa pesquisa foi empreendida a fim de pesquisar o currículo Educação 

Infantil. Visou compreender se nas unidades observadas, ele se orienta pelas datas 

comemorativas do calendário civil e religioso, se essa é uma orientação da rede de 

ensino estudada, qual a origem dessa prática e porque é mantida nas escolas, quais 

as possíveis implicações na constituição das subjetividades que transitam na 

escola, se essa prática se relaciona a outras práticas e concepções presentes na 

escola. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913497/CA



139 

 

Durante meses foi realizado um percurso de pesquisa que passou pela 

análise de documentos, observação e entrevistas em duas escolas de Educação 

Infantil de um dos cinco municípios mais populosos em relação à faixa etária de 0 

a 6 anos do estado do Rio de Janeiro. Paralelamente foi realizada uma busca 

teórica - apresentada nos primeiros capítulos - tendo como referência Bakhtin, 

Vygotsky, Benjamin, Sarmento e autores que pesquisam a escola e o currículo, 

transitando entre conhecer, compreender e apresentar concepções sobre Educação 

Infantil, Infância e Currículo,  

O campo pesquisado evidenciou diferentes questões importantes para 

quem estuda e/ou trabalha com Educação Infantil e que foram analisadas ao longo 

da dissertação. As duas escolas pesquisadas, e as próprias dificuldades enfrentadas 

pelo sistema de ensino em promover a consolidação de um trabalho voltado para a 

infância, refletem a recente realidade da Educação Infantil que se constitui com a 

LDB, o FUNDEB e a Emenda Constitucional Nº 59, estando também ainda muito 

dependente das influências políticas que atravessam a educação pública 

municipal. 

 As condições de trabalho emergem na observação de forma preocupante, 

desde a falta de profissionais, aos seus diferentes vínculos e a presença de 

profissionais não habilitados que têm atuação direta com a criança; à necessidade 

de jornada tripla, aos salários e o plano de cargos; à falta de concurso específico; à 

forma de acesso ao cargo de direção; à condução do processo de municipalização; 

à qualidade da merenda; à falta de material e o custeio feito pelo professor; à 

formação continuada dos profissionais.  

A infância é compreendida como fase de preparação para a vida que 

contém etapas que não podem ser queimadas, composta por um conjunto de 

habilidades a serem desenvolvidas para uma futura aplicação escolar. A 

formação de hábitos, a socialização e preparação para o Ensino Fundamental 

constituem a concepção de Educação Infantil predominante observada e a 

Alfabetização como identificação e escrita de letras que correspondem a algumas 

palavras, primando pela repetição e memorização.   

O horário previsto para planejamento e estudo é subutilizado, servindo 

a inúmeros fins, não sendo observado o estudo, o planejamento coletivo ou a 

reflexão sobre a prática. O currículo se compõe por conteúdos mínimos, 

relacionados ao Ensino Fundamental, a serem cumpridos de acordo com a 
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proposta pedagógica da rede através de uma sequência de atividades, tendo 

como fio condutor as datas comemorativas.   

A organização do currículo através das datas comemorativas é 

naturalizada e aprovada pelos profissionais, a possibilidade de trabalhar sem as 

datas não é considerada espontaneamente. As datas que compõe o currículo são de 

cunho religioso, histórico, social e comercial e os critérios para selecioná-las 

não são pedagógicos. As próprias datas são concebidas como conteúdos e 

utilizadas para desenvolver conhecimentos, habilidades, padrões morais e de 

conduta.  

 A partir das informações colhidas nas entrevistas é possível inferir que há 

um certo consenso entre todas as instâncias envolvidas sobre trabalhar dessa 

forma, seja para ajudar na organização do trabalho, para abranger diferentes 

áreas de estudo, ou ainda para melhor controle sobre a ação pedagógica.  

Ainda segundo as entrevistas, as razões para as profissionais optarem por 

trabalhar nesse viés também não passam por qualquer questão pedagógica. 

Trabalha-se assim por razões que vão do hábito, facilidade, comodidade à 

tradição; ou ainda, faz-se sem nem saber a razão, sem qualquer reflexão e ainda 

menos um aprofundamento teórico. 

A organização do currículo através das datas comemorativas se mantém 

sem que esse fato tenha qualquer razão efetivamente pedagógica, sem que esteja 

vinculado a alguma necessidade da criança. É assim porque sempre foi assim.  

Quando a ação pedagógica ocorre e se anuncia sem reflexão sobre si 

mesma é possível constatar o que Benjamin já afirmara sobre a modernidade: ela 

produz autômatos esvaziados de experiências que mereçam ser contadas. Práticas 

que repetem por repetir moldam pessoas para a manutenção da mesma 

modernidade que nos empobreceu de desejos, ousadia e narrativas.  

Porém, essa dissertação se conclui na certeza de que há caminhos onde o 

que se vê é destruição, logo, é possível provocar os sujeitos pesquisados a garantir 

à criança a visibilidade e o respeito aos quais tem direito. 
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Anexos 
 

Questionário 
Ficha de Identificação 
Roteiro de Entrevista 
Proposta Pedagógica do Município 
Plano de Cargos e Salários do Município                                           
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Pesquisa – EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONCEPÇÕES E AÇÕES 
 
Coordenação: Maria Fernandes Nunes, Patrícia Corsino e Sonia Kramer 
 
 
Perfil dos entrevistados do Município de ______________  
 
 

Data ____/____/____ 
 
 
 

1. Nome_________________________________________________ 

2. Data de Nascimento ____/____/____ 

3. Função: _______________________________________________ 

4. Setor:  ________________________________________________ 

5. Tempo de exercício nessa função: __________________________ 

6. Tempo de magistério ____________________________________ 

7. Tempo na rede _________________________________________ 

8. Tempo na Educação Infantil _______________________________ 

9. Formação:  

      Curso __________________________concluído em ___/___/____ 

      Curso __________________________concluído em ___/___/____ 

      Curso __________________________concluído em ___/___/____ 

10. Município de Residência: _________________________________ 
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Roteiro de Entrevista com Professora, Auxiliar, Orientadora 

Pedagógica e Direção 

 

 

 

1 – Vamos conversar sobre porque os pais colocam os filhos na 

Educação Infantil.  O que do seu ponto de vista eles esperam da 

escola.  

 

 

2 – Objetivos da Educação Infantil.  

 

 

3 – Importância da Educação Infantil para as crianças. 

 

 

4 – O que orienta o seu trabalho com as crianças/ profissionais/ escola.  

 

  

5 – O que orienta o currículo da escola, como está organizado o 

currículo, as rotinas. Que tipo de planejamento é feito. 

 

 

6 – Você/ a escola trabalha com datas comemorativas por quê... 

 

 

7 – Como/através de que você avalia o trabalho realizado com a 

criança, observando seu desenvolvimento, suas aprendizagens, os 

assuntos relevantes para ela.  

 

 

8 – O que você identifica como elementos que facilitam ou dificultam 

seu trabalho. 
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