Claudia Santos de Medeiros

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

Profissionais de Educação, Saúde, Lazer e Cultura
que trabalham com a Educação Infantil:
Práticas e Concepções de Infância

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Educação do Departamento de
Educação da PUC-Rio como parte dos requisitos
parciais para obtenção do grau de Mestre em
Educação.
Orientador: Profª. Sonia Kramer

Rio de Janeiro
Abril de 2009

Claudia Santos de Medeiros

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

Profissionais de Educação, Saúde, Lazer e Cultura
que trabalham com a Educação Infantil:
Práticas e Concepções de Infância

Dissertação apresentada como requisito parcial
para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de
Pós-Graduação em Educação do Departamento de
Educação do Centro de Teologia e Ciências
Humanas da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão
Examinadora abaixo assinada.

Prof.ª Sonia Kramer
Orientadora
Departamento de Educação - PUC-Rio

Prof.ª Maria Cristina M. P. de Carvalho
Departamento de Educação – PUC-Rio

Prof.ª Tânia Lobato
UEPA

Prof. Paulo Fernando C. de Andrade
Coordenador Setorial do Centro de
Teologia e Ciências Humanas

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2009

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou
parcial do trabalho sem autorização da universidade, da autora e
do orientador.

Claudia Santos de Medeiros
Graduou-se em Pedagogia pela Faculdade Instituto Isabel Centro de Ciências Humanas e Sociais (RJ) em 1989, realizou
pós-graduação latu senso em Educação Infantil pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1996. Atualmente
trabalha como assessora técnica do Serviço Social do Comércio Administração Nacional, na área de Educação Infantil.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

Ficha Catalográfica

Medeiros, Claudia Santos de
Profissionais de educação, saúde, lazer e cultura que
trabalham com a educação infantil: práticas e concepções
de infância / Claudia Santos de Medeiros ; orientadora:
Sonia Kramer. – 2009.
155 f. ; 30 cm
Dissertação (Mestrado em Educação)–Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2009.
Inclui bibliografia
1. Educação – Teses. 2. Concepções de infância. 3.
Infância. 4. Educação infantil. 5. Interações entre adultos e
crianças. I. Kramer, Sonia. II. Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Educação. III.
Título.

CDD: 370

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

Para minha mãe, Therezinha, que,
dentre tantas paixões,
me ensinou a de ser professora.
Para meu pai, Noredin, que,
se estivesse ainda por aqui,
teria colocado para tocar, bem alto, suas valsas de Strauss.

Agradecimentos

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

Muitos são os agradecimentos: ao Diretor-Geral do Serviço Social do Comércio –
SESC – Administração Nacional, Sr. Maron Emile Abi-Abib, pelo programa
institucional de incentivo à pós-graduação permitindo minha participação no
mestrado e dando suporte integral à realização da pesquisa; ao meu Diretor,
Álvaro Salmito, pelo apoio e incentivo desde o início do curso. A Juvenal Fortes
Filho por acreditar no trabalho técnico. Há outras pessoas que merecem um
agradecimento mais do que especial: minha Gerente, Maria Alice; Marisa, Lígia,
Marta e Maria Célia; aos estagiários: Alessandra, pelas pacientes buscas na
internet, e, Bruno, pelas pesquisas, leituras e a transcrição das fitas; demais
colegas da Gerência de Educação pela paciência e a alegria de cada dia; saudades
da interlocução de Vânia; e, para Anna Paula e Gilvania, parceiras queridas de
equipe, incansáveis e disponíveis, não há agradecimentos suficientes. Aos colegas
das Gerências de Cultura, Lazer e Esporte, Saúde e Documentação; à Mônica
Castro; à Carmélia, ao querido Rui da Biblioteca; ao José Pais e à Andréa da
Arquitetura; ao Aroldo e ao Mattos da Informática; à Regina Marcondes, tantas
pessoas queridas do SESC, o meu muito obrigada. À Direção e à Coordenação de
Educação do Departamento Regional do SESC onde foi realizada a pesquisa, à
Gerência do Centro de Atividades e aos profissionais e estagiários da Biblioteca,
da Recreação, do Cinema, de Artes, da Odontologia, da Educação Física, às
professoras, estagiárias, coordenadoras, secretária e todos da escola, além das
crianças da Educação Infantil: a vocês que se dispuseram a expor práticas e

infâncias, o meu eterno reconhecimento por saber que não estava correndo riscos
sozinha. Aos professores do Departamento de Educação da PUC-Rio, pelas aulas
magníficas e escuta generosa; à intervenção de Maria Inês Marcondes; ao apoio
de Apparecida Mamede durante o projeto; momentos mais do que especiais dentro
e fora das aulas de Rosália Duarte e de meu querido Leandro Konder; aos amigos
de turma sempre tão companheiros e carinhosos; e à Sonia Kramer, orientadora
mais do que especial e querida, que em seu misto de carinho, forte rigor e
compaixão, iluminou os caminhos deste trabalho e às vezes de meu coração.
Termino deixando um beijo à minha irmã Sílvia, pelo colo constante, à minha mãe
Therezinha, pelas leituras conjuntas, reflexões e o amor incondicional, e à minha
filha Beatriz, cuja compreensão por meus acessos de ira e pelas férias em casa,

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

deu-me a certeza de que tudo valeu à pena.

Resumo

Medeiros, Claudia Santos de; Kramer, Sonia. Profissionais de educação,
saúde, lazer e cultura que trabalham com a educação infantil: práticas e
concepções de infância. Rio de Janeiro, 2009, 155p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
Esta dissertação tem como objetivo identificar e compreender as concepções
de infância existentes numa instituição situada na Região Norte do Brasil, em
meio à complexidade de suas ações nas áreas de cultura, lazer, saúde e educação.
O estudo foi realizado a partir de observações das interações entre os adultos (das
áreas de saúde, lazer, cultura e educação) e as crianças (da Educação Infantil).
Tomando como base a perspectiva de criança enquanto ser da cultura de Lev. S.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

Vygotsky e Walter Benjamin e a concepção de linguagem de Mikhail Bakhtin, as
análises aqui presentes também foram fruto de diálogos com pesquisas realizadas
sobre a criança e suas relações com adultos em espaços educacionais. No primeiro
capítulo são apresentados os caminhos tomados para a pesquisa, a concepção de
infância que balizou todo o trabalho e a instituição, na qual foi realizado o estudo,
e suas fronteiras. O segundo capítulo trata das concepções de infância, tendo
como ponto de partida os espaços e suas organizações, e a ação e o olhar dos
adultos sobre as crianças, além de suas próprias infâncias. E, finalmente, no
terceiro capítulo, as crianças ganham lugar e voz para nos dizer o que é ser criança
e o que é ser adulto. Este trabalho, ao identificar diferentes concepções de infância
e tecer conclusões a respeito das infâncias dos adultos e seus olhares sobre as
crianças, aponta para a necessidade de discussões sobre a infância na referida
instituição, bem como para aspectos que possam contribuir para a reflexão de
práticas de adultos que trabalham com a Educação Infantil.

Palavras-chave
Concepções de infância; infância; educação infantil; interações entre
adultos e crianças.

Abstract
Medeiros, Claudia Santos de; Kramer, Sonia. (Advisor). Professionals of
Education, Health, Leisure and culture who work with Early Childhood
Education: infancy practices and conceptions. Rio de Janeiro, 2009,
155p. MSc. Dissertation – Departamento de Educação, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
The purpose of this dissertation is to identify and understand the conceptions
of childhood inside an institution in the North Region of Brazil, amidst the
complex set of actions in the culture, leisure, health and education areas. The
study was conducted based on observations of interactions between adults (from
the health, leisure, culture and education areas) and the children (in Child
Education). Based on Lev. S. Vygotsky and Walter Benjamin’s notion of children
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as cultural beings and Mikhail Bakhtin’s language concept, the analyses presented
were also the result of dialogues between research on children and their
relationships with adults within educational spaces. The first chapter presents the
research paths selected, the conception of childhood, on which the whole work
was based, and the institution where the study was conducted and its boundaries.
The second chapter discusses different conceptions of childhood, taking as a
starting point the spaces and their respective organization, the action and how
adults look at children, in addition to their own childhood experiences. Finally, in
the third chapter children are given space and voice to tell us what being a child
and an adult means. By identifying the different conceptions of childhood and
drawing conclusions on the childhood of adults and their way of looking at
children, this work points to the need for further discussion of childhood in the
target institution and to aspects that could contribute to further consideration of
the practices adopted by adults who deal with Child Education.

Keywords
Childhood; conceptions of childhood; early childhood education;
interactions between adults and children.
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Sinal secreto: Transmite-se oralmente uma frase de
Shuler. Todo conhecimento, disse ele, deve conter
um mínimo de contra-senso, como os antigos
padrões de tapete ou de frisos ornamentais, onde
sempre se pode descobrir, nalgum ponto, um desvio
insignificante de seu curso normal. Em outras
palavras: o decisivo não é o prosseguimento de
conhecimento em conhecimento, mas o salto que se
dá em cada um deles. É a marca imperceptível da
autenticidade que os distingue de todos os objetos
em série fabricados segundo um padrão.
Walter Benjamin, Rua de Mão Única

1
Chegadas e partidas: a introdução
Desde que me tornei professora e comecei a dar aula numa escola de
Educação Infantil, há mais de vinte anos, venho refletindo sobre as crianças e suas
maneiras de estar no mundo e o que eu, como professora, poderia fazer em meio a
isso. Mas, nos últimos onze anos, quando passei a trabalhar no Serviço Social do
Comércio – SESC – Administração Nacional, conhecendo e atuando junto aos
professores de suas escolas de Educação Infantil, por quase todo o Brasil, uma
outra questão tem feito parte de minhas reflexões: de que maneira as crianças são
percebidas pelos adultos que lidam com elas?
Esta reflexão vem sendo alimentada por meio de relatos dos professores
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daquelas escolas, bem como observações minhas e da equipe da qual faço parte
durante nossas visitas, além de conversas com colegas de outras Atividades e
Projetos do SESC como a Biblioteca, o Teatro, a Odontologia e a Recreação.
Estas áreas, nos Departamentos Regionais, desenvolvem suas próprias agendas
nas quais incluem a participação da Educação Infantil fazendo surgir e se
estabelecerem relações entre adultos e crianças, as quais podem revelar as muitas
formas de se ver a infância.
Fazer parte de uma instituição que está em todo país, poder conhecer suas
crianças, seus professores e seus tantos outros profissionais que trabalham com
cultura, saúde, lazer e educação, tem me feito pensar que a infância se reveste de
grande complexidade. E a Educação Infantil pode ser um espaço muito precioso
para todos nós.
Embora não muito distante das intenções acima descritas, outras questões
começaram a se fazer presentes desde o primeiro momento de observação nesta
pesquisa: por que uma mesma criança, ao ser tratada pelo mesmo adulto, em
alguns momentos é respeitada como sujeito, tendo atendidas algumas
necessidades e, segundos depois, exposta sem nenhum cuidado? Por que muito
adultos ao mesmo tempo em que são afetuosos com as crianças, não lhes dão
muita escuta? Por que as crianças esperam tanto – esperam para escovar os dentes,
para lanchar, para a aula de natação? Por que os profissionais das outras áreas, que
não de educação, se autointitulam “tios”, enquanto na escola nenhum profissional
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é tratado assim pelas crianças?
O que estas questões, que agora surgem, têm em comum com as pensadas
no início da pesquisa? A possibilidade de ver a infância de maneiras diferentes.
As vivências infantis aos olhos de muitos adultos, ainda hoje, são vistas como
pouco relevantes, como se lhe fossem alheias, a criança tomada como alguém sem
importância. Não participar das histórias da criança talvez seja o mesmo que,
primeiramente, não reconhecer-se nelas, como se as experiências vividas em sua
própria infância tivessem sido apagadas.
Tomando, pois, a construção e a transformação de um conceito de infância
pelos adultos sob influência de suas próprias práticas e dos aspectos históricos e
culturais, de acordo com o mundo que se formava e se forma a cada momento,
professores e outros profissionais que lidam direta e/ou indiretamente com a
infância, ao pensarem e agirem sobre, e, com ela, o que podem nos revelar? É o
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

que tentaremos ver nesta pesquisa.
Esta dissertação está organizada em três capítulos além da Introdução e da
Conclusão. No Capítulo 1, “UMA PESQUISA ATRAVESSADA PELA
HISTÓRIA”, apresento os objetivos e os caminhos da pesquisa, discussão sobre a
infância, trazendo referências e aportes para dar partida aos estudos, além da
própria instituição pesquisada. No Capítulo 2, “O QUE É SER CRIANÇA? O
QUE É SER ADULTO? CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA”, analiso a
complexidade pela qual circulam e se formam diferentes concepções de infância
por parte dos adultos, além de suas próprias infâncias. E, no Capítulo 3, “AS
CRIANÇAS DA ESCOLA”, analiso o que é ser criança e o que é ser adulto, sob o
ponto de vista das crianças.
Desafiando-me ao estranhamento de um objeto do qual sou tão próxima e
apaixonada, a Educação Infantil – e numa instituição da qual faço parte – o
objetivo deste trabalho foi o de compreender o universo de concepções de infância
que se forma em meio às aproximações que possam existir entre vivências e
histórias de infância de adultos que lidam com a criança pequena. Além disso, ao
ouvir, também, o que as crianças teriam a dizer sobre estes, poderiam ocorrer
outras revelações a respeito desta mesma infância, pois, como diz Benjamin
(1994), “o mundo perceptivo da criança está marcado pelos traços da geração
anterior e se confronta com eles” (p. 250). Será que estarmos próximos da
infância pode ser uma possibilidade de estarmos mais próximos de nós mesmos?

2
Uma pesquisa atravessada pela história

Coloco-me, desde já, sob o desafio de me mover, e também a pesquisa, em
meio à neutralidade e à objetividade, as “armas para garantir a legitimação do
saber científico” (Cardoso, 1988, p. 104), e à emoção e à subjetividade, que são
outras formas de conhecimento.
Tentando encontrar um caminho deparei-me com os dilemas, também, das
ciências humanas, frente à produção do saber. O que é conhecimento, o que é
verdade? Para Hegel, (apud Papaioannou, 1964) o “é” já pressupõe o “ser”, ou
seja, não se pode ter uma definição absoluta para tudo. Esse “ser” como é algo que
pode tornar-se, já traz em si um movimento de transformação. “Só ao nível da
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razão, o real se apresenta sob a forma de objetos inanimados, isolados,
coisificados” (ibid, p. 35). Contudo, para o autor, “o conhecimento que temos de
um limite é já uma prova de que estamos para além desse limite, a prova da nossa
ilimitabilidade” (ibidem, p. 194). Em busca da universalidade desse humano, a
singularidade, pois, “fazemos de nós algo infinito quando aceitamos um outro na
nossa consciência” (idem).
Para compreender o humano talvez não se trate de decifrá-lo para,
novamente, armazená-lo em caixas de saber. Pensar o humano sem correr o risco
de desumanizá-lo, pode ser pensá-lo na dimensão de sua própria condição
humana, aquela colocada por Hegel, o do tornar-se, do transformar-se, do devir,
tal como é a história. Como diz Leandro Konder, “a história nós fazemos, ela não
é uma escada rolante”2.
Não há certezas, então. Pensar o humano em meio à história é deixar
emergir as tensões irresolvidas, participando e julgando essa mesma história. Na
presente pesquisa fui à busca da compreensão de um universo em que as pessoas
fossem reconhecidas como sujeitos de sua própria realidade, no que me incluo
também. Da história do campo faço parte, e vice-versa. Então, antes de começar a
falar dos caminhos que a pesquisa tomou, será preciso contar um pouco da
instituição onde foi realizada. Trata-se de uma instituição na qual trabalho como
assessora técnica na área de educação desde 1997, atuando, principalmente, na
2

Anotação de aula, 2007, Curso Mestrado em Educação, Disciplina Escola de Frankfurt, PUC-Rio.
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área de formação de professores de educação infantil. Há mais um motivo: esta é
uma

instituição

presente

em

todas

as

capitais

do

Brasil,

pela qual a educação infantil circula em meio a um universo complexo de relações
envolvendo adultos, jovens, idosos, adolescentes e outras crianças.

2.1
Com um pouco de cerimônia: a instituição
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“O SESC configura-se no atual cenário socioeconômico do País como uma
entidade de prestação de serviços, de caráter socioeducativo, cuja atuação se dá
no âmbito do bem-estar social dentro das chamadas áreas de Saúde, Cultura,
Educação e Lazer, com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições de
vida da sua clientela e lhes facilitar os meios para seu aprimoramento cultural e
profissional” (SESC, 2004a, p.8 e 9).

O Serviço Social do Comércio – SESC, instituição de cunho privado,
criado e mantido pelos empresários do comércio, foi originado em 1946, alguns
meses após o Serviço Social da Indústria – SESI –, fato inspirado na Carta da Paz
Social3, quando o Brasil, em meio ao pós-segunda guerra vivido pelo mundo,
acumulara 708 milhões de dólares (SESC, 1997a) e saía em busca do
desenvolvimento por meio “da produtividade, do fortalecimento da ordem social
e da valorização do trabalho humano” (SESC, 1977, p. 11). Nesse momento, o
país se redemocratizava com a nova Constituição que preconizava o direito de
voto aos maiores de 18 anos de ambos os sexos.
Segundo Rego (2002), “SESC e SESI foram instituídos com a missão de
(...) se contrapor ou atenuar a agitação sindical baseada na insatisfação do
operariado com as condições de trabalho e com os salários recebidos” (p. 13),
além de “combater a agitação operária de inspiração ‘comunista’ (...), mas
também neutralizar as críticas da classe média, de que o governo era
influenciado pelo empresariado” (ibid, p. 14). Nessa perspectiva, houve

3

Este documento foi aprovado em maio de 1945, na 1ª Conferência das Classes Produtoras - I
CONCLAP – em Teresópolis / RJ, em que participaram as lideranças do Comércio, da Indústria e
da Agricultura, as quais buscavam soluções para os problemas sociais que enfrentavam naquele
momento. Implantou “a filosofia e o conceito de serviços sociais custeados pelas classes
patronais” (SESC, 1997a, p. 10).
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influências do formato do Estado do Bem-Estar Social4 no governo brasileiro
naquele momento, apoiando e assinando o Decreto-Lei n.º 9.853 pelo qual o
SESC foi implementado.
Considerado como uma instituição federativa, o SESC possui 27
departamentos regionais5 além do SESC Pantanal, projeto pertencente ao seu
Departamento Nacional6. Cada departamento regional, por sua vez, possui seus
próprios centros de atividades7 localizados em seus respectivos municípios. Estas
unidades físicas com suas instalações e equipamentos são consideradas “espaço
privilegiado para o trabalho do SESC” (SESC, 2004a, p. 11). Contudo, existem
ainda mais três “tipos” de espaço de sua atuação: a comunidade8, a empresa
comercial9 e o espaço virtual10. Dessa maneira, pretende levar seu trabalho não só
aos comerciários como à comunidade, buscando a multiplicação de seus efeitos
(SESC, 2004a).
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Conforme definido em suas finalidades, ainda hoje as mesmas que lhe
deram origem (SESC, 2004a, p. 10), pode-se perceber que o SESC tanto se dispõe a
atender sua clientela preferencial – o comerciário empregado de menor renda e seus
dependentes, os servidores e estagiários do SESC e do SENAC, os empregados de
entidades sindicais do comércio e dos comerciários e seus dependentes, em
atividade ou aposentados –, quanto a qualquer pessoa que não esteja enquadrada
nestas categorias, denominados “usuários”, ou seja, a população em geral.

4

Novo “tipo” de estado que se consolida na Europa no pós-guerra, sob o pensamento de John M.
Keynes, “cujo caráter reformista tornou possível a compatibilidade entre capitalismo e
democracia e permitiu uma convivência harmônica entre capital/trabalho, aparentando haver
sido superado o conflito de classes” (Leal, 1990, p.1).
5
Espécies de filiais do SESC, instaladas em cada uma das capitais do Brasil.
6
Órgão normatizador da instituição, situado no Rio de Janeiro. Uma de suas tarefas é a criação de
orientações aos departamentos regionais, bem como a formação em serviço dos técnicos que
nestes trabalham e o repasse de recursos financeiros. Destaca-se que apesar de orientar, formar e
financiar o trabalho pelo Brasil, cada departamento regional pode agir conforme suas próprias
regras e objetivos.
7
Prédios construídos e/ou adaptados para o funcionamento de espaços educativos, sob a
coordenação do Serviço Social do Comércio. Ex: SESC Tijuca (RJ), SESC Linhares (ES), SESC
Doca (PA), SESC Balneário (AM), SESC Horto (MS) etc.
8
“(...) compreendendo-se por tal a rua, a praça, os prédios públicos e privados pouco utilizados,
alcançando a população geral, sem exclusividade para o comerciário com ações que tenham
objetivos mais abrangentes” (SESC, 2004a, p 12).
9
Com a ideia de que se devem fomentar os serviços realizados pelas empresas em benefícios dos
comerciários, encontrando “meios e medidas para a melhoria das relações de trabalho na direção
da satisfação no emprego que resulte em melhoria de produtividade” (SESC, 2004a, p. 12).
10
Mídias “que apresentam possibilidade de intervenção do SESC junto à sua clientela” (SESC,
2004a, p. 13).
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A instituição, atualmente, tem um papel muito mais importante do que
aquele com o qual iniciou. Em tempos de salas de cinema que se transformam em
igrejas, são visíveis suas contribuições para a ampliação do universo cultural11 das
pessoas que tanto vivem em capitais quanto em cidades de médio e,
principalmente, pequeno porte, por meio do oferecimento de propostas nas áreas
de cultura, lazer, saúde e educação. Para o SESC, “o campo da produção cultural
é um daqueles em que se jogam de forma decisiva as possibilidades e as
esperanças de construir um país melhor para todos” (SESC, 2004a, p. 8). Em
muitas daquelas cidades, revela-se como a única alternativa de serviços de
educação (salas de aula e escolas para crianças, jovens e adultos), saúde (serviço
odontológico e nutricional – restaurantes, lanchonetes e projetos de combate à
fome), cultura (cinema, biblioteca, teatro, exposições e outras apresentações
artísticas), lazer (recreação, turismo e atividades físico-esportivas) e assistência
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(trabalho com grupos e idosos) para a população local (SESC, 2008b).
A diretriz básica da instituição é o caráter educativo de suas ações,
antecedendo qualquer uma de suas intenções nas referidas áreas (SESC, 2004a).
Entende a educação “como um processo social por excelência” (ibid, p. 24),
atuando não só em atividades e projetos de cunho educativo geral como, também,
naqueles atrelados ao próprio sistema educacional brasileiro, “como resposta à
demanda de sua clientela por uma educação de qualidade” (ibidem, p. 25). Dessa
maneira, concentra “prioritariamente sua ação no atendimento aos dependentes
menores dos comerciários” (idem), o que pode ser entendido aqui como a
clientela da atividade Educação Infantil.

11

O conceito aqui colocado por mim de “universo cultural” seria enquanto possibilidade de
experimentar e estar no mundo de outras maneiras, ampliando este mesmo mundo e,
consequentemente a si mesmo. Tomando como exemplo, as ideias de Gramsci (1989) sobre
linguagem, a qual contém elementos de uma concepção de mundo e de cultura, o homem deve
conhecer bem a língua nacional, indo além de seu dialeto local, pois, assim, estará fazendo parte
de uma outra grande cultura.
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2.1.1
A Infância e a Educação Infantil no SESC (e o que eu tenho a ver com
isso)
Desde sua criação em 1946, há mais de 60 anos, portanto, dentre alguns
serviços, o SESC oferece atividades voltadas para a criança pequena, que foram
acompanhando as mudanças na sociedade. A atividade destinada à infância já foi
entendida como serviço de atendimento materno-infantil (SESC, 1997b), dentro
do Programa de Saúde. Atualmente, já fazendo parte do Programa Educação,
acabou tornando-se um “sistema” de escolas de Educação Infantil (incluindo duas
creches). Contudo, a instituição continua, em seus centros de atividades, nos quais
estas escolas estão inseridas, realizando, também, outras atividades para crianças
em seus demais Programas de Saúde, Lazer e Cultura12.
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A Educação Infantil é desenvolvida em quase todos os estados, sendo as
exceções Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Dentre os 226 centros de atividades
espalhados pelo país, 105 desenvolvem este trabalho, totalizando 18.553
matrículas de crianças na faixa etária de 2 a 5 anos, sob as formas de realização
Creche e Pré-escola (SESC, 2007a).
O período do surgimento desta instituição marca, no campo da educação
no Brasil, a democratização do acesso à escola. Para Canário (2002), em análise
crítica sobre a crise da escola ao longo do século XX, ao refletir sobre este
movimento, ainda que não no Brasil, chama esta fase de “Período da Escola das
Promessas (...), de desenvolvimento, de mobilidade social e de igualdade.” (p.
146). No SESC, aquelas atividades assistencialistas começam a ganhar fôlego,
mudando de nome e função, integrando as “Atividades Educacionais e Culturais”
(SESC, 1997b, p. 7). Surgia a então denominada “Recreação Infantil”, que
prometia

cuidados

e

oportunidades

de

entretenimento

e

recreação,

prioritariamente, às crianças filhas de comerciários. Seus outros atores eram os
recreadores; não havia professores.
Enquanto isso, a escola brasileira, como instituição, sofria as influências
do que Canário (2002) denomina de “teoria do capital humano, as despesas com
a educação escolar configuravam-se como um investimento de retorno decisivo
do ponto de vista coletivo e individual” (p.146). Quanto ao SESC, embora não
12

A organização do trabalho desenvolvido pela instituição está baseada em Programas, pelos quais
se distribuem projetos e atividades afins (vide “Portaria “N”SESC n.º 490/2004”, Anexo n.º 1).
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houvesse, ainda, um objetivo de educação escolar para a criança pequena, a
Recreação Infantil também se apresentava com propósitos desta natureza, ou seja,
o atendimento à infância era uma forma de se estar investindo neste bem coletivo.
A partir da década de 70, com a chegada de uma nova fase para a educação
13

no país , fruto de uma era do fim das ilusões com o progresso, a escola é invadida
pelos problemas sociais, seus diplomas e professores se desvalorizam, seus alunos
passam a ser vistos como “problemas”. No SESC, a Recreação Infantil passa a
constituir o Programa Lazer em 1973 e, em 1976, retorna à Assistência,
vinculando-se até o ano de 1997, ao Subprograma de Difusão Cultural, definindose como
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“(...) operações destinadas a proporcionar o desenvolvimento integral da criança,
incentivando sua socialização, criatividade e autodeterminação, através da
orientação pedagógica. Compreende as realizações mais frequentes de jogos,
passeios, artes plásticas, jardinagem e horticultura, estória e dramatizações”
(SESC, 1997b, p.7).

Ao contrário da necessidade da família comerciária por uma pré-escola
para seus filhos (registrando-se forte evasão das matrículas na Recreação Infantil
nesse momento14), o SESC ainda não se posicionava diante do desafio de sua
implementação, sendo coerente com suas próprias orientações. A partir da década
de 90, o trabalho nas salas da Recreação Infantil cada vez mais se apresentava
com intenções pedagógicas, fazendo acontecer uma pré-escola, de fato, para
crianças de três a seis anos, culminando na criação de uma proposta pedagógica,
lançada pelo Departamento Nacional do SESC, em 199715.
No que se refere ao contexto educacional, aconteciam movimentos no país
voltados à educação e ao currículo escolar, propostos pelo governo Fernando
Henrique Cardoso16. Era o momento de elaboração e aprovação dos Parâmetros
13

Nesse período, “o Poder legislativo (...) funcionava como um reforçador do sistema autoritário”
(Hilsdorf, 2003, p. 127), homologando os planos de educação propostos pelo Executivo,
evidenciando a quem representava: “os militares, os tecnocratas e as empresas privadas” (idem).
14
SESC, 1997b, p.7.
15
Recém contratada, mal entrei na instituição fui lançada, junto com outra colega na mesma
situação que eu, ao desafio de escrever o documento com a equipe existente. Dessa maneira, sou
uma de suas autoras.
16
O Governo Fernando Henrique Cardoso ocorreu no período de 1º.jan.95 a 1º.jan.2003, incluindo
seus dois mandatos. Na educação caracterizou-se pelo sancionamento da LDB 9394/96, a qual
trouxe várias mudanças, com destaque para a inclusão da educação infantil como primeira etapa da
educação básica. Além disso, reestruturou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica –
SAEB – e desenvolveu os Parâmetros Curriculares Nacionais e os Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, propondo a avaliação e a criação de currículos escolares.
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Curriculares Nacionais e do Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, ou seja, momento de discussão e revisão das estruturas da educação
básica. Ainda assim, a Proposta Pedagógica da Educação Infantil no SESC foi
lançada antes destes documentos, fruto do esforço da equipe frente à escassez
daquelas referências que estavam ainda em produção.
A chegada da proposta pedagógica aos departamentos regionais foi realizada
aos poucos por meio de ações de formação. O objetivo era que o documento
expressasse a filosofia do Departamento Nacional a respeito da Educação Infantil
sem que houvesse obrigatoriedade de adesão ao seu conteúdo, entendendo que, num
país como o Brasil, não há como se unificar a prática pedagógica.
O título do documento, Proposta Pedagógica da Educação Infantil no
SESC, já abria a porta para a mudança do nome de Recreação Infantil para
Educação Infantil. Sob o olhar de alguém mais desavisado, que importância teria
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isso? Mas as palavras dizem muito, veiculam conceitos, ideias e valores, expressam
ações e visões. Em 2000, aconteceu a revisão do documento Classificação
Programática do SESC17, que define cada uma das atividades/projetos. Desde
então, o nome da atividade é oficialmente Educação Infantil. Cabe destacar alguns
aspectos daquele documento. De um lado, observa-se a importância das interações
entre a criança e as outras crianças e os adultos. Ao mesmo tempo, constata-se a
ênfase ao desenvolvimento de uma escola que fomente a busca do conhecimento
acumulado pela humanidade a partir de suas próprias experiências de vida
construídas socialmente e pelas discussões entre pares numa perspectiva de
relacionamento e de ação baseada na cooperatividade; o brincar como algo inerente
ao processo de construção do conhecimento, mas longe da ideia de algo
naturalizado e esvaziado de significado, mas, sim, de apreensão, criação e
ressignificação da cultura, além do acesso ao universo letrado.
“Em síntese, a criança que vem para a escola é sujeito histórico porque se
constitui assim num grupo, e sujeito cultural porque escreve e carrega marcas
deste mesmo grupo” (SESC, 1997b, p. 10).

Nesse sentido, as finalidades educativas baseiam-se numa percepção da
criança enquanto sujeito histórico, construtor de conhecimento e de cultura, um
ser que enquanto constitui o mundo é por ele constituído, “ser pensante e cidadão
17

SESC, 1982.
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que é, hoje, e não num futuro que ainda virá, rompendo com o velho estigma de
criança inacabada, um pré-adulto, numa pré-escola traduzida na pergunta ‘O que
ela vai ser enquanto crescer?’ ” (SESC, 1997b, p. 9).

2.2
De qual infância estamos falando?
Pensando num mundo em que as relações sociais são dinâmicas, de acordo
com os valores que se criam e colocam, a infância, como categoria social, nem
sempre existiu, o que seria dizer que, adultos, éramos todos. Os estudos de Áries
(1981) permitiram avançar nessa perspectiva; sua pesquisa embora hoje seja
analisada em meio a controvérsias18, não pode deixar de ser reconhecida como

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

uma inauguração do conceito de criança como ser social, a infância como um
período que pode ter faces distintas, de acordo com o tempo e o espaço dos quais
faça parte (Sarmento, 2008).
A infância, ao longo da existência humana, nem sempre foi um conceito
estruturado como se vê hoje, em que a criança é um ser peculiar, diferente do
adulto, com direito a cuidados e à educação; muito pelo contrário. Tomando como
base os estudos de Ariès (1981), as concepções de infância foram, e, são,
diferentes. Ao relatar a “descoberta da infância” pelo mundo ocidental, tendo
como ponto de partida o século XII, no qual se identificam crianças em pinturas
sob a forma de homens pequenos, para a compreensão de como “chegamos às
criancinhas de Versalhes, às fotos de crianças de todas as idades de nossos
álbuns de família” (p. 52), este autor contribui para a reflexão deste conceito
como algo não natural, e, sim, uma construção cultural e social. Descrevendo
alguns “tipos” de crianças que foram surgindo a partir do século XIII, tais como
“o anjo adolescente” representado por Fran Angelico e Botticelli do século XV
(crianças que ajudavam na missa), “o menino Jesus” ou “Nossa Senhora menina”
(a infância ligada à maternidade), “a criança nua” (alegoria da morte e da alma),
pode-se perceber que as representações da infância atam-se às crenças e aos
valores de uma época.
18

Sirota destaca como exemplo destas controvérsias as “dificuldades da recepção do livro de
Áries entre os historiadores: ‘ele atrapalha os quadros tradicionais de exposição’ ” (Becchi e
Julia apud Sirota, 2001, p. 10).
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Também, na análise de Charlot (1979), a imagem da criança surge
contraditória aos olhos do mundo adulto: “a criança é inocente e má; a criança é
imperfeita e perfeita; a criança é dependente e independente; a criança é
herdeira e inovadora” (p. 101). Podem-se perceber, nestes julgamentos,
características tanto positivas quanto negativas dos seres humanos, dentre as quais
eu identificaria, nas de tipo “positivo”, aquelas que comumente são relacionadas
às crianças em oposição ao tipo “negativo” das características dos adultos
(maldade,

imperfeição,

fraqueza,

teimosia,

dependência,

instabilidade,

agressividade, desordem, por exemplo). Contudo, o fato de vê-la “positivamente”,
(inocente, pura, ingênua, exigente, digna de ser amada e respeitada) a aproxima de
um olhar baseado numa “natureza infantil”, cujas contradições lhes são “típicas”.
Essa ideia de natureza, que parece dar uma explicação satisfatória de como as
crianças simplesmente são, se contrapõe, por sua vez, a outro aspecto sobre o qual
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uma visão de infância fica bem mais densa e complicada: a criança como ser social.
O nascimento de uma criança sempre ocorre em meio a uma sociedade. Daí,
para pensá-la como um filhote a ser alimentado e aquecido, fraco e desprovido, é
preciso definir: desprovido de quê? Este ponto, na análise do autor, torna-se crucial
para o entendimento do conceito que está em jogo: “dizer que a criança é
desprovida de tudo é também pensar que ela não possui os meios de que dispõe o
adulto para viver em sociedade” (Charlot, 1979, p. 105). O vínculo social existente
entre adultos e crianças, o qual se constitui em roda viva, gira em direção à
construção de uma concepção de infância que requer “confrontar os poderes
naturais da criança com suas necessidades naturais, mas com as condições sociais
de satisfação de suas necessidades naturais” (Charlot, 1979, p.106).
Voltemos então às contradições da criança frente ao adulto. Mais uma vez,
é preciso compreender que estas contradições não são um fator da natureza
infantil, mas, sim, das relações estabelecidas entre adultos e crianças. Assim,
todas aquelas imagens de criança ao serem construídas pelos adultos revelam um
reconhecimento da mesma como um ser social, sempre deles dependente,
submetida à autoridade, econômica, social e política, em todos os domínios da
realidade em que vivem (culturas, grupos, classes sociais). “A representação da
criança é socialmente determinada, uma vez que exprime as aspirações e as
recusas da sociedade e dos adultos que nela vivem” (Charlot, 1979, p. 109).
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Podemos reconhecer que as relações de poder estabelecidas numa
determinada sociedade se reproduzem não só nas relações entre adultos e crianças
como também entre a sociedade e a criança. Na era moderna, quando então as
atividades infantis se revelavam improdutivas – brincar, por exemplo – em
oposição às que produziam riqueza, a criança continuava fazendo parte do grupo
dos excluídos, como os idosos, as mulheres e os loucos. “A criança, em nossas
sociedades, é econômica, social e politicamente marginalizada” (Charlot, 1979,
p. 111). Será que se tomarmos a posição de Ginzburg (1987) a respeito de que “as
vítimas da exclusão social tornam-se os depositários do ‘único’ discurso que
representa uma alternativa radical às mentiras da sociedade construída” (p. 24),
poderia a criança ressurgir ocupando outros espaços na sociedade?
As sociedades ainda hoje estão regidas pelas contradições, sobretudo
econômicas que, ao mesmo tempo em que são criadas pelos homens, também os
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criam e recriam; e conforme apresentado acima, com a infância não pode ser
diferente. Até mesmo nas bases da perspectiva filosófica, como analisa Charlot
(1979), a criança segue vista em contradição, “um ser ao mesmo tempo educável e
corruptível” (p. 113). O que se diferencia, aqui, daquela visão de boa ou má,
inocente ou maliciosa, é a possibilidade de ser vista como um ser ambíguo,
podendo ser ao mesmo tempo “o ser do erro e da paixão” (ibid, p. 113).
Contudo, ainda está em jogo a ideia de natureza humana, a qual já se anuncia na
criança, sob a seguinte perspectiva:
“A criança é ao mesmo tempo mais e menos que o animal: já goza da razão e do
senso moral, mas, ainda assim, pior que o animal. Suficientemente homem para
utilizar sua razão e sua consciência, não o é bastante para dela fazer uso com
conhecimento. (...) Enquanto homem, procura conhecer e escapa ao instinto.
Enquanto insuficientemente homem, engana-se e cai na paixão” (Charlot, 1979,
p.113 e 114).

Nesse sentido, é preciso educá-la, iluminá-la, retirá-la do seu estado de
incapacidade, e isso só pode ser feito por alguém que já “domine” a razão, para
ensiná-la: o adulto.
As experiências infantis aos olhos de muitos adultos, ainda hoje, são vistas
como pouco importantes, como se estes estivessem alheios àquelas, a criança
tomada como um “outro”. Kramer (1999) defende uma concepção de infância que
reconheça suas especificidades, opondo-se a esta “concepção infantilizadora do
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ser humano” (p. 272). Ver as crianças de outra forma que não essa de ser da
natureza que precisa ser controlado, implica em nos vermos – os adultos –
também de outra maneira. Não participar das histórias das crianças talvez seja o
mesmo que, primeiramente, não reconhecer-se nelas, como se as experiências
vividas em nossa própria infância tivessem sido apagadas. De que forma então
poderemos não só nos reconhecer na infância, mas, também, entendê-la como um
momento que nos leve para muito além do significado de passagem cronológica
de uma fase da vida? “(...) afinal, se existe uma história humana é porque o
homem tem uma infância” (ibid, p. 271).
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2.2.1
Infância como categoria
Ao introduzir suas preocupações a respeito dos novos desafios postos pela
condição “infância e contemporaneidade”, Pereira e Jobim e Souza (1998)
afirmam que “uma das consequências mais radicais do sentimento moderno de
infância foi, portanto, o afastamento do adulto da criança” (p, 37). Esse
afastamento fez com que surgissem dois mundo distintos: o das crianças e o dos
adultos.
De acordo com a forma pela qual a infância é hoje reconhecida na
sociologia da infância, de acordo com Sarmento (2008), para concebê-la como
categoria, teríamos que reconhecer que esta se forma não pelas crianças em si,
mas sim em meio à posição em que é colocada numa determinada sociedade. Esta
posição depende, primeiramente, pela condição da diferença etária, ou seja, pela
relação de dependência entre a infância e a “categoria geracional constituída
pelos adultos” (Sarmento, 2008, p. 22). É inegável a condição de dependência das
crianças frente aos adultos para sobreviverem, sobretudo em seus primeiros anos
de vida, contudo, “o poder de controle dos adultos sobre as crianças está
reconhecido e legitimado, não sendo verdadeiro o inverso, o que coloca a
infância – independentemente do contexto social ou da conjuntura histórica –
numa posição subalterna” (idem). Seria dizer que, nos dias de hoje, se há
infância, é porque há adultos, e vice-versa.
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A infância, ao ser relacionada com outras categorias geracionais,
contrapondo-se a estas, pode ser vista enquanto uma condição social homogênea,
singularizando seu lugar frente às estruturas sociais; ou heterogênea, quando se
cruza com aquelas, o que faz emergir singularidades e diferenças entre as
categorias sociais (Sarmento, 2008). As crianças enfrentam seus cotidianos por
meios os quais lhes são apresentados pelas sociedades ou grupos em que vivem
não sendo as mesmas em qualquer lugar. Crianças de sociedades diferentes
enfrentando diferentes cotidianos; entretanto, cada sociedade espera determinadas
competências suas, visto que existem modificações que lhes circundam, as quais
tecem o caráter heterogêneo desta categoria19.
Ao compreendermos que infância não significa um simples conjunto de
crianças, mas uma categoria social, não podemos esquecer de que não se trata
simplesmente daquilo que as instituições inventam para ela, mas sim, de que há
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algo naquilo que a criança faz de si e naquilo que se faz dela (Sirota, 2001), como
ser “criança” ou ser “aluno”. Esta autora destaca que a concepção de aluno
(traduzida em “ofício de aluno”) nasce da noção de “ofício de criança”,
desenvolvido por Kergomard (apud Sirota, 2001). Esta noção definiu-se por uma
escola maternal voltada para a natureza infantil cujos objetivos eram a operação
livre dos “processos de maturação e desenvolvimento” (ibid, p. 14). Esta
concepção é ainda muito forte nas escolas de Educação Infantil, podendo ser
melhor observadas em práticas pedagógicas de cunho lúdico20.
Até quando ficaremos sem enxergar que o grupo social das crianças
participa do mundo em que vivemos tentando não só compreender como
empreender ações que, por sua vez, provocam mudanças nesse mesmo mundo?
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Sobre esse tema ver Javeu (2005) e Montandon (2001).
Em estudos sobre jogo, Bondioli (2007) ao discutir criticamente as relações entre adultos e
crianças, destaca o lugar da escola como o do trabalho da criança. “ali aprende (...) também a
organizar seu tempo e sua vida segundo uma ordem que (...) prefigura aquela à qual deverá
submeter-se quando assumir as responsabilidades de adulto” (Ibid, p. 47).
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2.2.2
Concepção de infância

Tomando os estudos da linguagem e da cultura de Walter Benjamin, Lev.
S. Vygotsky e Mikhail Bakhtin, poderemos desconstruir a concepção romântica
de infância. Para estes três autores, embora em abordagens distintas, não há ser
humano que esteja alheio ao mundo em que vive, muito menos às suas tensões e
contradições, visto que é o homem, em sociedade, ao mesmo tempo em que ganha
vida e sentido, dá sentido e vida a esta. Se a sociedade somos todos nós, as
crianças também fazem parte dela, compartilhando e vivendo experiências. É
importante destacar que uma experiência, ao ser compartilhada, não significa estar
sendo sentida e valorada da mesma maneira pelos sujeitos que dela participam: se
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há grupos sociais com interesses divergentes, há enunciados também divergentes,
compondo uma arena de vozes sociais (Fiorin, 2006).
Benjamin, ao nos apresentar sua ideia de infância, mostra que é preciso
reconhecê-la como um momento em que o indivíduo, social e cultural, luta pelos
espaços que fazem parte da sua história e de seu grupo social. Misturando a
criança aos heróis dos livros, reconhecendo-a como fazedora do novo a partir dos
restos deixados pelos adultos, apresentando-a como alma penada que entra na
classe para não mais ser vista, comparando-a aos braços dos amantes na hora em
que encontra seu doce favorito, deixando-a voar em seu cavalo, permitindo-a
colecionar as pedras do caminho, ao viajar pelos selos com Vasco da Gama
(1984), para Benjamin, a criança está cada vez mais longe da idealização e mais
próxima do homem real. Ao contar sobre sua infância, ao rememorar a criança
que foi, convida-nos a rememorar, também, a nossa própria infância, permitindonos ver, a nós mesmos, numa criança não infantilizada, embora reconhecida nas
suas especificidades, especialmente a de brincar e subverter a ordem das coisas,
criando imagens e brinquedos, vivendo com eles, descobrindo semelhanças a sua
vontade e à necessidade de, às vezes, romper com as tradições e demais
convenções. “(...) É que as crianças são especialmente inclinadas a buscarem
todo local de trabalho onde a atuação sobre as coisas se dê de maneira visível”
(Benjamin, 1984, p. 77). Da mesma forma, pelos objetos que coleciona, pela
maneira como os investiga e cataloga, a criança está no papel de criadora de
cultura. “(...) Toda pedra que ela encontra, toda flor colhida e toda borboleta
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apanhada é para ela já o começo de uma coleção e tudo aquilo que possui
representa-lhe uma única coleção. (...) Caça os espíritos cujos vestígios fareja
nas coisas” (Benjamin, 1984, p. 79). A criança, para Benjamin, se coloca na pele
do pesquisador, do alquimista e do bruxo. Para entender os mistérios do mundo,
cujos caminhos se dão pela ação da curiosidade e da vontade de compreender,
viver, pode significar, também, que nem tudo foi, ou é, por ela aceito.
Vygotsky vê na criança a possibilidade de compreensão de como se dá a
construção do conhecimento, aqui entendido como criação humana que se realiza
no coletivo, esse coletivo que se organiza no movimento social, histórico e
cultural. Para tanto, destaca o papel da linguagem como elo entre o sujeito e os
outros sujeitos, e o mundo. Ao considerar que é na infância que a linguagem
começa a se construir, é a criança quem “primeiro” opera na construção e
compreensão dos signos que circulam ao seu redor. Na busca dessa compreensão,
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e sentido, destaca o brinquedo como um “mundo ilusório e imaginário onde os
desejos não realizáveis podem ser realizados” (Vygotsky, 2000, p. 122), por meio
do qual a criança tenta dar conta das situações nas quais é colocada. As
necessidades da criança, afirma o autor, devem ser por nós, adultos, entendidas,
pois, o “caráter especial de cada uma delas” (idem) nos levará à compreensão do
que seria o real significado do brinquedo. Neste “predomina esse movimento no
campo do significado” (ibid, p. 133), a criança conhece e tenta dominar os signos
de sua cultura, transformando-os, se o considerar necessário. Entretanto,
brinquedo não é o mesmo que brincar, embora ambos se deem em contextos de
brincadeira. O que caracteriza o primeiro é a presença da imaginação, e o
segundo, da ação. Pular corda, por exemplo, é brincar, contudo, pode tornar-se
brinquedo quando, não se tendo com quem pular corda, começa-se a imaginar
estar com os amigos, dizer seus nomes, tecer diálogos, fingir que está pulando
corda por meio da construção de uma situação real, no imaginário. Por isso o
brinquedo é propulsor de desenvolvimento das estruturas superiores do
pensamento, pois requer a criação de atitudes muito mais elaboradas pela criança
do que aquelas que dispunha no momento do real, com as quais não se consegue
realizar desejos, ou compreendê-lo.
É a partir desta criança, ser da cultura e criadora de cultura, que brinca e se
movimenta, que tenta ressignificar as coisas subvertendo a ordem do mundo, que
procurei olhar para as crianças da instituição pesquisada, e também para seus
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adultos, que um dia já foram crianças. Pela cultura especificamente infantil,
aquela que a torna um ser peculiar, a criança mesmo sendo do mundo, não deixa
de fazer parte de um grupo específico: a infância, aquela que não é a mesma em
todos os lugares.

2.2.3
Educação Infantil: alguns estudos na Região Amazônica

Se não há condições iguais de infância, tampouco há espaços iguais
criados para elas. Entre os mundos separados de adultos e crianças, quais são os
principais espaços da infância? Como vimos anteriormente, a escola e a família
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parecem ser os primeiros lugares.
Esta dissertação, ao tratar de concepções de infância em meio a uma
instituição que realiza diferentes propostas que podem envolver as crianças, define
um ponto de partida: a Educação Infantil. A escola situa-se na região amazônica,
local que, segundo Alves (2007a), os estudos sobre a infância ainda não se
constituem uma preocupação significativa da academia. Todavia, a Educação
Infantil e a infância vêm se constituindo objeto de preocupação na própria região,
tais como os estudos do grupo de pesquisa ECOS (Constituição do Sujeito,
Cultura e Educação) e pela Coordenação do Curso de Especialização em
Educação Infantil da Universidade Federal do Pará21. Seus trabalhos procuram
discutir sobre a Educação Infantil, a própria situação da infância na localidade e
em como a análise destas duas instâncias podem, num entrecruzamento, contribuir
com a melhoria da situação de suas crianças.
Os aspectos discutidos nos referidos estudos têm como eixo as ações e
práticas que envolvem a Educação Infantil desde a política de atendimento à
infância em Belém, passando por aspectos da cultura amazonense e práticas e
projetos de formação de professoras alfabetizadoras e de escolas para a criança
pequena. Em cada texto, pretende-se deixar uma contribuição para se pensar sobre
que tipo de atenção está recebendo a criança e o papel da educação. A começar
pela política de atendimento à Educação Infantil, cujas bases concentram-se no
21

Estes estudos compõem o livro “Educação Infantil e Estudos da Infância na Amazônia” - Alves,
Laura M. S. A. (org.). Belém, EDUFPA, 2007.
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Projeto Escola Cabana22, Bertolo (2007) destaca a reorientação curricular para a
Educação Infantil, propondo “o reconhecimento da educação como mola do
desenvolvimento, da cidadania e da educação emancipatória. (...) a formação do
professor como mecanismo mais eficaz no combate do fracasso escolar” (Bertolo,
2007, p. 37). Além disso, a presença dos professores e dos alunos no
desenvolvimento do projeto cabano, revela a importância da construção dos textos
políticos com ajuda de quem os estará vivenciando. Souza (2007) aponta o
referido projeto como uma nova concepção de gestão da Educação Infantil em
Belém, ainda que as contradições ocorridas na prática dos professores fosse fato,
porém, a formação continuada foi um dos aspectos mais positivos, principalmente
no fortalecimento de sua autoestima. Em ambos os textos, o ponto principal seria
o de, em meio às políticas de educação infantil, “Dar um Futuro às Crianças”
(Bertolo, 2007, p. 27), o que significava a garantia de acesso e permanência na
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escola. Dessa maneira, surge a criança como um sujeito de direitos,
principalmente à educação.
Sobre as práticas na Educação Infantil, na voz dos professores, os estudos
apontaram para a emergência da construção de uma concepção de criança
enquanto ser social e produtor de cultura. Sobre a música na Educação Infantil,
Oliveira (2007), partindo da ideia de música como construção social, o que a torna
uma “possibilidade pedagógica” (p. 99), procurou compreender a concepção
desta área pelos professores, bem como sua utilização na sala de aula.
Encontrando a força de uma educação cuja tradição conteudista ainda permeia as
práticas, uma formação inicial de professores ainda muito superficial e a
“escassez de oferta de conhecimentos que valorizem a criança como um ser que
dialoga com variadas linguagens” (ibid, p. 127), o ensino de música não tem tido
a mesma importância que o de outras áreas na escola, aliás, muitas vezes apenas a
serviço destas. Dessa maneira, questiona o papel da academia no sentido de dar
mais atenção a paradigmas que se perpetuam na Educação Infantil, “ampliando o
leque de informações e espaços de pesquisa” (ibid, p. 128), contribuindo para que
as crianças possam estar no lugar de sujeitos de sua cultura, não só aproximandose desta, como ampliando-a.
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Este projeto (do ano de 1997) “ao se anunciar como expressão da cultura local (...), diz
sintonizar-se com o ‘projeto de emancipação das classes populares’” (Bertolo, 2007, p. 20). Seu
foco era a reforma educativa na Educação Infantil, pelo “Governo do Povo” (entre os períodos de
1997-2000 e 2001-2004) em Belém (idem). Para mais informações ver também BELÉM, 2001.
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Diante das lendas da Amazônia, o homem, no lugar do narrador, tece os
fios de sua história e de demais pessoas, em meio à “convivência com o
sobrenatural” (Alves, 2007b, p. 141) o qual é, “indubitavelmente, um dos traços
mais marcantes da vida amazônica” (idem). Num reconhecimento da construção
da memória enquanto experiência coletiva, esta autora nos coloca a par deste
universo mitológico, perpetuado por seus narradores, constituindo, assim, os
sujeitos daquela região, principalmente as crianças. “Elas estabelecem relações
definidas, segundo seu contexto de origem, interagindo com uma pluralidade de
linguagens (...), formando sistemas simbólicos que constituem o seu discurso
narrativo” (Alves, 2007b, p. 140).
Outra pesquisa que deixa emergir a relação entre infância, cultura, espaço
e tempo, é a respeito de práticas em “escolas de fazenda”, algumas existindo
desde 1930 (Araújo, 2007), alfabetizando adultos e crianças (muitas destas,
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também, ajudando nos serviços domésticos). Localizadas dentro de terras privadas
estão, historicamente, sob a responsabilidade de fazendeiros, e, apesar de hoje
serem reconhecidas pelas prefeituras, não existe para elas um projeto específico, o
que seria dizer que não há um olhar que procure compreender suas
especificidades, sendo tratadas como as demais escolas. Geralmente as crianças
que as frequentam, ainda hoje, são pobres, e as práticas desenvolvidas são rígidas.
Não pretendo aqui me alongar mais sobre estes estudos, mas compartilhálos, não apenas no sentido de divulgá-los, mas de reconhecê-los na sua
importância para a reflexão sobre a infância numa concepção de construção social
e cultural, de conhecermos e pensarmos que esta, na região amazônica, além de
requerer atenção, e ter suas especificidades, pode também nos ensinar sobre a
categoria da infância e suas peculiaridades.

2.3
Os Caminhos da Pesquisa
A pesquisa foi realizada em um dos centros de atividades de um dos
departamentos regionais do SESC, da Região Norte do Brasil. Antes de começar,
eu só tinha uma certeza: queria compreender melhor a infância, como ela pode ser
vista e sentida por nós, adultos, especialmente a infância na educação infantil.
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O trabalho no SESC foi que me conduziu a essa vontade, apresentando-me
algo novo e muito distinto da experiência que eu tivera numa escola reconhecida
como vanguarda no Rio de Janeiro. Uma única instituição, um único Brasil, um
único universo? A cada departamento regional em que chegava, centro de
atividades, enfim, era e ainda é, como se pequenas e novas galáxias se
apresentassem em meio a um imenso universo; cada escola era única, de um
tamanho diferente, de sotaque diferente, de cidade diferente, de jeito e história
diferentes, de clima diferente. Conceber a complexidade como mera oposição à
simplificação pode nos levar apenas a “programar e esclarecer” (Morin, 2005,
p.176) ou mesmo compreendê-la como um “inimigo da ordem e da clareza (...),
uma procura viciosa da obscuridade” (Morin, 2005, p. 176), ao invés de tê-la
como “um princípio de incompletude e de incerteza” (ibid, p. 177). Nesse
sentido, cada escola é um centro, por si só, de complexidade, que mesmo sendo
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parte de um todo, não explica esse todo. Mas, pode ajudar a compreendê-lo se for
tomado por uma perspectiva de “conceber a articulação, a identidade e a
diferença de todos esses aspectos” (ibidem, p. 176).
A pesquisa então nasceu da natureza de seu campo complexo, no qual a
infância está presente, tanto na escola como em outras atividades de cada centro
de atividades, e, também, na história dos adultos. Os muitos espaços em que se
desenvolvem propostas educativas com crianças – a escola, o teatro, o cinema, o
consultório odontológico, o hall de exposições, a piscina ou as quadras de esportes
– apresentam suas próprias ideias de infância que aparecem tanto na sua
organização física, quanto nas atitudes de cada adulto ou criança que neles
estejam. Estes espaços, ao precisarem ser polivalentes no atendimento a jovens,
idosos e outros adultos, possuem organizações físicas próprias; estão elas de
acordo com as características do público infantil?
No SESC, diferentes valores são atribuídos à infância de acordo com a
realidade social e de que maneira isso se reflete no mundo dos adultos que lidam
com ela? Os adultos, aos quais me refiro, são os que desenvolvem projetos e
propostas naquelas áreas, preocupados em envolver as crianças, querendo que
participem e aprendam sobre aquilo que estão desejando ensinar. Nesse contexto,
confluem, ou se chocam, diferentes vivências e olhares sobre a infância, pois,
estes adultos, sejam eles professores ou não, também já foram crianças e têm
diferentes concepções. Dessa forma, todos acabam por relacionar-se, tanto por

33
meio da apresentação e desenvolvimento de propostas às escolas de Educação
Infantil, quanto destas que, por sua vez, também podem buscar os serviços que
considerem necessários aos objetivos do trabalho pedagógico ou, mesmo, do
próprio SESC, enquanto instituição de serviço social.
Tendo como objetivo principal conhecer e identificar as concepções de
infância existentes nos diferentes espaços que atendem às crianças da Educação
Infantil num determinado departamento regional do SESC, incluindo a escola,
esta dissertação tem como objetivos: (1) conhecer o que os adultos falam das
crianças da Educação Infantil (concepções de infância de adultos que atuam
com as crianças da Educação Infantil no SESC e como se expressam nas suas
relações com elas); e (2) conhecer o que estas crianças falam sobre estes
adultos. Assim, quais são os aspectos da infância vivida pelos adultos que
podem contribuir para sua atual concepção de infância? Quais as diferenças
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entre as concepções de infância dos profissionais da Educação Infantil e dos
demais da instituição pesquisada? Que aspectos influenciam a organização
dos espaços que recebem as crianças?
Estes objetivos suscitaram as seguintes questões de pesquisa:
1) Que concepções de infância circulam nos diferentes espaços de um
centro de atividades, que atendem às crianças da Educação Infantil,
incluindo a própria escola?
2) Como são as relações e interações de crianças e adultos nesses
espaços?
3) A infância vivida pelos adultos desta instituição, que atuam com as
crianças da Educação Infantil, influi nesta relação? De que maneira?
4) Os espaços organizados para o desenvolvimento das atividades com as
crianças estão de acordo com que concepções de infância?
5) O que as crianças percebem dos adultos que trabalham com elas?
Buscar em meio a uma instituição peculiar como a que se apresenta o lugar
da infância, não significa apenas encontrá-lo neste cenário e colher informações a
seu respeito. A infância não está num determinado espaço, mas no ideário do que
é ser criança, e que esse pode não ser o mesmo para todos.
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Em meio a essa procura, o material coletado foi descrito e interpretado
conforme as concepções de infância que foram apresentadas pelos adultos tanto da
escola como de outros projetos e atividades. Dessa maneira, a escolha da pesquisa
do tipo qualitativa de inspiração etnográfica, deveu-se à possibilidade de olhar
para o outro, o sujeito, e suas próprias formas de ser e estar no mundo, pois, “Na
etnografia, (...) as suas fontes (...) não se encontram incorporadas em documentos
escritos, materiais, mas no comportamento e na memória de homens vivos”
(Malinowski, 1980, p.40). Além disso, deveu-se à possibilidade de construção de
um diálogo entre a pesquisadora e os sujeitos e o objeto de pesquisa. Conforme
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Bakhtin (2003):
“Aqui estamos diante da expressão do conhecimento (compreensão) da
expressão. A complexa dialética do interior e do exterior. O indivíduo não tem
apenas meio e ambiente, tem também o horizonte próprio. A interação do
horizonte do cognoscente com o horizonte do cognoscível. Os elementos de
expressão (o corpo não como materialidade morta, o rosto, os olhos, etc.); neles
se cruzam e se combinam duas consciências (a do eu e a do outro); aqui eu existo
para o outro com o auxílio do outro. A história da autoconsciência concreta e o
papel nela desempenhado pelo outro (amante). O reflexo de mim mesmo no
outro. A morte para mim e a morte para o outro. A memória” (p.394).

Assim, a opção foi por um tipo de pesquisa em que as pistas para a
compreensão do olhar sobre a infância pudessem emergir principalmente de
histórias contadas, de paredes ilustradas (ou não), de espaços físicos, de
momentos de interação, ou seja, à espreita daquilo que podia se revelar. A escolha
dos caminhos da etnografia seria então condizente com a possibilidade de se
compreender outros modos de ver e pensar sobre as crianças, buscando a
identificação e a compreensão de concepções a serem captadas nas entrevistas e
observações, em meio à ação dos sujeitos, história de vida e suas relações com um
contexto mais amplo, aqui representado pela instituição na qual atuam e
convivem. Daí a necessidade de mergulhar no campo, conviver, viver; foram dois
períodos longos de imersão – o primeiro de treze dias e o segundo, três meses
depois, de vinte dias.
A pesquisa utilizou-se de análise documental – conhecendo e
caracterizando, no universo do SESC, as áreas de atuação dos profissionais que
seriam entrevistados e levantando dados junto à história e organização da escola;
observação – dos adultos e das crianças em seus momentos de interação;
fotografias dos espaços e de momentos de interação entre as crianças e os adultos
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– ilustrando e ampliando os registros do caderno de campo e, revelando, também,
nos aspectos de ordem física, a presença de concepções de infância; e de
entrevistas individuais e coletivas com adultos e crianças. Para tanto, instrumentos
diferentes23

foram

utilizados,

tentando

atender

às

especificidades

das

características dos grupos: a) Adultos: entrevista individual com gravação e
transcrição posterior, com base em roteiro semiaberto, para que evocassem suas
próprias infâncias e a das crianças com as quais trabalham; b) Crianças:
entrevistas coletivas em grupos de 3 crianças, com gravação e transcrição
posterior, a respeito das propostas vivenciadas sob a coordenações daqueles
adultos, com base em roteiro semiaberto, mas também por meio de conversas
informais seguidas por atividade de desenho24. As entrevistas foram realizadas
apenas na segunda incursão ao campo.
Sendo a etnografia um método de investigação em que todos os envolvidos
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interagem e dialogam em meio a determinados tempo e espaço, e nesse caso
incluindo crianças, “há necessidade de aprender a ouvir e a ver as realidades
humanas” (Da Matta, 1983, p. 149), tomando “como ponto de partida a posição e
o ponto de vista do outro” (ibid, p. 150). Dessa maneira, para tentar conhecer e
compreender o fluxo das relações entre crianças, adultos e concepções de infância,
os estudos da antropologia no que se referem à construção da subjetividade em
meio aos processos externos nos quais vivem os sujeitos, não podem aqui estar
separados também dos estudos da linguagem e da cultura de Bakhtin. As
contribuições deste autor a respeito do sujeito, do diálogo, da linguagem viva que
se articula com o social, movendo esse social, remetem ao papel da linguagem na
construção da consciência dos sujeitos e na sua possibilidade de ação
transformadora do mundo. Destaca-se o lugar do homem como sujeito da cultura
e da linguagem, aqui representado pela criança que “se expressa no jogo de
linguagem, na fantasia e no diálogo com o outro” (Jobim e Souza, 2006, p. 160),
resistindo muitas vezes ao “enquadramento compulsório num mundo de adultos
enrijecidos” (idem), transformando e sendo transformado pelo mundo.
Foi com base em Duarte (2004) que a escolha pela entrevista (individual e
em grupos) foi decidida, visto que “(...) tomar depoimentos como fonte de
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Os roteiros das entrevistas – adultos e crianças – poderão ser vistos nos Anexos n.º 2 e n.º 3.
Os desenhos foram descartados por não terem se constituído em material de registro, mas sim
como uma atividade que contribuiu para um clima de descontração e aproximação durante as
entrevistas com as crianças.
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investigação implica extrair daquilo que é subjetivo e pessoal neles o que nos
permite pensar a dimensão coletiva” (p. 219). Como o objetivo da pesquisa e suas
questões iniciais apontavam para sujeitos e infância, esta metodologia permitiria
coleta de dados a partir de universos particulares, proporcionando a observação de
temas que pudessem emergir e formas de aparecerem. Kramer (2005) analisa esta
questão, destacando que “garantir diálogos” (p. 29) deve ser um compromisso do
pesquisador, sobretudo considerando os aspectos que estariam em jogo:
narrativas, histórias de vida, relações entre adultos e crianças, posições
hierárquicas. A autora lança luz às figuras do “cronista” e do “colecionador” de
Benjamin (2000), como grandes contribuidores da ação do pesquisador: o
primeiro como aquele que “precisa narrar grandes e pequenos acontecimentos”
(Kramer, 2005, p. 29), e, o segundo, aquele que “procura, observa, registra,
fotografa, reúne as interações humanas para investigá-las” (idem). Bakhtin
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(2003), embora não despreze totalmente o esquema “o falante e o ouvinte” (p.
271), amplia-o trazendo-lhe outra perspectiva, a da “responsividade”, a qual prevê
o papel eminentemente ativo do ouvinte diante de sua compreensão do significado
linguístico do discurso que lhe é apresentado, fazendo com que se coloque em
concordância ou não, em completude com o falante. “Toda compreensão da fala
viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (...); (...) é prenhe de
resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna
falante” (ibid, 2003, p. 271), ainda que o grau de sua resposta não seja sempre
autônomo e positivo, podendo ser, às vezes, até silencioso.
Ao ouvir as entrevistas com as crianças percebi o quanto poderia ter
aproveitado mais o fato de estar em sua companhia, tal como elas fizeram comigo.
No Grupo de Pesquisa “Infância, Formação e Cultura” (INFOC)25 aprendi que a
pesquisa que envolve adultos e, principalmente crianças, requer de nós uma
atitude responsiva que provoque a discussão e a crítica sobre as interações que se
realizam com as crianças. Entretanto, algumas vezes – por inexperiência em
entrevistas –, consegui identificar, posteriormente, momentos nos diálogos em que
eu perguntava com uma resposta (por exemplo, numa situação em que as crianças
começaram a falar muito de namoro, eu perguntei: “– Vocês acham que criança

25

Desde 1999, o INFOC é Coordenado por Sonia Kramer (PUC-Rio). A vice-coordenação é de
Maria Fernanda Nunes (PUC-Rio e UNIRIO) e Patrícia Corsino (UFRJ); apoio CNPQ. O grupo é
formado por professores e alunos da graduação e pós-graduação da PUC-Rio.
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tem que namorar ou brincar?”). Apesar disso, em muitos outros, foi possível abrir
a escuta e o olhar e trazer as crianças de fato como participantes legítimas da
pesquisa e daquela instituição.
Perceber então o lugar da infância e as muitas formas de se vê-la requer
não só um olhar sensível como também uma concepção de conhecimento como
algo inacabado, o que convida a uma metodologia que talvez possa mais
perguntar do que responder.

2.3.1
Definindo o campo e contando com os sujeitos

A pesquisa foi realizada junto a vários profissionais especificamente das
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áreas de Educação Infantil (duas professoras, duas estagiárias, duas coordenadoras
e a secretária escolar), Odontologia (duas dentistas, uma atendente e uma
estagiária), Teatro, Cinema e Galeria de Artes (um técnico e dois estagiários de
cultura), Biblioteca (um bibliotecário, uma assistente e a estagiária), Esporte e
Lazer (duas professoras de educação física, uma recreadora e quatro estagiários de
recreação). A princípio foram observados vinte e quatro adultos. Entretanto,
considerando o tempo disponível para análise dos dados, elegi, dentre os mesmos,
apenas dez (uma professora, uma estagiária, duas coordenadoras, uma recreadora,
um bibliotecário, um técnico de cultura, um estagiário de cultura, uma professora
de educação física e uma dentista), tendo como critério principal a positividade
das relações com as crianças, mas, em alguns casos, como a odontologia, a
biblioteca e o cinema/artes, deveu-se à responsabilidade do trabalho desenvolvido
com as crianças. Os nomes utilizados ao longo da dissertação são fictícios
(inclusive os das crianças, no sentido de reconhecê-las como sujeitos, mesmo com
autorização de uso de imagem e som). Estendendo esta pesquisa a profissionais de
áreas distintas à da educação (formal), procurou-se compreender se há diferenças
entre estes e os da escola, a respeito de suas concepções de infância.
Num universo de 27 departamentos regionais, os critérios utilizados para a
escolha deste campo foram, em primeiro lugar, maior número de atividades e
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projetos desenvolvidos junto às crianças da Educação Infantil26. Em segundo, a
presença de um “informante chave”27 e facilitador de minha entrada no campo,
no caso a coordenadora regional de educação que, além de atuar como um elo
entre a pesquisa e a direção regional, também conhece a organização, o
funcionamento e o trabalho pedagógico realizado pela escola. Outras informantes
preciosas foram se revelando durante a pesquisa: coordenadoras da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental e a secretária escolar se colocaram disponíveis
para levantamento de dados existentes na escola e falar daquele cotidiano. Houve
momentos em que discutimos sobre as crianças e seus responsáveis, as relações
entre elas próprias e as crianças, projetos realizados pelas turmas, necessidades do
dia-a-dia; conversamos, também, sobre infância e linguagem.
Outro aspecto foi a existência de relações institucionais bem consolidadas
com o Departamento Nacional do SESC e, ainda, o trabalho desenvolvido na
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Educação Infantil afinado com os pressupostos da Proposta Pedagógica da
Educação Infantil no SESC, sobretudo no que diz respeito à busca por caminhos
que conduzam a uma escola cada vez melhor para as crianças e seus professores
(como mencionado pelas coordenadoras), reflexo da criação e realização de um
projeto regional de formação continuada dos professores e estagiários (idem).
Fizeram, também, parte do grupo de sujeitos da pesquisa, algumas crianças
matriculadas na Educação Infantil desse centro de atividades. Esta escola, de
ensino privado em processo de regulamentação junto à secretaria municipal de
educação, atende a seis turmas de Educação Infantil e oito do primeiro segmento
do Ensino Fundamental; ao todo são 427 alunos, sendo 147 da Educação Infantil.
A princípio, todas as crianças das duas turmas de 5 anos (manhã e tarde)
fariam parte da pesquisa, em torno de 50. Contudo, após a primeira etapa de
trabalho no campo, elegeu-se apenas uma das turmas – a da manhã, com 25
crianças. Para dar continuidade à pesquisa, pensando no pouco tempo disponível,
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Levantamento feito a partir dos Formulários de Atualização de Dados da Atividade Educação
Infantil (SESC, 2007d).
27
Segundo Foot-Whyte (1980), um “informante chave” pode se constituir em algo muito maior do
que um “protetor” do pesquisador, aquele que abre seus caminhos apresentando-o e fornecendo
informações ao seu respeito aos pesquisados: ele pode tornar-se “um colaborador da pesquisa” (p.
80). Ao citar a proximidade com o líder de grupos que estivesse estudando, este autor destaca o
papel privilegiado deste na posição de observador dos grupos com os quais atua e convive. Assim,
pode-se aprender muito sobre os sujeitos e a comunidade que se pretende conhecer, com esta
colaboração.
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o critério da positividade do trabalho pedagógico, com destaque para a relação
entre a professora e a estagiária da turma, foi base dessa decisão.
A escolha da faixa etária deveu-se ao desenvolvimento da expressão oral e
ao desenho das crianças, que se reverteriam em registros para análises posteriores.
Foi considerado relevante o fato de que a pesquisa sobre a infância possa ser
realizada, também, ouvindo-se as crianças, não apenas como mais uma ilustração
do tema em si, mas, principalmente, desempenhando um papel significativo,
sendo sujeitos a serem ouvidos e observados.
O trabalho do grupo de pesquisa INFOC foi inspirador e interlocutor. Em
seus estudos, ao procurar conhecer e compreender as interações entre adultos e
crianças, coloca-se numa percepção da criança como de sujeito da história que se
esforça na busca de seu espaço no mundo. Nessa perspectiva, não bastaria apenas
deixar que a criança falasse ou fosse observada; a pesquisa tenta incluí-la sem
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

descolá-la do espaço onde vive, dos objetos e situações que cria e convive e de
suas maneiras de se relacionar com o outro.
Uma das referências deste grupo, Corsaro (2005), pesquisando como as
crianças de pré-escolas dos Estados Unidos percebiam os adultos que trabalhavam
com elas, relata alguns aspectos de um estudo etnográfico. O autor fala de como
conseguiu realizar uma pesquisa COM e não SOBRE as crianças. A todo instante
pensava em como não desejava ser visto por elas, o que permitiu, na trajetória da
pesquisa, encontrar um lugar de participante. O maior destaque de seu texto está
no momento de entrada no campo, visto que, para o autor, não há uma receita para
o estabelecimento dos vínculos entre o pesquisador e as crianças, mas há
princípios que podem ajudar a trilhar esse caminho, escapando do risco de uma
situação artificial. Se contrapondo à Mandell (apud Corsaro, 2005), que propõe
uma “participação plena (dos pesquisadores no universo das crianças)” (p. 444),
Corsaro aconselha “alguma forma de participação limitada ou periférica” (2005,
p.444). Assim, as diferenças entre adultos e crianças, por exemplo, não podem ser
desprezadas, visto que entram em jogo quando o relacionamento entre eles se dá.
Estar em situação de pesquisa com crianças coloca ao pesquisador o
desafio de estar num outro lugar em que não se trata mais de um só – o sujeito que
observa e pergunta –, mas em meio ao outro, em processo dialógico, do qual
emerge tudo aquilo que possa compor esse “lugar”: o espaço, o tempo, as
relações.

40
2.3.2
A escola na instituição
A escola fica em um município situado, aproximadamente, a 13 km de
uma grande capital numa estrada secundária de grande movimento de veículos. A
planta baixa registra 48.240m²28. Nas proximidades existem lojas de prestadores
de serviço, do tipo borracharia, oficinas, loja de materiais de construção,
colocação de “insul-film”, supermercado, bares, motéis, um apart-hotel e alguns
condomínios tanto de apartamentos populares como de casas de melhor poder
aquisitivo. Não há instituições voltadas à cultura, a não ser a própria instituição na
qual se situa a escola: um centro de atividades do SESC.
A escola está instalada dentro do prédio principal da unidade junto com
salas e serviços de outras áreas29. No térreo ficam: a Educação Infantil, espaços
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voltados ao público em geral, como a Biblioteca, a sala de Cinema, a Sala de
Cursos de Valorização Social30, a Central de Atendimentos31, a Sala de Curso de
Corte de Cabelo e o Anfiteatro. No piso superior32, a que se chega por escada ou
elevador, estão as salas de aula do Ensino Fundamental, cinco banheiros – dois
para os alunos, um de pessoas com deficiência e dois dos adultos –, uma pequena
copa, a sala da Gerência, a sala dos técnicos da Cultura e da Recreação, a sala de
oficinas destas áreas, a sala de oficinas promovidas pela Odontologia na qual
também fica o equipamento de IPTV33, a Sala dos Professores, a Sala de Ciências,
a Sala de Música e a Clínica Odontológica.
O prédio fica ao lado de uma área
verde com muitas árvores – especialmente
jambeiros

que

em

setembro

estavam

carregados e à disposição das crianças e dos
adultos –, dois lagos (um na frente e outro
ao fundo da unidade), piscinas, campo de
futebol, quadras de areia e de cimento,
Figura 1: Visão da área externa
Vide planta de situação – Anexo n.º4.
Vide planta baixa do 1º pavimento – Anexo n.º5.
30
Cursos não-profissionalizante, cujo objetivo é contribuir para a ampliação de renda, Ex: Corte e
Costura; Artesanato etc.
31
A Central de Atendimentos controla e realiza matrículas das atividades.
32
Vide planta baixa do 2º pavimento – Anexo n.º 6.
33
Este equipamento destina-se à realização de cursos promovidos à distância pelo Departamento
Nacional do SESC.
28
29
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churrasqueira, chuveiros, salão aberto com palco e camarins. Ao lado da escola já
houve uma horta que não existe mais (a ideia é futuramente reativá-la em área
próxima à academia). Esta área verde parece que toma para si todo o espaço do
centro de atividades, desde o portão de entrada, indo até o fundo.
Em frente ao prédio está uma casa que foi adquirida pelo SESC, mais usada
como local de eventos, além de comportar a academia de ginástica e a piscina usada
para as aulas de natação das crianças e de hidroginástica para adultos.
Existe a área do
“Bosquinho”, que fica em
frente ao parque infantil
exclusivo da escola. Estes
espaços

estão

separados

pela estrada que conduz ao
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fundo

do

terreno.

O

Bosquinho é muito visitado
pelas crianças da escola e

Figura 2: Visão do Bosquinho

do público frequentador do
centro de atividades. Existe nele um trem, uma casinha e uma torre com escorrega
(todos de madeira rústica), além de brinquedos de plástico (escorrega e
playground).
Mais para o fundo do terreno, perto do parque aquático que atende ao
público em geral, há outro playground (típico de churrascarias, de madeira
pintada) e também a Maloca (casa de jogos), hoje de alvenaria, um espaço com
mesa de sinuca e totó, além de espaço livre.
Como se pode ver, temos aqui uma situação não muito comum: a escola
tomando parte de todo um complexo de atividades de saúde, lazer e cultura que,
como veremos adiante, nem sempre se articulam ou se combinam. Dessa maneira,
a Educação Infantil pode ser um lugar de muitas possibilidades não só para as
crianças, mas também para seus professores, já que em seu trabalho podem se
utilizar de diversos espaços, condições e articulações com profissionais de outras
áreas de conhecimento. Mas, isso nem sempre funciona assim.
Olhando esse universo de cima, a Educação Infantil parece se integrar com
naturalidade nesse contexto. Konder (2005) destaca que uma visão de conjunto é
sempre necessária para que se possa “avaliar a dimensão de cada elemento do
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quadro” (p. 36). Contudo, esta mesma visão se não for entendida como
provisória, poderá fazer com que a realidade se esgote nela mesma, e aí corrermos
o risco de limitar aquilo que poderá, ou não, ser muito mais do que possa parecer,
pois, “a realidade é sempre mais rica do que o conhecimento que a gente tem
dela. Há sempre algo que escapa às nossas sínteses” (Konder, 2005, p.36). Mas,
as sínteses tampouco devem ser dispensadas, já que nelas se podem descobrir
estruturas significativas.
Compreender o lugar que a escola ocupa nesse universo implica na
descoberta dessas estruturas, e isso não é tarefa simples. Como diz Da Matta (1985),
quando estamos no lugar do antropólogo que entra em contato com outros sistemas
sociais, temos que tomar “consciência de modalidades de ordenação espacial
diversas que surgem aos nossos sentidos de modo insólito, apresentando problemas
sérios de orientação” (p. 25). Ocorre que a orientação que está em jogo é a nossa,
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visto que nós é que estamos sobre um mirante. Como diz o autor, “para que se
possa ‘ver’ e ‘sentir’ o espaço, torna-se necessário situar-se” (ibid, p. 25).
Esse situar tem a ver com o que estamos procurando, e o que procuramos
tem algo construído em nós, uma imagem que nos habita. De meu lugar passo a
olhar aquilo que me é de certa forma familiar, a subjetividade tendo que ser
incorporada ao processo de pesquisa e de produção de conhecimento. Ocupo um
“posto” de “pesquisador próximo, (...) conhecido” (Velho, 1986, p. 17), já que de
certa forma fazia parte do universo pesquisado.
A noção de familiar discutida por Da Matta (1985), à luz de Velho, chama
à cena, também, a de exótico, lembrando que ambos os termos “implicam na
noção de distância” (p. 159). Seja na proximidade ou no afastamento das coisas,
dizer que tudo aquilo que é familiar é conhecido e próximo ou, tudo que é exótico
é desconhecido, seria exagerar e distorcer tais conceitos. Se há uma totalidade que
é sempre provisória, e em meio a ela ainda a subjetividade, tanto o familiar quanto
o exótico podem ser passíveis de transformação, desde que questionados,
duvidados, colocados sob suspeita. Assim, teria eu que encontrar meu lugar no
espaço, sem anular minhas emoções e os pressupostos que carrego sobre infância
e educação infantil, e sem esquecer que minha presença no campo criaria um novo
quadro de relações. Para Da Matta, (reafirmando Velho), familiar refere-se a algo
“dinâmico, como algo que deve ser transformado e assim transcendido” (ibid, p.
162), tornando-se “exótico”. Da mesma forma, insiste na “transformação do
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exótico em familiar” (idem), para que se possa adquirir competência naquela
cultura (ibidem, p. 167).
Quanto à instituição já sabia que haveria divisões, territórios. Sua própria
organização programática a respeito das áreas de atuação define já algumas
delimitações: saúde, lazer, cultura e educação; centro de atividades, espaço único
(centro) no qual atividades acontecem. Estão definidas as fronteiras. Como ver
para além delas?
A planta baixa do primeiro pavimento do prédio principal da unidade34,
por exemplo, evidencia a Educação Infantil e seus espaços, a Biblioteca, o
Cinema, várias fronteiras que definem cada porta de entrada. Mas todos
conseguem ver cada espaço de uma mesma maneira? Conforme Da Matta (1983),
espaço não é fruto de um traço que delimita uma área; “é preciso explicar de que
modo as separações são feitas e como são legitimadas e aceitas pela comunidade
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como um todo” (p. 28). Tal como o tempo, espaço é construção social. Ambos se
medem por rotinas, condições climáticas, história. Seria preciso conhecê-los
também nas suas particularidades.
Nessa instituição, cada área de atuação tem seu tempo e espaço próprios,
gerando uma espécie de simultaneidade e grande circulação de pessoas35.
Acontecendo várias coisas ao longo dia, tempo e espaço ora se sobrepõem, ora se
cruzam. A Educação Infantil, por exemplo, tem dois turnos – manhã e tarde – e
começa seu dia, como a Academia, antes das outras atividades; a Recreação, além
da escola da unidade trabalha com escolas da comunidade durante a semana e
também nos finais de semana; o Esporte está incluído na rotina da escola e fora
dela; o Cinema pode (mas nem sempre) oferecer sessões no meio da manhã e da
tarde; a Clínica Odontológica também trabalha em dois turnos; as exposições
ocupam o hall durante vários meses do ano, abertas a visitas programadas por
escolas, definindo-se um novo tempo. Cada sujeito vê espaço e tempo de maneiras
diferentes, então. O relógio e o lugar da professora não podem ser os mesmos que
o da dentista, cada uma tem algo de específico no seu olhar e no uso de seu
próprio espaço e de seu próprio tempo.

34

Ver Anexo n.º 5.
Circulam em torno de 720 pessoas durante cada dia da semana – 437 alunos da escola, 25 de
cursos, 200 da Academia, 28 pacientes da Clínica Odontológica e 30 da Central de Atendimento – e
1.500 nos finais de semana, quando há programação (informação dada pela coordenação da escola).

35
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Para ver além das fronteiras é preciso estar em cada uma delas. A primeira
visita acompanhada pelas coordenadoras foi uma maneira de se chegar como se
tivesse sido convidada. Ouvir a descrição dos espaços nos próprios espaços
deixando-se levar, tentando enxergar pelos olhos do outro aquilo que a sua frente
possa se apresentar é difícil e distinto ao mesmo tempo. Nessa ideia, o jogo da
alteridade não tem perdedores, apenas ganhadores: ir ao outro e voltar modificado
por esse outro. Como as pessoas sabiam que se tratava de uma pesquisa sobre
infância, tentavam mostrar e contar como e onde as crianças eram recebidas e
atendidas (eles também estavam indo ao outro, a mim). Mas, pelas paredes, nos
objetos, outros também podem aparecer, serem percebidos, como diferentes
olhares sobre a infância, os quais nem sempre são expressos no discurso.
Na Biblioteca, existem setores e materiais para pesquisa e estudo,
incluindo várias estantes com livros, coleções e enciclopédias, displays com
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revistas, dois microcomputadores com acesso à internet; ao fundo da sala, fica o
“Espaço de Leitura Infantil”. A infância
tem aqui garantido uma área particular,
simples,

confortável

e

agradável,

“baseado na premissa de que o gosto
pela leitura é adquirido mais facilmente
nos primeiros anos de vida” (SESC,
2000a, p. 4). Nas paredes, ilustrações
aproveitadas

de

materiais

gráficos

(livros e adesivos) acompanham o título

Figura 3: Visão geral da Biblioteca

do espaço, escrito em cores do arco-íris e feito em papel. No piso, o galhardete da
última “Feira de Literatura” foi feito de tapete e delimita o local junto com
algumas almofadas; estantes oferecem um acervo de revistas e livros variados e de
aparência cuidada. Na outra parede está exposto um banner sobre uma campanha
de cuidados para com os livros, de
título “Previna-se contra os vírus
de Biblioteca” (como se vírus
atacassem ao leitor e o fizessem
cometer

depredações

ou

não

devolver o livro; cada vírus é

Figura 4: Espaço de Leitura Infantil - Biblioteca

45
acompanhado de um desenho do tipo monstrinhos e recebe um nome, ex: “Vírus
Rasurus” – aquele que risca e grifa os livros. Há também três mesas infantis
formando uma grande mesa de oito lugares. A proposta para a Biblioteca é a de
que as crianças devam ir além da leitura por prazer, suas “ações e programas
especiais favorecem a aproximação da criança com o texto, fazendo com que o
conhecimento fique mais fácil de ser atingido” (SESC, 2000a, p.4).
A Clinica Odontológica possui muitos espaços e salas: de prótese (como
não

há

funciona),

protético,

não

consultório

de

endodontia,

sala

esterilização,

vestiário,

pequenos

depósitos,

“escovódromo”

de
dois
copa,

(com

pia

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

infantil e de adulto), clínica
(três cadeiras), sala do técnico
responsável. Na recepção da

Figura 5: Atendimento de criança da Educação Infantil

Clínica Odontológica uma pequena mesa infantil (tipo das de bar) de ferro com
duas cadeiras tem seu tampo ilustrado com uma imagem infantil. Há também
revistas

e

um

álbum

de

fotografias montado como um
livro ilustrado com gravuras de
revista e folders contendo dicas
e curiosidades sobre higiene
bucal. A recepcionista tem
algumas

atividades

passatempo36,

que

de
são

oferecidas às crianças quando

Figura 6: Atividade da Odontologia na sala de aula – turma 5 anos/tarde

considera estarem agitadas ou entediadas. Uma televisão e um videocassete
também têm este propósito. Vídeos sobre saúde bucal às vezes são passados,
alguns destinados ao público infantil, tais como “Qual bicho não tem boca?” e

36

As atividades apresentam-se em folhas soltas ou “livro educativo”. Os personagens geralmente
são dentes e escovas-de-dentes humanizados, os traços dos desenhos remetem às ilustrações de
livros didáticos infantis.
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“Prevenção Infantil”37; no restante do tempo fica na TV Globo ou no canal que
esteja com melhor sinal de recepção. Nas paredes estão expostos cartazes
contendo informações de projetos de prevenção à saúde bucal desenvolvidos pela
instituição e aqueles típicos com informações sobre o assunto. Folders de
campanhas educativas também são disponibilizados, como o “Odontologia
Infantil”38 destinado aos familiares de bebês, alertando e informando sobre o
nascimento de dentes e cuidados para com os mesmos. “O grupo prioritário do
trabalho de prevenção à cárie é o de crianças de 0 a 14 anos” (SESC, [?])39.
Acontecem também propostas educativas para crianças de dentro e de fora da
instituição, quando são montados “escovódromos”, ou são utilizadas as próprias
salas de aula ou as pias dos banheiros da escola, para práticas de escovações,
passagem de fio dental e uso de flúor.
O hall do prédio principal é um espaço geralmente livre e amplo, com
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alguns vasos de planta de
cerâmica marajoara, dois sofás
de

ferro

e

almofadas

acompanhados de mesas de
centro.

Adultos

sentam-se

muito

e

crianças
ali

para

conversar e esperar. Quando há
alguma mostra, são instalados
expositores de madeira. Logo

Figura 7: Hall de entrada: exposição de artes plásticas

na entrada ficam expostos cartazes informativos de eventos no SESC ou em
outros locais, geralmente ligados à cultura. Este espaço dá acesso à Central de
Atendimentos, ao portão da escola, ao Cinema e à Sala de Cursos.
O Cinema tem sala de projeção, paredes pintadas de tinta preta, carpete, ar
condicionado (não existem janelas), desumidifcador do ar – mas que não parece
dar conta dos fungos devido à forte umidade do ar da região –, telão, 50 poltronas
dobráveis instaladas em degraus, como de um cinema convencional. Os filmes –
37

Ambos os vídeos são da Videomed, especializada em vídeos dessa natureza.
Registre-se que as fotos de bebês e crianças que ilustram o folder são de várias etnias – branca,
índia e negra. Todos estão sorrindo, e há mais um bebê ruivo que está escovando os dentes
sozinho.
39
O modelo de odontologia adotado pela instituição é o chamado “Odontologia Integral”, que visa
à atenção e primária à saúde, com uso de tecnologia e conhecimentos colocados ao alcance de
todos, numa perspectiva de prevenção (SESC, [?]).
38
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DVDs e vídeos – são exibidos através de sistema digital eletrônico (à frente da
tela aparecem alguns de seus fios). O público infantil é parte do chamado
“público geral”40, para o qual a
programação pretende “ampliar
a

percepção

do

espectador,

desenvolvendo novos olhares”
(SESC, 2007b, p. 10). Para tanto,
procura
tenham

exibir
algum

“filmes

que

diferencial

técnico-artístico

(...),

apresentando

outras

possibilidades de se construir

Figura 8: Cinema – sessão para turma 5 anos/manhã

uma narrativa audiovisual” (idem).
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Pelos corredores e demais espaços fora dos limites da escola, fotografias
de eventos e do centro de atividades são expostos. Não se notam ilustrações ou
informações destinadas às crianças, nem produções de sua autoria.
A área da piscina é ampla; anexa, existe uma pequena construção com
chafariz e banheiros (masculino e feminino) sem adaptações para as crianças; há
uma sauna desativada e uma ducha; em frente à piscina está instalado um
chuveiro, utilizado para o banho após a aula. A piscina tem uma área de 24m² com
1,50m de profundidade, ideal
para

adultos.

Como

o

objetivo é que as crianças
aprendam a nadar e não
apenas se ambientarem ao
meio líquido, as professoras
de natação consideram boa a
profundidade. A título de
segurança, geralmente cada

Figura 9: Visão da área da piscina

criança fica com um flutuador do tipo “macarrão” amarrado em sua cintura.
Durante a aula, a professora de natação e uma das professoras da classe ficam na

40

“Como público geral entende-se aquele espectador que vai ao Cinema com o objetivo de
entretenimento (...). O Público específico (...) compreende estudantes universitários, profissionais
de comunicação, cinéfilos, críticos de Cinema (...)” (SESC, 2007e, p. 10).
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água. As crianças, em sua maioria, trocam de roupa ao lado da piscina, à entrada
daquele anexo. Somente algumas meninas pedem para usar o banheiro nesses
momentos, e são sempre atendidas.
A Maloca é um espaço dividido em duas áreas iguais hexagonais, cada
qual com um banco de madeira fixo
ao redor. Um dos lados é livre e
usado de diferentes maneiras –
atividades

coordenadas

pelas

professoras de turma ou mesmo
pelos técnicos da Recreação e festas
de aniversário – e o outro comporta
mesas de sinuca e totó. Entre as
áreas,

ficam

os

depósitos

de

Figura 10: Maloca – atividade da Recreação turma 5 anos/manhã
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brinquedos e jogos da Recreação. Para esta área de ação,
cujo pilar é “o caráter lúdico para e pelo prazer” (SESC, 2007c, p. 8), é na
infância que se pode observá-lo com maior intensidade “quando o sentido do
brincar se apresenta na maior parte das experiências” (ibid, p. 9). Em
contraposição à ação adulta na qual se verifica um afastamento do lúdico, a
Recreação objetiva proporcionar e possibilitar experiências agradáveis, “dar asas
ao lúdico (...) garantir essas sensações para o mundo infantil, sensibilizar o
adulto (...)” (ibidem, p. 9 e 10).
A escola pode utilizar as quadras de cimento e de areia, o campo de
futebol gramado, a piscina infantil e os chuveiros próximos ao parque aquático.
Estes espaços não possuem marcas além das que culturalmente os identifica
(muros brancos ou pintados com o nome da instituição, marcações de linhas no
chão, balizas, redes de vôlei). Para a área de Esporte, o trabalho deve ser adaptado
de acordo com seus “públicos alvos de crianças, adolescentes, adultos e idosos”
(SESC, 1999, p. 4).
Ao mesmo tempo em
que há variedade de espaços,
percebe-se certo clima de
abandono,

principalmente

daqueles que ficam mais ao

Figura 11: Visão da área dos fundos do centro de atividades
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fundo da unidade (os mais usados pela clientela em geral, sobretudo nos finais de
semana). A área ao redor da casa de show é a que fica mais suja; este local é
utilizado pelas turmas para depositarem suas roupas enquanto usam a piscina
infantil.
Tempos, espaço, sujeitos, histórias... Para Da Matta (1985), “o fato é que
tempo e espaço precisam, para serem concretizados e sentidos como ‘coisas’, de
um sistema de contrastes” (p. 31). Essa coexistência de atividades diferentes, de
histórias diferentes, de tempos e espaços diferentes, revela-nos diferentes
marcações da infância. Em quase todos os espaços nota-se sua presença, ainda que
não da mesma maneira. Na Clínica Odontológica, a infância precisa ser cuidada e
informada; na Maloca, se soltar e brincar; na Biblioteca, entrar em contato com o
mundo da palavra escrita; no Cinema, conhecer uma outra forma de Cinema e
também entreter-se; no Bosquinho, fazer-de-conta, de brincar; nas áreas de
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esporte (piscina, quadras e campo de futebol) de aprender mas também de brincar
de acordo com a proposta lançada; nos espaços ao fundo do terreno, não deve
andar por lá; o mesmo para os corredores do prédio fora das fronteiras da escola.
Há marcas da infância por todos os lados. Na ideia de memória trabalhada
por Da Matta (1985) as vivências de uma sociedade são por ela ordenadas a partir
de uma espécie de aprovação das mesmas, por essa sociedade, “permitindo
lembranças ou memórias diferentes em qualidade, sensibilidade e forma de
organização” (p. 31). Daí as experiências vividas pelos sujeitos da instituição
pesquisada com a infância, – as crianças da Educação Infantil –, na medida em
que se refletem no espaço, tornaram-se parte da memória da instituição, algo
“lembrado

como

parte

e

parcela

de

seu

patrimônio”

(idem).

3
O que é ser Criança? O que é ser Adulto? Concepções de
Infância
A infância que deixa rastros pelo centro de atividades tem também seus
próprios domínios: a escola. Sendo este o lugar primeiro da Educação Infantil na
instituição pesquisada, é partindo daí que as relações com a infância vão sendo
tecidas dentro e fora de suas fronteiras.

3.1
A Infância na Escola
Há onze anos a Educação Infantil ocupava poucas salas da unidade.
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Qualquer pessoa podia passar por seus corredores, ao contrário de hoje em que
está cercada por um muro com janelas em cima, ainda que sua porta de acesso
permaneça sempre destrancada. Separada do restante do prédio, permite que as
crianças circulem com mais autonomia e segurança, principalmente as da
Educação Infantil; no segundo pavimento, onde se localizam as salas do Ensino
Fundamental, os corredores dão acesso aos espaços das áreas de gerência, saúde,
cultura, esporte e lazer. Existe outra entrada para a escola, considerada oficial,
cujo

acesso

se

dá

pelo

pátio

lateral

externo.

Com

banheiros,

secretaria/coordenação, cozinha, depósitos de materiais, entrada e parque
exclusivos, o território foi sendo delimitado de acordo com a importância que tal
atividade foi passando a ter no Departamento Regional ao longo deste tempo, em
especial de 1996 a 2000, em que “teve crescimento quantitativo e qualitativo nas
ações, uma vez já definidos os princípios educativos da proposta pedagógica do
SESC” (SESC, 2008b, p.1) 41.
Nesse movimento, cresceu o quantitativo de crianças e adultos na escola,
também com a criação do Ensino Fundamental. Passaram a ser duas
coordenadoras, uma para cada segmento, contando com uma secretária escolar,
uma estagiária de coordenação e um auxiliar administrativo. As turmas, que antes

41

Esta informação está contida nos primeiros registros realizados sobre a Educação Infantil em
meio à pesquisa que está sendo realizada sobre a história deste Departamento Regional, pelo
próprio Departamento Regional.
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eram acompanhadas por apenas um professor, passaram a ter dois adultos, um
professor e um estagiário42. As vinte e três professoras têm nível superior e duas
estão fazendo pós-graduação. As dezenove estagiárias cursam pedagogia. Com
exceção das duas profissionais de serviços gerais43, de uma merendeira, de dois
auxiliares de cozinha, das coordenadoras e de três professoras com carga horária
de 44 horas, o restante é contratado com 22 horas.
São muitos adultos, muitas crianças, muitas famílias, uma única escola.
Charlot (1979) destaca a educação como transmissora de modelos da sociedade,
modelos “de trabalho, de vida, de troca, de relações afetivas, de relacionamento
com a autoridade, de conduta religiosa, etc.” (p. 14). Ampliando esta ideia,
afirma que, como esses modelos são criados no meio social, tanto podem ser
aprendidos em contato direto com este mesmo social, quanto, também, por formas
“teorizadas de comportamento” (idem), desenvolvidas por instituições sociais. Se
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a educação transmite modelos sociais, e, sendo a escola a instituição social que
tem o dever de educar, as atitudes dos adultos, frente ao que desejam que as
crianças aprendam, ganham peso na disseminação ou não daqueles modelos. Na
escola pesquisada, que modelos sociais referentes à infância emergem das
relações entre seus espaços (que são montados pelos adultos) e as crianças, entre
os adultos e as crianças, e entre as crianças e as crianças? O que estas relações
revelam sobre a infância?

3.1.1
Aprender
Atualmente, as salas de
aula, separadas por divisórias de
aparência muito desgastada44,
são pintadas de cores diferentes,
Figura 12: Sala de aula das turmas 5 anos/manhã e tarde
42

Apesar de ser um professor e um estagiário, ambos são tratados como “professores”. Nesta
dissertação, contudo, será mantida a diferenciação a título de identificação de cada profissional.
43
Estas duas profissionais apresentam deficiência física (uma não tem um braço e a outra “pé
equino”).
44
Em setembro (2008) houve um acidente envolvendo o Ensino Fundamental. Muitas crianças
tentaram passar ao mesmo tempo pela porta de sua sala fazendo com que a lateral de uma das
divisórias se movesse provocando folga na moldura do vidro, acima da mesma, caindo sobre uma
menina, provocando um ferimento em sua cabeça. Além do desgaste, as divisórias apresentam
necessidade de reforma ou substituição.
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agradáveis esteticamente – laranja, rosa, verde-água e amarelo. Ventiladores
tentam amenizar o intenso calor junto com um janelão, o qual se abre para o pátio
externo, e os vidros acima das divisórias foram retirados para que o ar circule. O
piso é de pedra fria, cor cinza. “Cantos de Trabalho” são delimitados por estantes
baixas de madeira pintada cada qual de uma cor, nas quais os materiais são
dispostos em caixas e potes coletivos todos etiquetados com o nome dos objetos
(“alfabeto móvel”, “fichas”, “atividades”). Os Cantos são os seguintes: “Artes”
(tintas, pincéis, massa de modelar, telas em branco, tesouras, colas, lápis de cor,
lápis de cera, hidrocores, cadernos de desenho individuais; em cima fica espaço
para as agendas das crianças); “Matemática” (que inclui jogos – damas, resta um,
trilha, baralho, ludo, dados convencionais e de números, jogos da memória de
formas geométricas e animais, dominós tradicional e de formas geométricas,
bingo tradicional –, materiais de encaixe de plástico e blocos de construção –
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mosaicos coloridos e sólidos de madeira em cor natural); “Língua Portuguesa”
(lápis pretos, borrachas, apontadores, papeleiras, fichas com pequenos textos,
atividades diversas xerocadas, hidrocores, cadernos meia-pauta individuais);
“Livros” (display de plástico transparente para exposição de mais ou menos 20
títulos variados de literatura infantil45. Periodicamente o acervo é renovado por
um sistema de rodízio entre as turmas). Apesar do trabalho com a Língua
Portuguesa se voltar tanto para o desenvolvimento da leitura quanto da escrita, os
livros ficam separados a fim de se criar um espaço reservado para a prática da
leitura. Entretanto, pela falta de espaço, o display fica no mesmo local identificado
como “Canto de Dramatização”, onde está instalado um espelho no qual as
crianças podem se ver de corpo inteiro. Os brinquedos são raros: além de uma
boneca tipo bebê que é sempre muito disputada, há apenas alguns animais de
plástico do tipo dinossauros, tigres e outros mamíferos, barcos de miriti46 e uma
caixa de fantoches de feltro de animais e bonecos, estes últimos de pessoas
comuns e de diferentes etnias – branco, negro e índio – e profissões. Um tapete de
material emborrachado (E.V.A.) delimita o espaço; uma estante cria um ar de
privacidade. Não existe Canto de Ciências Físicas, Biológicas e Sociais.

45

Ziraldo, Ana Maria Machado, Sonia Junqueira, Mary e Eliardo França, Babette Cole, Audrey e
John Wood, Ruth Rocha – e revistas em quadrinhos – Turma da Mônica –, praticamente novos.
46
Madeira muito leve típica da região norte muito utilizada para a confecção de brinquedos.
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Materiais pedagógicos desgastados convivem com outros poucos mais
novos ou em bom estado, como livros e alguns jogos. O mobiliário é adequado às
crianças, sob o ponto de vista de suas características físicas (altura e peso), mas
poderia estar em melhores condições, como a cor e o brilho da fórmica que
insistem em desaparecer pelo uso do tempo.
Pelas paredes internas e externas das salas, produções infantis revelam as
atividades das turmas47 ou expõem desenhos, dobraduras e pinturas, todos feitos
pelas crianças, incluindo as molduras dos murais. A marca dos adultos está nos
textos escritos pelas paredes, nos títulos dos murais e também, segundo a
Coordenadora, na eleição dos
temas a serem trabalhados
nos projetos didáticos. Há
chamada, calendário, linha
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numérica de 0 a 10, quadro
numérico de 0 a 100, dois
alfabetos (letras maiúsculas e
minúsculas) e quadro de
escrever,

de Figura 13: Canto da Leitura/Dramatização – menino lendo para a boneca

branco,

pequenas dimensões, à altura
das crianças. Um armário de ferro guarda os materiais das professoras. Há espaço
livre no chão para a “roda”.
Outros espaços socializam as
produções das turmas, inclusive as do
Ensino

Fundamental,

como

os

corredores e a escada que ficam dentro
da área da escola. Do lado de fora das
salas

de

aula,

as

professoras

improvisam um varal de barbante para
exporem mais trabalhos.
O

47

acervo

geral

da

escola

Figura 14: Varal de atividades da turma 5 anos – corredor das
salas de aula

Na classe, dois murais – manhã e tarde – em maio exibiam o título do projeto “Vida de Bicho” e
pinturas sobre animais (mais adiante veremos eventos envolvendo o tema “araras”); em setembro
os mesmos exibiam coisas distintas: trabalhos sobre o livro “As Três Partes”, e o texto com
ilustrações da música “A Linda Rosa Juvenil”.
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(Educação Infantil e Ensino Fundamental) é diversificado. Só de livros e outros
materiais gráficos voltados para a música e as artes visuais – brasileira e universal
– são 214 títulos que vão desde artistas da era medieval à contemporaneidade48.
Da área de ciências são 105 títulos, envolvendo temas de história, química, física,
geografia e biologia.
DVDs, CDs e fitas de vídeo também compõem o acervo. Entre os DVDs
há registros de projetos da escola, temas relacionados a animais, Coleção Barsa,
desenhos animados da Turma da Mônica e do Cocoricó; os vídeos referem-se a
lendas e mitos da região amazônica. Os CDs escapam bastante dos que circulam
na mídia. “Palavra Encantada”, Bia Bedran, cantigas de roda, Vinícius de Moraes,
são alguns exemplos. Há os da música paraense, como Jabotigão49, Nilson
Chaves, Lucinha Bastos50, “Arraial do Pavulagem”51. Este acervo (livros, CDs e
DVDs) fica à disposição da equipe na Sala dos Professores.
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A presença de áreas de conhecimento, consagradas pelos referenciais
oficiais da Educação Infantil como Matemática, Língua Portuguesa, e Artes,
demonstra que este é um lugar para aprender os conhecimentos universalmente
produzidos, um lugar para formar crianças enquanto sujeitos do conhecimento e de
uma determinada cultura. Mas, ao
mesmo tempo em que a Educação
Infantil pode ser um lugar para se
desenvolver a paixão de conhecer,
corre o risco de desenvolver apenas a
razão

de

ser

aluno.

Kramer

e

Guimarães [200*] identificaram a
incorporação de práticas escolarizadas
Figura 15: Calendário e quadro numérico – sala de aula
das turmas 5 anos
48

Há materiais ilustrados sobre Bruegel, Leonardo Da Vinci, El Greco, Cézanne, Picasso, Paul
Klee, Carybé, Tarsila do Amaral, Edgar Hopper, Debret, Di Cavalcanti, Mozart, Bach, Vila-Lobos,
Chiquinha Gonzaga, entre outros. A literatura infanto-juvenil também está presente, com 1.487
títulos de variados gêneros, que circulam ao longo do ano por todas as salas de aula – Monteiro
Lobato, Ruth Rocha, Sonia Junqueira, Clássicos, Eva Furnari, Tatiana Belinky, Vinícius de
Moraes, Babette Cole, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Audrey e Don Wood, Edmir Perroti,
Fernanda Lopes de Almeida, Roseana Murray, Joel Rufino dos Santos, Chico Buarque, Jorge
Amado, Pedro Bandeira, Rubem Braga, Cecília de Almeida Prado, Marcelo Xavier, Perrault,
Moacir Scliar, Bia Hetezel, Shakespeare, José Paulo Paes, Cecília Meireles dentre tantos outros
(destaquei os autores cujos nomes são mais recorrentes).
49
Escritor/compositor paraense.
50
Compositores/cantores paraenses.
51
Grupo folclórico paraense.
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em creches que convivem com outras práticas de valorização do brincar e de
disponibilização de materiais e outros objetos para a exploração das crianças. Nas
salas de aula da escola pesquisada, poucos brinquedos, chamada com cartões,
quadro numérico, linha numérica, calendário, alfabeto, materiais para “aprender”,
convivem com outros que lançam um olhar diferente sobre as crianças, tais como o
mobiliário composto por mesas coletivas, cantos de trabalho com material variado e
disponibilizado coletivamente, além das produções infantis socializadas e
valorizadas, marcas de uma concepção de aprendizagem que se dá no coletivo, a
criança sendo vista como sujeito social, produtor de cultura.
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SALA DE AULA (Turma da manhã): CALENDÁRIO
A turma retorna à roda após algumas crianças terem ido beber água e ao banheiro,
conforme sugestão da estagiária (muitas crianças não foram e ficaram conversando na
sala). A estagiária lembra que não viram o calendário. Um menino pega o cartão
referente a data do dia e o coloca certeiro no lugar. A estagiária retoma os dias da
semana, lendo-os junto com as crianças que a seguem em coro, como se estivessem
cantando uma música (Diário de campo, 12.mai.2008).

Práticas ligadas ao uso social da Matemática requerem da escola a
organização de situações as quais também façam valer este princípio. O calendário,
objeto de uso social, por vezes torna-se um material escolarizante, quando poderia
ser utilizado para marcar aniversários, datas importantes, contagem dos dias que
faltam para uma excursão, enfim. Jobim e Souza (1996) ao tecer críticas à
“racionalização da infância”, afirma que não é por acaso que os espaços de
educação infantil se organizam de acordo com uma “certa visão da experiência da
criança e de sua competência, que está inexoravelmente, a serviço das imposições
de uma racionalidade técnica que predomina no mundo moderno ocidental” (p.
46). Essa perspectiva do progresso, entretanto, pode ser questionada.
SALA DE AULA (Turma da manhã): CHAMADA
A estagiária propõe a chamada “jogo da memória”. Ela coloca no meio da roda quatro
cartões com os nomes de crianças que são lidos conjuntamente. Depois, os mesmos são
virados de cabeça para baixo e as crianças cujos nomes haviam sido lidos têm que
encontrar seu respectivo cartão, como se fosse um jogo da memória (ex: se Mônica ao
virar um cartão não encontrar o seu, torna a colocá-lo de cabeça para baixo). Carlos se
levanta e fica de frente para os alfabetos que estão na parede e, de acordo com os nomes
que vão aparecendo conforme a virada dos cartões, ele procura a letra que corresponde
aos mesmos. Para isso, ele vai apontando as letras desde o início do alfabeto, como se o
estivesse “cantando”, até achar a que deseja (Diário de campo, 2.set.2008).
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Retomando a afirmação de Charlot (1979) a respeito da educação como
transmissora de modelos socialmente construídos e propagados, algumas
situações que acontecem nesta escola demonstram que esta pode desempenhar um
outro papel. Aqueles materiais para aprender também são utilizados na classe para
consulta das crianças nos momentos em que desejam escrever um número que não
sabem como fazê-lo ou não o conhecem, a data nos trabalhos, palavras e nomes
(seus e dos colegas). Mas também servem para brincar, tal como fez Carlos, que
demonstrou saber fazer uso de um alfabeto. Outro exemplo que pode ilustrar os
usos diferenciados destes materiais pode ser observado no evento a seguir:
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SALA DE AULA (Turma da manhã): QUADRO NUMÉRICO
Paulo Henrique e Carlos estão diante do quadro numérico. Estão falando dos números.
Carlos: – Esse é o 13 (apontando para o 31).
Paulo Henrique: – Não, seu burro, “esse” é o 13, ó! (e conta do início do quadro,
apontando com o dedo: –“1, 2, 3” até chegar ao 13)
Carlos: – E esse aqui? (o 23, que na posição do quadro, fica logo abaixo do 13).
Paulo Henrique: – 2 e 3? Acho que é 23. (Os dois juntos começam a contar apontando
com o dedo. Conforme vão chegando próximo da posição do número, a contagem é
acompanhada de seus sorrisos) (Diário de campo, 10.set.2008).

Assim, os espaços e materiais de aprender podem tomar lugar dos de
brincar, permitindo-se na classe desvios na relação entre as crianças e o
conhecimento, entre adultos e crianças, rompendo com a escolarização.
RODA DE CONVERSA (Turma da manhã): ARARAS
A professora tem na mão um fantoche de jacaré e diz “Bom dia!”, com voz grave. As
crianças deliram, mexem e conversam com “ele”. O “jacaré” conta que foi à floresta e
lá viu uma arara. (...). As crianças ficam em polvorosa, falam que ela voa (abrindo seus
braços), porque diz “arara”; todos falam ao mesmo tempo (...). Falam muito das cores
das araras, que “tem arara amarela e azul, colorida..”. O “jacaré” diz que a professora
vai ler um livro sobre araras. As crianças continuam falando sobre a ave e suas penas
coloridas, que ela “tem bico de alicate”. A professora lê o livro; as informações são
simples e diretas sobre o corpo, o habitat e a alimentação das aves. A estagiária anota o
que as crianças falam numa espécie de blocão. (...) Em seguida, propõe que façam
desenhos livres sobre as araras pensando nas coisas que aprenderam na roda. Retoma as
informações mais uma vez e as crianças acompanham a conversa falando também. (...)
Algumas crianças desenham em silêncio, outras conversam, aliás, elas estão sempre
falando e as professoras permitem o diálogo constante na classe. Às vezes participam das
conversas, em outras não dizem nada ou apenas falam “É mesmo?”, “Foi?”, “Legal.”
Quatro meninos conversam sobre as araras que desenharão; outro chama a professora
que não escuta. A estagiária se aproxima de uma mesa e, ao observar um desenho que
não representava as araras, faz um comentário geral lembrando o tema da proposta, mas
a criança continua seu trabalho. Ambas circulam pelas mesas conversando com as
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crianças sobre o que leram no livro e conversaram na roda, lembrando-lhes do tema
para os desenhos. (...) Hélio pega um pilot e escreve no quadro-branco: “O QUE
APREDEMOS SOBRE” (sem o “N” mesmo). Um colega o interrompe tentando
arrancar-lhe o pilot. Ele tenta se desvencilhar, o amigo de novo intervém, e ele chama a
estagiária que conversa com o outro, enquanto isso ele segue escrevendo: “ARARARA”.
O registro fica assim:
“O QUE APREDEMOS SOBRE ARARARA
1. ELA FALA
2. ELA É COLORIDA
3.” (depois de escrever o algarismo “três”, resolve apagar tudo) (Diário de Campo,
6.mai.2008).

No evento acima, nota-se a oportunidade de confronto entre os
conhecimentos das crianças e os que a escola deseja que elas aprendam. Os
diálogos que partem das crianças se dão entre pares (crianças e crianças e crianças e
professoras), todos querendo falar sobre o que já sabem e descobriram sobre as
araras. Mesmo no momento em que as crianças realizam suas produções individuais
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(o desenho), o diálogo segue como se fosse preciso continuar falando sobre o que
estão aprendendo. Os adultos fazem parte dos diálogos, todavia, em alguns
momentos, parecem ser apenas os mediadores da ordem de quem fala e do registro
do que dizem. Entretanto, embora pareçam achar interessante aquilo que as crianças
têm a dizer, os conhecimentos que retomam são os do livro que foi apresentado.
Inclusive, as falas que foram anotadas na roda não foram lidas para as crianças.
Constatações desta natureza também foram realizadas por Motta, Santos e Corsino
[200*], em escolas exclusivas de Educação Infantil, onde concluíram que há “uma
forte intenção educativa no sentido de transmitir conhecimentos às crianças” [p. ?],
por meio de perguntas e propostas que “procuravam o reconhecimento do que fora
falado ou ensinado anteriormente” [ibid, p. ?].
Vygotsky (2000) ao elaborar hipóteses sobre como as características
humanas se formam, ao destacar a relação entre os seres humanos e o seu
ambiente físico e social, o papel do trabalho como meio fundamental de
relacionamento entre o homem e a natureza e o desenvolvimento da linguagem na
construção do pensamento, contribui para se pensar uma educação que permita
um cruzamento entre os saberes, bem como compreender as atitudes que as
professoras possam ter em determinado momento. Fundamentando-se no
materialismo histórico, compreende que o humano se faz em meio ao movimento
dinâmico da história, atravessado pela linguagem e sua transmissão de conceitos e
formas de organização do real. Ou seja, para tentar conhecer o humano é preciso
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apreendê-lo sendo e tomando parte nos processos da história, e isso ocorre pela
mediação de sistemas simbólicos definidos pela cultura. Ao compreender que
aluno e criança “configuram um mesmo significado (...), porque ambos se
construíram simultaneamente”, conforme alerta Sacristán, [apud Motta, Santos e
Corsino, 200*, p. ?], a Educação Infantil pode ser um lugar que permita “relações
de sentido construídas no espaço aberto pelas relações dialógicas em que o
adulto assume seu lugar de escuta sem se desobrigar do lugar que lhe compete
junto às novas gerações” [ibid, p. ?].
A criança, para Vygotsky (2000), é sujeito da cultura e da linguagem,
imersa num coletivo social e cultural, antes de nascer. Ao vir pela primeira vez à
escola, traz consigo aprendizagens que não dependeram desta para serem
realizadas. Contudo, isso não significa que a escola será apenas mais um lugar
para aprender. Ao não generalizar ambas as situações de aprendizagem, este autor,
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considerando que “o aprendizado escolar produz algo fundamentalmente novo no
desenvolvimento da criança” (Vygotsky, 2000, p. 110), cria o conceito de “zona
de desenvolvimento proximal”52, rompendo com o pressuposto de que as
aprendizagens devem acompanhar obrigatoriamente o nível de desenvolvimento
da criança. Daí a importância da escola e das experiências por ela proporcionadas
considerarem “aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda dos outros (...)
ser, de alguma maneira, muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do
que aquilo que consegue fazer sozinha” (ibid, p. 111). Nessa linha de reflexão, a
escola quando se propõe a abrir caminho para que as crianças possam aprender
umas com as outras e com os adultos, precisa agir como se fosse uma tecelã,
puxando os fios dos saberes e das experiências de todos, tecendo algo novo
enquanto experiência coletiva. A criança que escreveu “o que aprendemos sobre
as araras” no quadro, nos dá pistas de que as situações das quais participamos
permitem, muitas vezes, aprendermos coisas que parecem não nos estarem sendo
ensinadas, como “o que é ser professor”, ou melhor, como age um professor.
Motta, Santos e Corsino [200*] destacam como a professora que lê um livro para
uma menina e diz que não valoriza muito a escrita na Educação Infantil parece
52

Entende–se por “zona de desenvolvimento proximal” a distância entre o “nível de
desenvolvimento real” da pessoa, aquilo que já é capaz de fazer de forma independente – os
produtos finais do desenvolvimento até aquele momento –, e o “nível de desenvolvimento
potencial”, que refere-se a tudo aquilo que ainda está por vir, às aprendizagens que poderão ser
realizadas no futuro, com ajuda de outra pessoa. (Vygotsky, 2000, p.113).
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não perceber a dimensão daquilo que pode estar sendo aprendido pela criança,
como “a entrada na cultura escrita pela imaginação das histórias” [p. ?]. Até
mesmo naqueles momentos quando a escola sequer suspeita de estar ensinando
algo às crianças, ao registrar ou ler um livro, não tem controle dos processos de
aprendizagem que possam estar ocorrendo já que, onde há linguagem, onde há
fluência de signos e significados, há sujeitos que pensam e constroem
conhecimento.

3.1.2
Brincar
A “Sala de Expressão” é
visitada semanalmente por todas
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as turmas. Este espaço foi criado
na tentativa de resolver a falta de
brinquedos e garantir momentos
para o livre brincar. A equipe
considera fundamental que as
crianças possam se expressar e se
divertir

livremente

com Figura 16: Sala de Expressão – mesa organizada por crianças da
turma 5 anos/manhã

brinquedos, sem a interferência dos adultos. As crianças da turma são divididas
em dois grupos por vez, podendo brincar durante trinta minutos. Esta sala oferece
uma cozinha de madeira completa com geladeira, pia com armário embaixo,
fogão, mesa com toalha e vaso de flor, e outro armário de dois andares com portas
em cima, tipo paneleiro. Há panelas de alumínio, frutas de plástico, vassoura e pá
de lixo, embalagens vazias de produtos e alimentos do universo das crianças
(achocolatados, leite em pó e detergente) e utensílios de cozinha convencionais de
plástico, recém-adquiridos em lojas
do tipo “R$ 1,99”. Atrás da cozinha
ficam banheiras de boneca e bacias
com blocos de madeira e jogos de
encaixe do tipo Lego, mala de
médico, um túnel de pano, carros de
plástico e de boneca com bebês,

Figura 17: Sala de Expressão: materiais e brinquedos
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objetos de cozinha (miniaturas) e um cavalo típico de teatro mambembe, colorido
e com alça para pendurar no pescoço. Uma estante de ferro, tipo escaninho
gradeado, separa esta área da dos espelhos (são quatro espelhos de dimensões
50cm x 30cm presos na parede em diagonal, causando um efeito interessante) e
acessórios (são tiaras de princesa, arcos, maquiagem, chapéus, perucas, óculos).
No chão, instrumentos musicais de percussão (tambores, chocalhos, afoxé,
triângulo, reco-reco) ficam sobre um tapete de material emborrachado (E.V.A.)
Um cabideiro tipo “arara” expõe fantasias de super-heróis e princesas;
funcionando como divisória, cria mais um espaço ao lado, com mesas para
monitores

e

teclados

de

computador e máquina elétrica
de escrever (nenhum funciona).
Há também uma pequena mesa
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com máquina calculadora (que
também não funciona). Os
objetos que se remetem à
linguagem

escrita,

são

os

“Combinados para a Sala de
Expressão”
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Figura 18: Sala de Expressão: visão da área de espelhos
e cabideiro

, os teclados de computador e a máquina de escrever e as

embalagens dos produtos.
A Sala de Expressão é um espaço questionado na equipe de coordenação
devido às suas condições físicas, tipos e variedade de brinquedos. Em conversa com
as coordenadoras da escola e a coordenadora regional de educação, em momentos
distintos, ficou claro que está em questão o seu desativamento. As crianças não
foram consultadas a respeito dessa questão. Entretanto, independente do futuro da
Sala de Expressão – ser mantida ou desativada –, em ambas as opiniões a
importância do brincar parece ser indiscutível. As coordenadoras e as professoras
sempre se referem à importância do brincar na escola, defendendo que a Educação
Infantil não pode ser uma pequena escola de Ensino Fundamental. Durante as
entrevistas explicitaram sua indignação em relação a escolas e creches que cerceiam
as crianças nesse sentido obrigando-as, inclusive, a utilizarem livros didáticos.
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Os combinados são escritos por um adulto com letra do tipo cursiva (ao lado de cada frase está
registrado o nome da criança-autora): “Respeitar os colegas; não quebrar os brinquedos; deixar a
sala arrumada; não rasgar as fantasias; ter cuidado com os espelhos; não fazer muito barulho”.
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Uma sala que disponibiliza brinquedos e outros materiais para a
exploração livre das crianças sem a interferência direta dos adultos demonstra, de
certa forma, que a infância precisa de espaço para inverter processos com os quais
é obrigada a lidar no seu cotidiano. Entretanto, o Canto da Dramatização das salas
de aula está empobrecido, quase desativado, a não ser pelo cartaz que indica que
ali seria o seu lugar. Apesar disso, as crianças seguem brincando com outros
objetos que não brinquedos, transformando-os de acordo com suas necessidades
no momento.
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SALA DE AULA (Turma da manhã): ALFABETO-GARAGEM
Na sala estão acontecendo atividades diversificadas livres. Nesses momentos, além de
atividades propostas pelas professoras, as crianças podem utilizar outros materiais. Nas
mesas estão disponibilizados massa de modelar, jogo de trilha, e alfabeto móvel. No chão
um grupo de crianças brinca com blocos de madeira e encaixes de plástico, tipo Legos.
Algumas meninas brincam de mãe e filha com mochilas e uma cadeira na qual se
revezam sentando uma no colo da outra. O grupo de meninos que está na mesa com o
alfabeto móvel, ao invés de escrever palavras começa a montar garagens com as peças.
Caio pega carrinhos de ferro e, juntos, seguem montando garagens com ou sem telhados
(Diário de campo, 10.set.2008).

Nesta escola, o brincar tem seu espaço na sala de aula. Apesar de não
existirem muito brinquedos, há momentos em que as crianças podem brincar,
geralmente após atividades diversificadas, ou como parte das mesmas. Todavia,
para brincarem com outros elementos de seu cotidiano, precisam ser levadas à
Sala de Expressão.
SALA DE EXPRESSÃO (Turma da manhã): BATMANS, PRINCESAS, HOMENSARANHA
No chão, dois “Batmans” tocam tambores como se estes fossem uma única bateria;
param, sacodem os chocalhos freneticamente, riem, fazem sons diferentes e recomeçam
como os bateristas de antes. Um deles se levanta, um “Homem-aranha” chega e toma
seu lugar.
Hélio organiza um restaurante, vem me falar do cardápio: frango, carne, camarão, suco
de açaí, de laranja, de cupuaçu. Depois, tocando um sino de mão chama todos para
comer. Aquela “bateria” volta a ser tocada, ele, de sino na mão vai até lá e pede silêncio
badalando-o. Volta. Outro “Batman” vem comer e a estagiária também. Além da louça
disposta na mesa – pratos, copos, talheres – ele oferece xícaras para se servirem. Duas
“princesas” passam galopando no cavalo mambembe, caem, rolam pelo chão e riem. O
cavalo é abandonado. Dois meninos com o kit de médico espalhado pelo chão conversam
e mexem nos objetos. Um se levanta e dá uma injeção num outro que está passando, o
qual nem liga. (...) As duas “princesas” vêm para a cozinha “tomar” suco. Uma delas
organiza a pia pendurando as colheres nos ganchos. A outra sai, mas volta chamando-a
para dançar diante dos espelhos. Ela aceita sem dizer nada. Dançam, voltam ao
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“restaurante”, retornam aos espelhos para dançar. (...) Um “Super-homem” salta
daquele cavalo e soca os copos e a jarra que estão sobre a mesa, zunindo-os longe; sai
voando, sem querer esbarra num colega que logo se coloca em posição de luta, mas ele
diz “a gente é amigo!”. Separam-se e ele pega um carrinho de boneca, levanta-o
girando-o no ar, a boneca voa. Pega uma bacia cheia de Legos, levanta-a sobre sua
cabeça e as peças caem. Ele para e começa a catá-las, cata quase tudo (Diário de
Campo, 9.mai.2008).

Nesse evento, algumas situações entre brincar e brinquedo (Vygotsky,
2000); o brincar, entendido pelo autor como ação lúdica da criança, não necessita
da imaginação para que aconteça, como o caso dos meninos que tocam
instrumentos freneticamente apenas para rirem do barulho que produzem, ou o
outro que dá uma injeção em quem está passando, experimentando o objeto. O
“cardápio do restaurante” revela a cultura local, não só dos hábitos, mas também
dos espaços, como o restaurante, e, apesar do Tacacá54 não ter sido incluído no
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mesmo, a xícara toma o lugar de cuia55 nas mãos das crianças. Já o menino
vestido de Super-homem, não percebe somente copos de plástico sobre a mesa,
mas o que eles podem significar num dado momento e contexto, balizados pelos
significados que possuem na cultura dominante. Nessa perspectiva, entra em ação
o brinquedo, por meio do qual, a imaginação age constituindo um campo fictício
no qual a criança apropria-se do real. Na educação infantil, o brinquedo relacionase diretamente com a realidade e não é apenas estimulado pelos objetos em si,
mas também pelas ideias neles contidas (idem). “O jogo lúdico opera uma
ruptura entre a realidade e a percepção da realidade, fazendo com que a
imaginação entre em cena” (Jobim e Souza, 1996, p. 51).
“O que na vida real passa despercebido pela criança torna-se uma regra
de comportamento no brinquedo” (Vygotsky, 2000, p. 125), ou seja, o brinquedo
não está dissociado das regras do social. As situações imaginárias que surgem
enquanto brinca não fogem ao real, mas revelam como a criança percebe esse real.
As regras de sua vida prática podem ser vivenciadas de outra forma, não mais
submetendo a criança a estas, mas, ao contrário, submetendo as regras aos seus
desejos, colocando-a num outro lugar: o de sujeito que pode comandar as
situações, modificando-as se preciso.
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Iguaria da região amazônica servida em cuia e feita com caldo de tucupi (espécie de tempero,
molho feito do sumo da mandioca, com pimenta), camarão e jambú (espécie de folha que provoca
adormecimento da língua).
55
A cuia é um objeto expressivo da cultura da região norte do país.
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QUADRA DE AREIA (Turma da manhã): BEBÊ
Na quadra de areia as crianças brincam livremente. (...) crianças, junto com a
estagiária, fazem bolinhos e castelos com brinquedos de praia (emprestados da turma de
quatro anos). João está com a boneca-bebê no colo. Caminha, passa-lhe a mão no rosto,
fala baixinho com ela, mantendo-a com cuidado, como se soubesse muito bem como
segurar um bebê nos braços (este é um menino que se relaciona de forma agressiva com
os colegas, na maior parte do tempo, principalmente no falar. A estagiária me contou
que ele é o irmão mais velho de três crianças, e que vive levando bronca dos pais. A irmã
mais nova é ainda bebê) (Diário de campo, 2.set.2008).

Enquanto João brinca com a boneca de ser seu bebê, provavelmente remetese a sua irmã bebê, sobre a qual não o vi falando em nenhum momento. “A criação
de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança, pelo contrário”
(Vygotsky, 2000, p. 130). É na vida diária que estão todas as coisas a partir das
quais pode criar ou imaginar algo. Para este autor, se é nas coisas que estão os
signos de uma cultura forjados pelos homens, o brinquedo parte sempre de uma
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ideia de algo, de uma regra social. Assim, como não existe brincadeira sem regra, a
imaginação seria “a primeira manifestação da emancipação da criança em relação
às restrições situacionais” (Vygotsky, 2000, p. 130), e isso contribui para
mudanças significativas na sua maneira de ser e estar no mundo.
O Bosquinho e a quadra de areia são outros locais nos quais as crianças
brincam livremente ou sob orientação das professoras. Em geral, levam objetos para
brincar com a areia – pás, copinhos, baldes, forminhas – e também bonecos e bolas.
Existe um pátio que fica ao lado das salas cujas lajotas quebradas estão sendo
preenchidas com cimento. Nele, há vestígios de amarelinhas, caracol e linhas tipo
zigue-zague. Devido a essa pequena reforma, este espaço está limitado à entrada e à
saída, mas, como dito anteriormente, permite o brincar entre as crianças: basta se
encontrarem que sacam carrinhos, livros e bonecas de suas mochilas.
O parque infantil é de uso exclusivo da escola. Amplo, de área em torno de
100m², piso coberto com areia branca, fica ao ar livre cercado por árvores e um
muro de grade de ferro com portão. Construído com madeira rústica, convida a
jogos motores e simbólicos com
seus cavalinhos de pau, carrinhos
fixos, balanços e desafios com
cordas e pontes. Na primeira etapa
de trabalho no campo a ponte de
madeira havia sido interditada; na

Figura 19: Visão do parque infantil
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segunda etapa, estava consertada. Este é o espaço predileto das crianças; nele
brincam livremente. Com todas as que conversei, sem exceção, o parque sempre é
citado quando falam do que mais gostam de fazer na escola: brincar. (“Gosto do
parquinho!”, “O parquinho é legal!”, “Tem o parquinho...”). A presença de um
parque com essas características, além dos demais espaços do lado de fora do
prédio onde fica a escola, aos quais as crianças podem ir com frequência, revelam
uma infância que, além de brincar, age e se movimenta, também em harmonia e
contato com a natureza. Francisco e Rocha (2008), ao tentarem conhecer de que
maneira as crianças numa escola de educação infantil atribuíam sentido ao parque,
encontraram “um espaço de disputa, de transgressão, de resistência, de criação,
de conformação, espaço de cultura, de poder e principalmente como espaço de
brincadeira” (p. 310). Para as autoras, o fato de o parque se constituir um lugar
no qual geralmente os adultos não interferem na organização ou condução das
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propostas, as crianças se sentem com mais autonomia. O mesmo também acontece
nos espaços exteriores ao prédio da escola pesquisada.
CAMPO DE FUTEBOL (Turma da tarde): ARARAS
As crianças estão sentadas num banco que fica na lateral do campo de futebol gramado;
a professora no chão lê o livro sobre as araras (o mesmo livro que foi lido na turma da
manhã, vide evento “Roda de Conversas (Turma da manhã): Araras”, p.54). (...) A
professora fala que as araras gostam de locais onde há rios e que ali “deve ser um lugar
que elas bem devem gostar!”. Sem dizerem nada, quatro meninos saem correndo em
direção ao outro lado do campo. Outras crianças os seguem. A professora diz para as
que ficaram: “– ‘Bóra’ então lá ver o que eles descobriram?” E correm todos, inclusive
a professora. Esta lhes sugere tentarem descobrir se tem alguma arara pelas árvores. As
crianças procuram imitando o som de araras, falando bem alto “– Arara! Arara!
Arara!”. De repente as crianças voltam correndo. A professora chama para retornarem
à sala para se arrumarem para a natação. Elas então seguem correndo para o prédio
(Diário de Campo, 12.mai.2008).

Na concepção de brincar como “ofício” de criança, ou seja, “em que o
brincar com outras crianças é assumido como uma das expressões do exercício dos
seus direitos de autonomia e participação, a criança se manifesta como ator
social” (Sarmento apud Francisco e Rocha, 2008, p.310). Numa cultura em que a
natureza aparece a todo instante sob a forma de seres fantásticos – Curupira,
Matinta Pereira, Mãe D’água, Boto, Cobra Grande –, mesmo com a cidade que
invade a escola nas estampas das mochilas das crianças (por exemplo), com vida ao
ar livre, chuva diária da tarde, floresta, banho de igarapé nos fins-de-semana, casas
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com quintal, pés de açaí e jambo, cobras, insetos, esquilos, sapos e gaviões que
marcam lugar no próprio centro de atividades, o movimento das crianças torna-se
um quase tomar para si esse mundo verde e misterioso, conhecê-lo, dominá-lo.

CAMINHO (Turma da manhã): SALTITOS E GIRINOS
A caminho da piscina as crianças e a professora movimentam-se livremente. Crianças
seguem conversando de mãos dadas, ou cantam com a professora; muitas vão saltitando
ou subindo e descendo num pequeno muro que cerca o caminho. Quando vamos nos
aproximando de um pequeno córrego que alimenta o lago da frente da unidade, um
menino corre em sua direção seguido por outras crianças “para verem se tem sapo ou
girino”, diz a professora, continuando a caminhar sem, contudo, interromper a
observação daqueles que pararam e agora estão agachados. As crianças que estão no
córrego me contam que “hoje não tem girino nem sapo, mas tem dia que tem”. Eles
então correm seguindo a professora (Diário de campo, 6.mai.2008).

As crianças, como sujeitos da cultura, estabelecem relações com o mundo
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afetadas pela construção de seus signos. Todavia, ao correrem pelos espaços,
catarem pedras e frutas, meterem as mãos na água tentando pegar sapos e girinos,
revelam que existem outras formas de conhecer, diferentes da razão. Como diz
Tiriba (2005):
“A aproximação e a apreensão deste real complexo se dá também por outros
canais: se dá diretamente através do corpo, das interações afetivas, do
inconsciente (...), através de outros caminhos de sentir-conhecer. Esses caminhos
(...) asseguram a captação de aspectos que estão presentes e são verdadeiros,
embora não possam ser provados nem explicados” (p. 60).

Estarem todas aquelas pessoas, adultos e crianças em meio a uma cultura
que “busca a segurança na Natureza, numa floresta de símbolos a serem
decifrados” (Alves, 2007, p. 138), faz acontecer um clima de afetividade entre a
natureza e eles mesmos, ao contrário da “presença do plástico como matériaprima dos materiais (...), especialmente os do parquinho” [Kramer e Guimarães,
200*, p. ?]. “A atmosfera física dos espaços interfere na qualidade das
experiências relacionais e emocionais das crianças” (idem), pois o movimento
corporal não é só uma característica biológica infantil, mas uma manifestação de
linguagem. Assim se constrói também um traço na cultura da escola, a ponto das
crianças frequentarem as áreas externas várias vezes ao dia na companhia de seus
professores, seja para brincarem, para buscarem conhecimentos a respeito dos
projetos e demais atividades que estejam sendo realizadas na turma, para ouvirem
uma história. A equipe pedagógica e os adultos entrevistados consideram isso um
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diferencial na qualidade do trabalho realizado pela instituição: a área externa e
suas possibilidades de expansão dos movimentos e das brincadeiras das crianças.
Nesse sentido, as metodologias desenvolvidas nesta escola parecem se
comprometer “com a educação de pessoas que sejam sujeitos de seus corpos e de
seus movimentos” (Tiriba, 2005, p. 191), permitindo que se assumam
“como sujeitos dos espaços onde vivem e convivem. (...) É a partir das
referências do corpo que os seres humanos fazem cultura. (...) o jeito do nosso
corpo não é algo que possuímos ‘naturalmente’, não é apenas uma construção
pessoal, mas social e política” (Tiriba, 2005, p. 191).

Ao tentar garantir o brincar e o brinquedo na Educação Infantil, com
movimento corporal às vezes intenso, às vezes não, a escola permite às crianças
tanto o movimento corporal e o lúdico, quanto a busca de saídas para situações
enfrentadas cotidianamente. A brincadeira, pela ação e/ou pela imaginação, é uma
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das atividades que proporciona uma inserção diferenciada no mundo, de maneira a
favorecer que compreendam regras sociais e aprendam que o mundo pode ser
modificado por nós.

3.1.3
Aprender – Brincar – Esperar: faces da rotina
Outro local para realizar o trabalho pedagógico é a “Sala de Leitura”.
Decorada com pinturas de
personagens do Sito do
Pica-Pau-Amarelo (as que
atualmente
mídia),

circulam
do

na

Menino

Maluquinho e da Turma da
Mônica, tem 20m² e apenas
duas janelas, três displays
de plástico para exposição

Figura 20: Sala de Leitura

dos livros, duas mesas com cadeiras de plástico colorido que podem ser
empilhadas, esteiras, almofadas, um palco para fantoches tipo biombo que não é
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fixo no chão, sempre correndo o risco de tombar; como é alto, as crianças
precisam subir em cadeiras para fazerem teatro.
Os livros são variados e estão em bom estado, mesmo os mais antigos e
bastante manuseados. São mais ou menos quarenta exemplares (livros e revistas
em quadrinhos56). Parte dos fantoches fica num baú e a outra exposta num mural;
de materiais variados – madeira, feltro, dedoches, máscaras de madeira com haste
para segurar de personagens da história “Chapeuzinho Vermelho” (representam
personagens de contos clássicos como “Os Três Porquinhos”, “Cinderela” e, mais
uma vez, “Chapeuzinho Vermelho”). Há também aqueles que podem compor
universos familiares com bonecos de diferentes etnias e idades (bebês, crianças,
adolescentes, homem, mulher, idosos), animais, profissões, de vários tipos. Anexo
há um depósito de materiais da escola, que ao ser aberto, emana forte odor de
mofo. Tal como a Sala de Expressão, a turma vai em dois grupos, também uma
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vez por semana.
SALA DE LEITURA (Turma da tarde): PITIBULL
As atividades na Sala de Leitura já estão perto de cessarem. No minipalco quatro
crianças fazem teatro de fantoches, mas apenas falando com seus personagens, sem uma
história que os conecte. Na mesa um menino lê um gibi compenetradamente. Cinco
meninas brincam de roda dramatizando “A Linda Rosa Juvenil”57. Numa esteira a
professora e quatro meninos usam fantoches de animais e de pessoas criando diálogos.
(...) A professora pergunta o que podem fazer com os fantoches, e um menino inicia uma
história de monstro a partir de seu fantoche de cachorro e o de uma girafa, que está na
mão de outro colega (“Era uma vez um monstro e uma girafa. O nome dele é Pitibul!”).
A cantoria das meninas abafa os diálogos; a professora parece colocar o seu fantoche
para dormir numa almofada e os meninos a seguem, deitando os seus com muito
cuidado. A professora chama o grupo para arrumar a sala (Diário de Campo,
5.mai.2008).

A prática da leitura nesta sala é aliada a materiais de expressão; histórias
são criadas pela turma toda ou em pequenos grupos. As crianças, ainda que não
saibam ler, folheiam livros e revistas em quadrinhos sozinhas, em duplas ou em
pequenos grupos. Alguns textos são “lidos” de cor, outros apenas contados de sua
própria maneira, mas sempre em tom e postura de leitores; também escolhem
livros e pedem que a professora os leia. Segundo as coordenadoras, a proposta da
sala é proporcionar a livre escolha de livros, ouvir, contar e criar histórias usando
56

Vide nomes de autores citados nas p. 47, 48 e 49, referente ao acervo geral da escola. Os livros
da Sala de Expressão também fazem parte do rodízio de livros mencionado anteriormente.
57
O texto da música “A Linda Rosa Juvenil” estava sendo trabalhado nas turmas de 5 anos.
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os textos ou os fantoches. A prática da leitura é incentivada pelo viés do prazer.
Para Vygotsky (2000), “o brinquedo de faz-de-conta, o desenho e a escrita devem
ser vistos como momentos diferentes de um processo essencialmente unificado de
desenvolvimento da linguagem escrita” (p. 153).
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BIBLIOTECA (Turma da Tarde): MUITAS LEITURAS
O bibliotecário reuniu as crianças em frente ao espaço infantil e explicou-lhes quais as
estantes que poderiam acessar. As crianças se dividiram com livros e revistas que
escolheram individualmente, em duplas ou pequenos grupos, sentando-se na mesa
infantil, numa das mesas para adultos, na qual eu estava, e no chão na área das
almofadas. (...) No chão, umas das atendentes da biblioteca convida timidamente as
crianças para ouvirem história (está com alguns livros no colo que parecem ter sido
escolhidos aleatoriamente). (...) O livro escolhido para ser lido primeiro é “Festa no
Céu”. Algumas crianças se deitam, outras se sentam bem perto dela, tiram os sapatos.
Ao todo eram oito crianças prestando atenção à história. (...) Um menino no chão mostra
para dois meninos uma revista sobre super-heróis. Estes ficam com uma cara num misto
de inveja com desapontamento pelo fato de não a terem encontrado antes, mas se
acercam do colega e, juntos, comentam as gravuras, passam o dedo abaixo dos nomes
dos personagens, como se os estivessem lendo. O que está de posse da revista conta, com
muita seriedade, a partir de uma gravura do personagem Batman, como os pais deste
morreram e os outros escutam. Na mesa infantil, três meninos leem gibis. (...) Há
meninas lendo livros com a professora. Três meninos veem uma revista “Boa Forma”.
Apreciam e comentam as gravuras, fingem estar comendo as frutas que aparecem e
beijam as mulheres, rindo muito; depois a guardam. (...) Mais ou menos quinze minutos
depois, a professora da turma avisa que já está na hora de retornar à classe, e pede que
guardem os livros. Algumas crianças querem levar os livros, mas a professora diz que só
podem pegá-los emprestados junto com os pais. Uma menina choraminga dizendo: “–
Meu pai nunca vem à escola, como é que eu vou pegar o livro?” A atendente abre uma
exceção dizendo que a professora pode fazê-lo, mas esta não se manifesta (depois fui
informada pelas coordenadoras que houve um problema com uma responsável sobre um
livro que não foi devolvido, e que por isso decidiu-se por só haver empréstimos com a
presença do responsável). A menina pega o livro e, junto com outras crianças que fazem
o mesmo, o esconde atrás de outros livros na esperança de pegá-lo depois (Diário de
Campo, 6.mai.2008).

Na biblioteca as crianças têm acesso a uma diversidade maior de gêneros
textuais do que na Sala de
Leitura. Podem acessar as
estantes de literatura infantil,
gibis

e

revistas

diversas

(“Veja”, “Época”, “Claudia”,
“Boa Forma”, entre outras);
quando desejam outro livro
ou qualquer material que não
faça parte deste acervo, a Figura 21: Crianças da turma 5 anos/manhã lendo livros - Biblioteca
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professora pode pegá-los. Segundo a coordenadora do Ensino Fundamental, as
crianças vão à biblioteca pelo menos uma vez por mês. Às vezes, para pesquisar, e,
em outras, para apreciar o acervo. Geralmente as atendentes não contam histórias,
mas oferecem atividades de pintura. No evento acima pode-se perceber a intimidade
das crianças com os portadores de texto, não só a respeito de seus conteúdos, como
também seu manuseio, hábitos de leitura e cuidado com os mesmos, devolvendo-os
às estantes ao terminarem. Nesse sentido, Oswald (1996) destaca:
“A concepção de criança como sujeito social e a compreensão da importância que
a linguagem assume na constituição do conhecimento trazem para as práticas de
leitura e escrita uma implicação metodológica decisiva à suspensão do poder que
a escola confere à escrita: a aproximação da escrita com as experiências
histórico-culturais, as quais se materializam na linguagem, na oralidade” (p. 64).

Ler e ver livros de história, revistas e gibis sem saber ler, ouvir histórias
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lidas ou contadas por outro e criar e contar outras utilizando fantoches, abrem uma
perspectiva interessante diante dos caminhos da aprendizagem da língua escrita
apresentando-a “não como hábito de mão e dedos, mas como uma forma nova e
complexa de linguagem” (Vygotsky, 2000, p. 156). A linguagem escrita, assim,
pode ser ensinada naturalmente, no sentido de que esta possa ser vista “como um
momento natural de seu desenvolvimento” (idem), em que a criança deva “sentir
necessidade do ler e do escrever no seu brinquedo” (idem).
O trabalho com língua escrita na Sala de Leitura é um dos exemplos das
faces da rotina desta escola: os momentos de brincar, os de aprender, e os de
aprender e brincar, que vão se intercalando ao longo do dia. A rotina diária se
inicia com a roda de conversa ou atividades livres – desenho, massa de modelar,
livros – e chamada, contagem das crianças e calendário. A seguir, as propostas
vão se alternando entre: 1) momentos individuais: desenhos, pinturas, colagens e
“atividades”58 (trabalhos em folhas xerocadas, com predominância nas áreas de
matemática com situações-problema e conhecimentos sobre o mundo dos
números e, língua portuguesa, trabalho com textos memorizados, rimas, palavrascruzadas, ilustração de fichas com palavras de textos que estão sendo trabalhados
na classe, propostas envolvendo o nome das crianças etc.); 2) atividades em
pequenos grupos: massa de modelar, jogos, brinquedos de montar, Salas de
Expressão e de Leitura; e 3) momentos coletivos, envolvendo toda a turma: rodas
58

Entende-se por “atividade” (entre aspas), propostas em folhas xerocadas, conforme as
professoras e as crianças a estas se referem.
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de leitura e conversa, chamada, calendário, lanche, histórias, discussões sobre os
temas dos projetos didáticos e atividades motoras, incluindo aulas de natação e
parque.
Ao serem perguntadas sobre o que gostam de fazer na escola, as crianças
têm diferentes opiniões – mas todas gostam do parque. As “atividades” se
destacam por serem as principais propostas voltadas para o desenvolvimento da
aprendizagem da linguagem escrita, junto com a literatura infantil. Durante as
entrevistas, algumas crianças se referiram às “atividades” como “chatas”,
justificando sua opinião pelo fato de serem “difíceis”, outras dizem gostar
bastante.
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SALA DE AULA (Turma da manhã): ESCRITA
(A turma está em atividades diversificadas) Na mesa da proposta envolvendo a escrita
crianças escrevem palavras de acordo com as gravuras que a estagiária lhes mostra (as
gravuras são fotografias de objetos, retiradas de revistas). Ela levanta a foto de um tênis.
Flávio diz: “– Chuteira!”, e se põe a escrever animado, usando muitas das letras da
palavra que disse. Renata está séria, deitada sobre o seu caderno meia-pauta, diz com
voz de desânimo dando um sorriso meio sem graça: “– Eu não sei escrever...”. Ela
sequer se arrisca, não quer pegar no lápis. Eu lhe digo que escrever é difícil, mesmo, e
que com o tempo ela vai aprender. Ela apenas me olha, seu rosto parece abatido (Diário
de campo, 15.set.2008).

Pude observar que este tipo de proposta mobiliza muito a todos; e o fato de
na classe existir um menino – Hélio (6 anos) – que lê e escreve, contribui para
essa mobilização, além de torná-lo uma pessoa de poder no grupo.
SALA DE AULA (Turma da manhã): HÉLIO
A professora explica às crianças
que a atividade que fariam
(fichas das palavras da música
“A Linda Rosa Juvenil”, nas
quais desenhariam de acordo
com as palavras) foi toda feita
pela outra metade da turma que
agora estava na Sala de
Expressão, e que por isso teriam
que fazer outra coisa. Nisso,
Hélio pega um pilot de escrever
no quadro e começa:
“QUÃDOTERMINAREN
FASÃO SIGINTES
DESENIOS
1 BRUXA
2 REI

Figura 22: Menino escrevendo sendo acompanhado por
menina – sala de aula turma 5 anos/manhã
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3 ROSA
4 MATO”
Renata (a menina do evento anterior, “Escrita”) fica ao seu lado observando-o com o
apagador na mão. Gerson e Márcia se aproximam e acompanham o movimento; também
querem escrever no quadro, mas Hélio não empresta o pilot e, após escrever, lê o
enunciado para os colegas como se fosse o professor da turma (Diário de campo,
5.set.2008).

A maioria das crianças da turma demonstra imenso interesse pela
aprendizagem da língua escrita, indo e vindo nas buscas do caminho para
compreendê-la e dominá-la. Há pressão das famílias sobre elas, como é o caso de
Paulo Henrique que foi matriculado, também, numa outra escola no período da
tarde para que aprenda a ler mais depressa, conforme informou a estagiária da
turma.
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LER COM 4 ANOS
(converso com três crianças sobre a roda de história que ocorrera na biblioteca)
Pesquisadora: – A Maura (atendente da biblioteca) conta muita história para vocês?
Sérgio: – Mais ou menos.
(...)
Pesquisadora: – Então não é sempre que ela conta história. E vocês gostam quando ela
conta.
Andréa: – Nããão... Eu gosto quando ela conta, eu gosto quando eu conto... Hélio, o
Hélio sabe ler, eu não!
Pesquisadora: – Mas você vai aprender, ué!
Andréa: – A gente está aqui na escola para aprender!
Sérgio: – O menino tem QUATRO (anos; fala com bastante ênfase, mostrando a mão
com quatro dedos), já sabe ler, é impossível!
(...)
Andréa: – O meu irmão gagueja para ler.
Pesquisadora: – Mas é porque é difícil.
Sérgio: – Já sabe ler? Menino de cinco anos e já sabe ler, e eu já estou... Menino de
quatro anos e já sabe ler.
Andréa: – Quemmmmm?
Sérgio: – Eu estou com cinco.
Andréa: – Então lê bem aqui, o que é que está escrito aqui (escreve letras soltas).
Silvio:– Eu estou com cinco.
Sérgio:– Não tem nada escrito...
Silvio: – Eu estou com cinco anos.
Andréa:– Ah, seu cego... (Entrevista com grupo de crianças, 8.set.2008).

As crianças explicitam ansiedade e pouca compreensão em relação ao que
acontece com as que já sabem ler e escrever, enquanto elas não. Sérgio chega a
falar de um menino de quatro anos que já sabe ler, embora considere isto
impossível. Os estudos de Vygotsky ressaltam a influência dos valores de uma
determinada cultura na constituição de seus sujeitos. Em uma cultura que valoriza
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o ler e o escrever, como a nossa, e sendo a escola o lugar em que isso pode ser
dominado, as crianças se sentem motivadas e até pressionadas para aprender. Ao
destacar a aprendizagem da língua escrita como um processo histórico, Vygotsky
(2000) aponta para o que seria a “pré-história da linguagem escrita” (p. 141),
mostrando que existem coisas que levam as crianças a quererem escrever e o que
isso pode ter a ver com o aprendizado escolar, também.
SALA DE AULA (Turma da manhã): ESCREVENDO
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Evento 1: Paulo está escrevendo seu nome completo com o auxílio da ficha. Segue muito
concentrado, alheio ao movimento da turma que já terminou a tarefa e está na roda (este
menino ao longo do dia realiza jogos simbólicos em que é super-herói, mantendo-se em
muitas vezes de fora das propostas. Mas, quando se trata daquelas relacionadas à língua
escrita, ele se concentra e se dedica muito). Quando termina, me mostra, com ar
triunfante, seu nome escrito a lápis (Diário de campo, 2.set.2008).
Evento 2: Flávio está desenhando e escrevendo livremente. De repente me pergunta: “–
Como se escreve recreio?”. Ele já tinha escrito a letra “R”. Eu lhe digo para escrever
como ele acha que é. Ele escreve “RQIO”, lendo em seguida, passando o dedo sob a
palavra. Olha-me e dá um sorriso (Diário de campo, 15.set.2008).

Não se pode deixar de registrar e reiterar que, ao trazer para uma turma de
crianças de 5 anos aquelas propostas, espaços e materiais que as coloquem em
contato com esta linguagem, a escola entende que “seria natural transferir o
ensino da escrita para a pré-escola” (Vygotsky, 2000, p. 154). Este autor destaca
ainda, que, “o ensino tem de ser organizado de forma que a leitura e a escrita se
tornem necessárias às crianças” (ibid, p. 155). Embora a cópia da ficha com o
nome completo da criança seja passível de discussão sob o ponto de vista
metodológico numa turma da idade de cinco anos, neste contexto, em que há total
mobilização para a escrita, a mesma se constitui num desafio ao qual se lançam e
apreciam, inclusive não há pressão das professoras sobre as crianças para que
executem atividades de escrita.
Enquanto na Sala de Leitura o aprender alia-se ao brincar, na Sala de
Expressão, os materiais relacionados à língua escrita, ou seja, poucos tipos de
texto ou suportes demonstram o contrário.
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SALA DE EXPRESSÃO (Turma da manhã): COMPUTADORES E MÁQUINA DE
ESCREVER
Duas meninas estão teclando nos “computadores” sem se falarem. Depois se levantam e
vão até a estante de acessórios (...). Dois meninos vão para os “computadores” e
também ficam teclando na mesma situação. Passam então para a máquina de escrever,
apertam suas teclas que estão travadas, devidos esta ser elétrica e estar desligada;
conversam sobre como será que esta funciona. A estagiária passa por eles com duas
meninas e os convida para almoçar (no “restaurante” organizado por um colega, Hélio).
Eles se levantam, mas não vão para o restaurante, procurando outra coisa para fazer
(Diário de campo, 9.mai.2008).

Neste evento, o uso dos materiais que poderiam simular situações de
brinquedo através de um contexto no qual se presentificaria a escrita, não foi
estimulado. As crianças mexem nas máquinas como se fosse o movimento pelo
movimento, ou seja, brincando. Diante deste fato, vamos nos deparando com as
contradições desta escola pesquisada que, ao mesmo tempo que incentiva o
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aprender pelo lúdico, ao se deparar com o lúdico “puro”, parece não ver ali a
possibilidade do aprender. Se a língua escrita é uma questão na classe, e a situação
de brincadeira uma forma da criança tentar dar conta de desejos não realizados,
por que não ter materiais que possam proporcionar situações dessa natureza?
Embora brinquem muito na escola e existam espaços para o desenvolvimento do
brincar, incluindo a sala de aula, esta também não deixa de ser o lugar de aprender
a ler e a escrever, revelando que a escola, por sua vez, possui uma compreensão
de seu papel enquanto espaço de aprendizagens das crianças, inclusive aquele
esperado e cobrado pela sociedade.
SALA DE AULA (Turma da manhã): HORA DA “ATIVIDADE”
(Metade da turma acaba de chegar da Sala de Expressão, trocando de lugar com a outra
metade) A professora mostra para as crianças os desenhos que o outro grupo fez para
ilustrar palavras da música “A Linda Rosa Juvenil” (as palavras estavam digitadas em
computador e coladas numa folha colorida. As crianças desenharam ao lado das
palavras. Este material seria cortado e transformado em fichas de leitura; exemplo:
“bruxa”, “rosa”, “alegre”, “rei”, “mato”). Dois meninos começam a brincar com os
blocos de madeira. A professora diz, sem rispidez:” - Ei! Vocês já brincaram! Agora é
hora da atividade!” (Diário de campo, 5.set.2008).

Este evento evidencia a dicotomia aprender X brincar, sendo o aprender
considerado como mais importante, inclusive pelo tom da voz da professora.
Muitas vezes o sentido daquilo que dizemos não se explicita em palavras, mas
através da entonação. Um dos fatores que intervém na construção da significação
faz acompanhar o conteúdo e o objetivo da palavra, diante da “entoação
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expressiva”, no outro que escuta (Bakhtin, 1986, p. 132). Por isso, a importância
dada à realização das “atividades”, pelas crianças.
A dissociação da dimensão lúdica é um fator recorrente nas escolas de
Educação Infantil, tal como observado na pesquisa realizada por Barbosa [200*a].
Crianças e professoras de uma escola de educação infantil fazem distinção entre
os espaços internos e externos da mesma; para as crianças, sobretudo, “brincar
dentro e fora tem significados diferentes” [p. ?]. A autora constatou que “essa
diferença se estabelece pelo que se faz em cada espaço: ‘dentro’ é lugar de
trabalhar, de descansar e ‘fora’ é lugar de brincar” [idem].
Já na escola pesquisada, os demais espaços externos são locais nos quais
se brinca, mas, também, se “trabalha”, como pudemos ver no evento “CAMPO
DE FUTEBOL (Turma da tarde): Araras”, no qual houve leitura de um livro sobre
estas aves seguida de uma exploração pelo espaço em busca das mesmas. Oswald
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(1996), ao destacar a criança como sujeito social e a importância da linguagem
nessa constituição, ao aproximar a escrita das “experiências histórico-culturais, as
quais se materializam na linguagem, na oralidade” (p. 64), sugere à escola a
emergência de uma metodologia que a liberte do poder que confere à escrita. O
mesmo poderá valer para a Matemática e as Ciências, que não encontram,
tampouco, espaço na Sala de Expressão. Não há, por exemplo, uma “caixinha de
costura” com fita métrica, tecidos ou papéis e giz de costura para confecção de
roupas de boneca de papel, uma “caixinha do Escritório” com aparelhos que
funcionem (a calculadora, por exemplo), agenda, calendário, guias de banco,
dinheiro, telefone e talões de cheque, uma caixa registradora e produtos
etiquetados com preços. Assim, o aprender que nasce da vida, aqui representada
pela brincadeira, poderia ganhar uma outra força, aquela que possibilita à criança
ser sujeito da cultura, sujeito social, além de sujeito epistêmico (Oswald, 1996).
Espera

As crianças já sabem bem o que fazer ao chegarem à sala de aula: tiram
suas agendas, copos, toalhinhas e penduram as mochilas. O dia começa na roda
com conversas informais ou atividades diversificadas, esperando que todos os
colegas cheguem. Primeira espera.

75
Crianças em fila na porta do refeitório esperando para comer, crianças
sentadas na porta da sala esperando as escovas de dente serem distribuídas, crianças
esperando a pasta de dentes ser passada nas escovas, crianças sentadas no chão na
porta dos banheiros esperando para lavarem as mãos/escovarem os dentes, crianças
esperando todo mundo
acabar

a

atividade,

crianças esperando a
hora

de

natação,

ir

para

a

crianças

esperando sua vez de
nadar,

crianças

esperando a hora do
parque... Esperando o

Figura 23: Turma 5 anos/manhã em espera para a escovação dos dentes
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quê, mesmo? O tempo de espera em cada um desses momentos varia: nunca menos
do que de entre 5 e 10 minutos, podendo chegar até 30 minutos.
A espera nessa escola é uma prática que convive com as outras práticas
pedagógicas, aquelas dos trabalhos em grupo, do brincar, do escolher. Crianças
que a todo momento discutem, brigam, brincam, perguntam, pedem, insistem, ao
estarem em situação de espera, parecem compreender que não há nada a fazer em
momentos como esse, a não ser esperar.
CORREDOR (Turma da manhã): ESPERA
Na sala a professora entrega as toalhinhas de mão após anunciar o lanche. Esta pinga
sabonete líquido nas mãos das crianças ainda na sala, que correm para o banheiro.
Quem termina fica encostado na parede ao lado deste. Assim que todos chegam, seguem
para o refeitório. As crianças que terminam de lanchar esperam pelo menos uma das
professoras acabar de comer para saírem. Enquanto isso, brincam sentando-se em um
dos bancos da mesa que já está livre estendendo suas pernas até o banco da outra mesa
em frente. Quando liberadas, sentam-se no chão do corredor ao lado da porta da sala
esperando que as demais cheguem para que todas recebam suas escovas de dente, as
quais serão entregues por uma criança. Alguns meninos começam a se agarrar pelo
pescoço, fingindo lutar, meninas se aproximam de mim pedindo para escreverem no meu
caderno, outras me fazem carinho, e há aquelas que rodopiam de mãos dadas ou
conversam. Estão todas esperando pela professora que irá colocar a pasta de dentes
(Diário de campo, 7.mai.2008).

Entretanto, se por um lado esperam, seja lá o que tiver que ser esperado,
por outro, enquanto o fazem, movimentam-se revelando que alguma coisa está
fora da ordem. Meninos ou brincam de luta, ou se agarram, ou se empurram, ou
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brigam, mesmo. As meninas distraem-se com os objetos que estejam em suas
mãos ou enfeitando o próprio corpo, ou brigam, ou se empurram também. Richter
e Vaz (2007) ao considerarem que “práticas corporais contribuem fortemente na
(con)formação de comportamentos e subjetividades” (p. 1), traçaram, por meio de
uma pesquisa numa creche da região sul do Brasil, um “inventário dos momentos
e espaços da educação do corpo” (idem), com destaque para os momentos de
alimentação das crianças. Embora na escola pesquisada não existam situações de
constrangimento do corpo das crianças nos momentos da refeição, como
poderemos ver mais adiante, ao pensar junto com estas autoras sobre o que a ação
do corpo das crianças pode revelar, encontrei rastros de “um processo de
determinação do autocontrole, de dominação do corpo” (ibid, p. 10).
Ao tentar compreender o significado da espera imposta às crianças numa
escola que é pensada para elas, que se preocupa com elas, que as reconhece como
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sujeitos da cultura, “o controle do corpo das crianças, a moralização das
relações (...), mas também carinho e riso” [Kramer, 200*, p. ?], podem revelar
contradições no trato das crianças. A posição de Guattarri (1987) contribui com
algumas reflexões. Em sua crítica aos mecanismos utilizados pela sociedade
capitalista moderna e suas influências no comportamento reprimido e repressor
dos sujeitos, pergunta “como evitar que as crianças se prendam às semióticas
dominantes ao ponto de perder muito cedo toda e qualquer verdadeira liberdade
de expressão?” (p. 50). Analisa que em sociedades como a nossa, desde muito
cedo, as crianças são colocadas em situações nas quais já se esperam delas
comportamentos daquela natureza.
SALA DE AULA (Turma da tarde): ANTES DA NATAÇÃO
Na sala a turma se prepara para a natação; todos tiram os uniformes guardando-os nas
mochilas (as crianças já estão com a roupa de banho por baixo). São 14h (a aula será
14h45min). Depois de prontos, a professora chama-os para a roda. Começa a conversar
sobre a leitura que fizeram lá fora sobre araras. Um menino começa a cantar “Tropa de
Elite” e a turma toda canta. A professora sugere que cantem outras músicas: “– A da
casinha!”, ela diz. “– Agora a do João!”, continua. As crianças vão parando de cantar; a
professora diz que só ela está cantando, mas as crianças não se manifestam. Ela então fala
em tom sugestivo “– Vamos combinar umas coisas antes da natação. Como é que a gente
vai para a natação?”, “– Andando!”, uma criança responde em tom automático. Algumas
crianças já estão fora da roda conversando ou em pé (já são 14h25min). “– Então vamos
beber água e fazer xixi para irmos para a natação”. As crianças vão, quem retorna se
senta ou fica conversando apoiado nas mesas, esperando os colegas voltarem. Seguem
então para a piscina, a professora comandando um ritmo de passos bem devagar.
Chegamos lá às 14h40min (Diário de campo, 12.mai.2008).
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Dessa espera que é obedecida, mas ao mesmo tempo transgredida pelas
crianças, aparece a mobilização para que se adaptem à decifração dos códigos de
poder da sociedade, ainda que nem mesmo suas professoras pareçam se dar conta
disso. Durante a espera, foram oferecidas atividades que pareciam disfarçá-la; a
escola acaba empregando outros métodos para que estas aprendizagens se
consolidem, só que cada vez menos coercitivos (Guattarri, 1987). Ao perguntar
diretamente aos adultos que lidam com crianças em creches, em que suas atitudes
favorecem a iniciação das crianças nos valores do sistema, este autor sugere a
emergência de um “trabalho micropolítico”, que implicaria “de imediato um
trabalho dos adultos sobre si mesmos, entre si mesmos, um trabalho de análise do
coletivo (...) incidindo igualmente sobre as famílias, sobre o meio etc.” (ibid, p.
53 e 54). Não se trata de criar uma escola na qual a criança não precise “esperar”,
nem tampouco “proteger artificialmente a criança do mundo exterior (...), um
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abrigo da realidade social” (Guattarri, 1987, p. 54). Ao contrário, “criar
condições que permitam aos indivíduos adquirir meios de expressão
relativamente autônomos” (ibid, p. 55), seria uma maneira de garantir a não
cristalização de atitudes, abrindo espaço para vivências na escola que possam ir
dando lugar as suas próprias capacidades de expressão. Seriam então a
inquietação e o desconforto das crianças nos momentos de espera pistas para se
encontrar um caminho?

3.1.4
Cuidar
Existem dois espaços na escola que escapam daquelas práticas sobre o
brincar e o aprender: os banheiros e o refeitório. O refeitório é amplo, com duas
janelas e ventiladores. As paredes são pintadas de marrom dando continuidade a
uma que é forrada de tijolos aparentes, com um pequeno mural de cortiça sem
nada exposto. São quatro mesas acompanhadas de bancos coletivos, que atendem
até três turmas da Educação Infantil, e mais quatro redondas de plástico para as
crianças do Ensino Fundamental, que estão dispostas de um dos lados da sala; do
outro, há o bebedouro de garrafão e a mesa para colocação da louça e talheres que
serão usados pelas crianças e para servir a comida. Anexa está a cozinha com uma

78
passagem para alimentos (uma lata de lixo fica logo abaixo desta para que as
crianças raspem os restos de comida) e depósito exclusivo; na porta um cartaz
restringe a entrada de pessoas “estranhas”. Mesmo sendo ampla, como sua
posição permite a entrada do sol durante a tarde por sua única janela, o calor é
muito grande; há equipamentos e eletrodomésticos industriais para o preparo do
lanche. O cardápio é elaborado por uma nutricionista do Departamento Regional
que realiza visitas à escola, ainda que não sejam regulares.
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MACARRONADA, PICADINHO E PIZZA
(As crianças estão falando daquilo que não gostam na escola)
Pesquisadora: O que você não gosta aqui?
Mônica: – Eu... Não gosto do lanche.
(...)
Mônica: – Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto de macarronada!
Pesquisadora: – Macarronada, não?
João: – Eu gosto de macarronada, [---] picadinho...
Pesquisadora: – Picadinho e? O que você falou?
João: – E batata.
(...)
Mônica: – É, sabe do que eu gosto? De pizza!
Pesquisadora: – Pizza?
João: – Hummm, até eu!
Pesquisadora: – E eu também.
João: – É, tu já comeu? A pizza aqui?
Flávio: – Já! Gostosa! (Entrevista com grupo de crianças, 12.set.2008).

O lanche nem sempre agrada às crianças, principalmente quando é mingau,
sopa ou macarrão; como pudemos ver no evento acima, elas preferem pizza (–
“Você já comeu a pizza daqui? É uma delícia!”, me disse também, outro dia,
Paulo Henrique.). Em conversa informal com um menino da terceira série,
perguntei-lhe sobre o que mais gostava na escola: “– Claudia, eu gosto de tudo
aqui na escola. Gosto até do lanche...”, sorrindo, dando-se conta do que disse. A
bebida é sempre suco, geralmente de frutas locais tais como cupuaçu, açaí,
taperebá (cajá-manga), caju, goiaba. A escola e o setor de nutrição têm a
preocupação de oferecer alimentos que escapem do “fast-food”, na tentativa de
que as crianças tenham experiências mais saudáveis e diversificadas com a
alimentação.
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O refeitório é um dos espaços utilizados junto com o Ensino Fundamental.
Apesar da boa relação entre as crianças de ambos os segmentos, o momento do
lanche torna-se bastante confuso em toda escola, devido ao trânsito intenso das
turmas. As crianças mais velhas
formam uma fila ao lado da porta
do refeitório enquanto outras se
sentam

próximas.

muitas

pessoas

Como

são

conversando,

dentro e fora do espaço, o som
torna-se ensurdecedor, criando um
clima de muita agitação.
A autonomia é incentivada
em todos os sentidos e as crianças

Figura 24: Crianças da turma 5 anos/manhã servindo-se
durante o lanche - Refeitório
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respeitadas na sua vontade de comer. Servem-se sozinhas, em espacial quando os
alimentos vêm até a mesa em tigelas coletivas (biscoitos, sanduíches, pão caseiro
etc.); quando há comidas preparadas do tipo sopa, mingau e macarrão, é com a
ajuda dos adultos que se servem e decidem a quantidade desejada. As professoras
ao mesmo tempo em que as atendem comem junto com elas. Ocorre que, embora
as crianças sejam vistas como pessoas que escolhem se querem ou não comer,
capazes de usar pratos de vidro e talheres de metal, sendo respeitadas como
sujeitos que fazem parte de uma
determinada

cultura,

chama

atenção

uso

copos

o

de

compartilhados no bebedouro.
Foi

observado

que,

após

algumas crianças terminarem de
beber

água,

os

copos

que

deixam sobre o bebedouro são
reutilizados
passarem

por
por

outras
processo

sem
de

Figura 25: Banheiro feminino – meninas da turma de 5
anos/manhã escovando os dentes

higienização.
Os banheiros infantis são adaptados para atender às necessidades das
crianças. São três pias com espelhos, um chuveiro e três vasos sanitários; logo ao
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lado da porta há um rolo grande de papel higiênico. No banheiro dos meninos
existem, também, dois mictórios, mas que não são usados. Entre estes dois
banheiros fica o de pessoas com deficiência (com as adaptações necessárias). A
única criança que o utiliza é uma menina que usa cadeira de rodas (turma de
quatro anos), mas é auxiliada por sua mãe, que sempre está na escola, ou pelas
professoras. Entretanto, vale registrar a mobilização das crianças em acompanhála por todos os lados empurrando sua cadeira. Com exceção das crianças das
turmas de 3 anos, todas as demais vão sozinhas ao banheiro, bastando informar às
professoras. Às vezes, é preciso que aguardem o retorno de outras que haviam
saído. Diante das portas há sempre uma auxiliar de serviços gerais denominada
“zeladora de recinto” que toma conta da movimentação e da limpeza, dando
suporte fazendo recomendações às crianças sobre o uso do banheiro.
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BANHEIROS (Turma manhã): ESCOVAÇÃO DE DENTES
A professora coloca a pasta de dentes nas escovas das crianças que correm para o
banheiro. As meninas escovam os dentes rapidamente, depois ficam conversando, lavam
o rosto, arrumam os cabelos. A zeladora de recinto só entra quando percebe a demora
das crianças e faz recomendações sobre o uso do tempo no banheiro e a utilização das
pias (Diário de campo, 7.mai.2008).

A presença de uma “zeladora de recinto” ao mesmo tempo em que
contribui para a rotina da escola, evitando a sobrecarga das professoras que
precisam cuidar de vinte e cinco crianças, além de manter arrumados os
banheiros, aspecto que revela respeito e cuidado para com as crianças, deixa
emergir a polarização “assistência ou educação” [Kramer e Guimarães, 200*, p.
?]. Este é um ponto que tem gerado estudos “para a complementaridade das
ações pedagógicas e de cuidado, compreendendo-as como ações relacionais,
onde as crianças se expressam e se constituem subjetivamente, no diálogo como
adulto” [ibid, p. ?]. Tiriba (2005), ao abordar o binômio cuidar e educar,
geralmente compreendido como processo único, coloca em reflexão a questão de
que essa conjunção, mais do que revelar uma integração, revela uma dicotomia,
que, muitas vezes, “sugere a ideia de duas dimensões diferentes: uma que se
refere ao corpo e outra aos processos cognitivos” (p.66). O refeitório e os
banheiros contrastam com os demais espaços da escola. Em suas paredes estão
objetos de uso do próprio ambiente (o mural no refeitório e os espelhos nos
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banheiros). Tomando “fatores sócio-históricos relacionados a questões de
gênero, numa sociedade capitalista-urbana-industrial-patriarcal marcada pela
dicotomia corpo/mente” (ibid, p. 67), o cuidar e o educar tomam dimensões
diferentes nas atitudes dos adultos frente às crianças. A tensão entre o cuidar e o
educar está presente até mesmo nos cursos de formação de professor: professores
educam e auxiliares cuidam (Tiriba, 2005). Dessa maneira, “a materialidade do
espaço e os sinais de interação humana que nele são percebidos indicam
concepções de infância, práticas culturais e princípios que sustentam o trabalho
cotidiano com as crianças” [Kramer e Guimarães, 200*, p. ?].
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NATAÇÃO (Turma da manhã): TROCA DE ROUPA
As crianças chegam à área da piscina e colocam suas mochilas no chão. (...) As crianças
da turma de quatro anos estão tomando banho no chuveiro que fica ao lado piscina.
Depois, trocam de roupa ali mesmo, ficando todas nuas umas na frente das outras e de
quem estiver passando (este lugar é passagem dos frequentadores da academia). Ao meu
lado estão um menino da turma de quatro anos e outro da turma de cinco anos que
olham na direção das crianças que estão se vestindo. O menor diz: “– Olha aquele
pelado, olha a bunda, ó!”. Ambos caem na gargalhada. (...) Após a aula os meninos e
apenas duas meninas da turma de cinco anos se trocam do lado de fora. As demais foram
para o banheiro que fica na construção anexa à piscina, fechando inclusive a porta para
não serem vistas (Diário de campo, 6.mai.2008).

Neste evento, emerge mais um aspecto relacionado ao cuidar refletido pela
concepção de infância e as
práticas culturais com as crianças.
A troca de roupas coletiva é uma
prática

na

escola,

inclusive

realizada pelas professoras e
estagiárias,
mutuamente.

auxiliando-se
Apesar

de

compreender a falta de um lugar
mais confortável para a troca de

Figura 26: Crianças da turma de 4 anos/manhã trocando de
roupa após a natação

roupas, já que a piscina não foi construída para ser utilizada em aulas de natação,
não há proteção das crianças, sobretudo por ali se constituir passagem de jovens e
adultos frequentadores da academia, ou seja, pessoas estranhas às crianças.
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3.2
Quem são os adultos e falam das crianças?
Conhecer os adultos, em meio às situações nas quais se deparam e atuam
junto às crianças, revelou a existência de uma relação assimétrica entre estes,
variando em grau de qualidade e intensidade. Para Sarmento (2008), “a infância
depende da categoria geracional constituída pelos adultos” (p. 22), denotando
que essa assimetria não é um fato natural. Dessa maneira, fui identificando em
alguns aspectos daquela convivência, tentativas nas quais os adultos procuram,
mais do que conhecerem as crianças, manterem suas posições de adultos ao se
relacionarem

com

elas,

principalmente

por

ocuparem

um

lugar

de

responsabilidade, o que lhes requer atitudes de atenção, afeto, conhecimento e
respeito. Como diz Nascimento et alli [200*], “o papel mediador dos adultos, da
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autoridade legitimada, nas interações infantis assume relevância não para
exercer o controle sobre o que as crianças fazem e pensam” [p. ?].

3.2.1
Os adultos, sua(s) infância(s) e os modos de se ver e tratar as
crianças
Ao tentar identificar concepções de infância na instituição pesquisada,
ligações entre a infância dos adultos e estas concepções, olhar para as relações entre
adultos e crianças e crianças e crianças, realizar entrevistas, requereram, de mim,
também, uma atitude responsiva, pois o falante não “espera uma compreensão
passiva, (...) mas uma resposta, uma concordância, uma participação, uma
objeção, uma execução” (Bakhtin, 2003, p. 272). Para este autor, toda enunciação é
organizada no exterior do sujeito, “está situado no meio social que envolve o
indivíduo” (Bakhtin, 1986, p. 121). Daí que os sentimentos dos adultos sobre
infância, a sua própria, e a das crianças, não estão descolados de circunstâncias.
Todos os adultos entrevistados possuem nível superior ou estão cursando
(como o caso dos estagiários e da Recreadora). Todos moram a 30, 40 minutos da
instituição, num outro município (na capital), o que, segundo afirmam, consideram
ser muito distante. Como diz Da Matta (1985), espaço e tempo são conceitos
sociais, construídos na relação dos homens com a vida. Logo, são relativos.
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Os locais onde vivem, hoje, com raras exceções, são distintos daqueles em
que passaram a infância (geralmente no interior), com muito quintal e natureza;
quem viveu a infância numa capital, fosse em prédio ou casa, relata que também
brincava muito, que tinha vários amigos. Havia quem não pudesse brincar fora de
casa por motivos de saúde ou perigos, quem brincasse sempre sozinho, os que
conviviam com outras crianças só na escola. Suas famílias eram organizadas de
formas distintas: pai, mãe e irmãos; tia e primas; avós; mãe e irmã; pai, mãe, avós,
tios, irmãos e primos na mesma casa.
Cada adulto tinha uma forma diferente de contar, olhar e reconhecer sua
própria infância, mas a emoção era fato frequente. Enquanto alguns
demonstravam dificuldades em falar, dizendo que “vai sair tudo engasgado!”
(Entrevista AD.9) ou “eu não gosto nem de dizer, fico com vontade de chorar”
(Entrevista AD.4), outros demonstraram a rememoração de uma infância feliz: “–
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Aiiiii! Minha infância!!! Foi muuuito boa, muita brincadeira!” (Entrevista AD.
6); “– Adorei lembrar, foi tão bom...” (Entrevista AD. 2). Encontrar-se com a
infância que tiveram, com as crianças que foram, para poucos, foi maravilhoso,
mas, para muitos, constituiu-se num desafio mas que, ao final da entrevista,
mesmo com a memória de uma experiência, em grande parte, sofrida, resultou
num olhar para sua infância “assim, como um desabafo, coisas que eu não tinha
oportunidade de relembrar (...), eu gostei!” (Entrevista AD.4), como um
momento que valeria a pena ser revisitado por vários motivos: “espero ter
contribuído (com a pesquisa)”(Entrevista AD. 8); “É muito importante falar da
infância, porque a infância é que vai mostrar o ser humano que você vai ser no
futuro” (Entrevista AD. 7).
Cada relato, de certa forma, retornava ao presente de cada um dos sujeitos,
mesmo depois de passar por uma série de fatos que nem sempre se apresentavam
na ordem em que aconteceram. Esse retorno, iluminado também por aquilo que
falavam sobre a infância das crianças da instituição, gerava um “entrecruzamento
de passado, presente e futuro, rompendo, desse modo, com a noção de tempo
vazio” (Kramer e Jobim e Souza, 1996, p. 21), aquele que se alimenta de “um
modelo mecanicista e determinista da causalidade histórica” (Gagnebin, 2007, p.
12), fazendo lembrar que há muitas possibilidades de se viver, ver e conviver com
a infância: a sua e a das crianças.
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3.2.1.1
Nomes
As interações entre as pessoas que fazem parte do universo da escola –
profissionais, estagiários e crianças; profissionais, estagiários e os responsáveis
pelas crianças; profissionais e estagiários; crianças e crianças – revelam respeito
por cada um de seus sujeitos, a começar pelo uso de seus respectivos nomes, além
do tratamento dado a cada um. Entre os adultos da escola, um sentido de
identidade muito positivo se revelou: as professoras, as estagiárias, as professoras
de educação física, as coordenadoras e a secretária são identificadas e chamadas
por seus nomes próprios, entre si e pelas crianças (as professoras e as estagiárias
às vezes são chamadas, também, de “professoras”, pelas crianças). Já as pessoas
que trabalham na cozinha, nos banheiros e auxiliando a coordenação, são
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conhecidas como “seu” ou “dona” (seguidos pelo nome próprio), respectivamente
por gênero. Da mesma forma acontece com as crianças, as quais se apresentam,
são identificadas e chamadas por todos estes adultos a partir de seus nomes
próprios e nunca por apelidos (quando existem crianças com o mesmo nome, o
sobrenome é incluído, e o mesmo vale para os nomes compostos); quando estão
em condição de grupo, o nome da turma é utilizado. Destaca-se que os
responsáveis pelas crianças também são tratados da mesma forma, ou seja, são
chamados e identificados por seus nomes.
Os adultos de fora da escola – do Cinema, das Artes Visuais, da
Odontologia, da Biblioteca e da Recreação59 – se autointitulam e apresentam
como “tios” e “tias”.
RECREAÇÃO (Turma da manhã): “COMO É MESMO SEU NOME, HEIN?”
(Conversa entre uma menina e o Recreador)
Marcela: – Como é mesmo o seu nome, hein? (O adulto não responde; o diálogo seguiu
com a menina insistindo) – Seu nome é Rodrigo?
Adulto: – É.
Marcela: – Eu não sabia que seu nome era Rodrigo... Eu não te vi da outra vez
(referindo-se ao dia anterior em que houve trabalho na mesma área, e este adulto não
estava apresente).
Adulto: – Eu participei do teatro do coelho. Você lembra?
Marcela: – Ah! O teatro do coelho, lembro... Mas de você... (Diário de campo,
14.mai.2008).
59

Gostaria de destacar que há uma recreadora que é chamada pelo nome pelas crianças da mesma
forma que também procura chamá-las.
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Muitos chamam as crianças dizendo “menino!”, “menina!”, “chama aquele
menino ali!”; alguns, quando estão em situação de discurso, referem-se a elas
como “moleques” e “molecas”, traço da cultura local. Geralmente os nomes das
crianças são mencionados quando estes adultos querem chamar sua atenção em
situações de bronca ou constrangimento.
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CINEMA (Turma da manhã): “VOCÊ TEM QUE PRESTAR ATENÇÃO!”
O técnico da Cultura e o estagiário de Artes se aproximam dando “Bom dia!”, as
crianças respondem: “– Bom dia!”. Eles dizem: “– Bóra60 de novo!”. As crianças gritam
mais forte: “– Bom dia!!!”. Um deles vem com o microfone e diz:
Adulto: – A voz do tio não está boa hoje. Quem gosta de cinema? Qual foi a última vez
em que vocês foram ao cinema?
Criança: – Nunca! (diz um menino; as outras crianças não respondem).
Adulto: – O filme chama “Minhocas”61, é bem curtinho.
(As crianças começam a perguntar do filme, se é da Turma da Mônica).
(...)
Adulto: – Quem gosta de perguntar aqui?
Criança: – Eu falo muito! (diz Paulo Henrique)
Adulto: – Qual é o seu nome? (reportando-se a outro menino, aquele que respondera
“Nunca!”)
Criança: – Gerson.
Adulto: – Gerson, você tem que prestar atenção! (Gerson parecia só estar conversando
com os colegas; não percebi nenhuma movimento ou fala diferente disso). A história hoje
trata... (as crianças falam sem parar sobre o filme da Turma da Mônica, impedindo, de
certa forma, a fala do adulto. Ele então decide continuar, falando um pouco mais alto: “Eu vou perguntar depois e vocês não vão saber me dizer! É de um menino
minhoquinha!”. (Gerson fica calado; as crianças continuam pedindo que passe o filme
da Turma da Mônica (Diário de campo, 9.mai.2008).
PISCINA (Turma da manhã) “EU TÔ COM VOCÊ!”
(...) As crianças se sentam na borda e já batem os pés na água; uma delas pede que a
professora da turma pule logo na piscina e todas gritam: “– Professora! Professora!
Professora!”. Ela pula para o delírio de todos que gritam: “– ÊÊÊ!”. A professora de
natação dá bom dia e todos respondem falando bem alto. Ela diz que isso mostra como
estão fortes e animados. “– Vamos começar a aula?”; explica a primeira atividade:
segurando um flutuador do tipo “macarrão” eles deverão atravessar o lado da piscina,
dois de cada vez, cada qual acompanhado por uma das professoras; chegando à outra
borda, subir e sentar-se. As crianças encorajam os amigos que estão na água gritando
seus nomes em coro. De dentro da piscina a professora de natação fala carinhosamente
para os que estão na borda batendo os pés: “– Ai, ai, ai, ai, ai, estou de olho em vocês,
hein? Estou só vendo!”. Está na vez de Hélio, que está com muito medo. Ela pede que as
crianças deem apoio ao amigo e todos gritam batendo palmas no ritmo do nome do
colega: “– Hélio! Hélio! Hélio!”: “– Bate a perna, Hélio, eu estou com você!”, a
professora de natação diz, segurando-o firme enquanto ele nada. Hélio sorri enquanto
saltita após sair da piscina (Diário de campo, 6.mai.2008).

60
61

Esta expressão é muito comum naquela localidade.
Curta-metragem brasileiro em desenho de animação feito em massa de modelar.
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Nas atitudes dos adultos, a apropriação da identidade das crianças toma
proporções distintas. Os nomes dos meninos, em ambos os eventos, são
destacados com sentidos que se opõem: no primeiro, o nome é utilizado para
identificar e expor a criança em situação de constrangimento; no segundo, para
identificar a que deve ser reconhecida como capaz e merecedora de atenção. Em
situação que também envolve a questão da identidade, tal como a apresentada no
primeiro evento, Kramer [200*a] constatou que adultos numa escola de educação
infantil agem também de maneira semelhante. Algumas professoras só
pronunciam o nome das crianças nos momentos de repreensão ou então agem em
total situação de desapropriação de suas identidades ao esquecerem seus nomes,
tal como com as professoras e os responsáveis das crianças, referindo-se a todos,
respectivamente, como “menina”, “tia” e “mãe”, denotando interações baseadas
na inferiorização dos adultos e a naturalização do anonimato na escola. Bakhtin
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(1986) destaca que “qualquer enunciação, (...), constitui apenas uma fração de
uma corrente de comunicação verbal ininterrupta” (p. 123), o processo da fala,
enquanto amplo “processo de atividade de linguagem tanto exterior como interior
(...) não tem começo nem fim”, já que sua natureza é sempre social. Não se pode
analisar qualquer comunicação verbal sem aliá-la ao que o autor chama de
situação concreta. Esta traz em si características não só daquilo que se dá no
imediato, mas, principalmente, do contexto social mais amplo. Nesse sentido,
enquanto os nomes não se dirigirem a alguém serão apenas unidades da língua,
contudo, ao serem endereçados, e assim assumidos, convertem-se em enunciados.
As “unidades da língua são neutras, enquanto os enunciados carregam emoções,
juízos de valor, paixões. (...) Os enunciados têm sentido, que é sempre de ordem
dialógica” (Fiorin, 2006, p. 23).
Bakhtin (2003) destaca que o papel dos outros “(...) para os quais o meu
pensamento pela primeira vez se torna um pensamento real (e deste modo
também real para mim mesmo), não são ouvintes passivos, mas participantes
ativos da comunicação discursiva” (p. 301). Esses participantes não são apenas
elementos que fazem fluir um enunciado. Seriam também sujeitos em estado de
percepção. Para Vygotsky (2000), percepção e linguagem se interligam, fazendo
com que nossa visão de mundo vá muito além de seus aspectos meramente físicos,
perceptíveis, tornando-a uma visão de mundo com sentido e significado. Daí que,
se significados se constroem, é porque estão acontecendo aprendizagens. Que

87
aprendizagens estarão construindo as crianças sobre si mesmas, e sobre o que é
ser adulto, enquanto participantes ativas daqueles discursos? O mesmo vale ser
perguntado sobre os adultos.

3.2.1.2
Capa da invisibilidade
A maioria das crianças está sempre tentando fazer parte das narrativas e
situações que se colocam diante delas. Levantam-se, chegam perto dos adultos,
puxam-lhe a camisa, viram seus rostos, têm atitudes agressivas... Já outras, pouco
falam, participam em silêncio; há também as que se isolam dentro ou fora da sala
de aula seja fugindo sozinhas ou levando outras crianças, seja realizando jogos
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simbólicos solitários paralelamente à atividade que está sendo desenvolvida,
colocando-se à margem do movimento da turma.
SALA DE AULA (Turma da manhã): NÃO TEM LUGAR NA RODA
A turma está na roda fazendo a chamada (a professora hoje não veio; a estagiária pega
um cartão com o nome e fala características da criança a que este corresponde). Gilson
está de pé; a estagiária pede que se sente, mas ele diz em tom bravo “– Não tem lugar na
roda!”. Ela lhe mostra um lugar, e ele vai se encaminhando lentamente. A chamada fica
suspensa enquanto isso, com a estagiária falando (em tom carinhoso) para que Gilson se
sente logo, a fim de continuar com a atividade. O menino fica visivelmente irritado. Na
tentativa de aproximá-lo da atividade, a estagiária pega o seu cartão e fala suas
características físicas. Ele pega o cartão como se não estivesse se importando com a
atenção recebida. Ao passar por um menino que está próximo ao quadro de chamada,
soca sua cabeça várias vezes; o mesmo não se defende e chora. As duas estagiárias se
levantam para resolver a situação, mas se olham, e uma sai com ele da sala. O menino
que foi agredido vai para o colo da estagiária que está sentada na roda (Diário de
campo, 12.mai.2008).

Os adultos muitas vezes não dão atenção, parecem não perceber as
tentativas de inclusão das crianças e a sua presença silenciosa. Havia uma menina
da turma de 5 anos (tarde) que em vários momentos ficava no corredor. Ao ser
questionada pela coordenadora sobre o fato de estar sentada do lado de fora da
sala, respondeu: “– Eu sei que eu não tenho que sair, mas eu saio! Eu não quero
sair, mas eu saio! Não sei porque eu saio!”. As crianças nestes dois eventos
parecem mostrar o lugar que cada uma delas ocupa no grupo: o lugar de quem fica
de fora. Esse fora é a sua maneira de estar dentro, a maneira que encontraram de
se sentirem parte, ainda que seja do lado de fora. Por vezes, as atitudes dos adultos
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não se conectam com aquilo que a criança revela em suas ações; em outros
momentos, são acompanhadas por um certo distanciamento no falar (ainda que
nessa instituição, sem tom de agressividade ou rispidez), dando a impressão de
existir uma espécie de “capa da invisibilidade” que é colocada sobre as crianças
fazendo-as, subitamente, desaparecerem. Todavia, ao mesmo tempo, a “capa” é
retirada como num passe de mágica, e as crianças voltam à cena. As longas
transcrições de eventos a seguir visam destacar diferentes situações nas quais os
adultos, cada qual em sua área de atuação junto às crianças, agem dessa maneira.
HALL (Turma da tarde): ESCOVÓDROMO
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(Quatro pias com espelho foram montadas no hall em frente aos banheiros, o
denominado “escovódromo”, um equipamento muito utilizado em ações que a instituição
promove em escolas e outros locais públicos em seu trabalho de promoção da saúde
bucal)
Quatro adultos, incluindo a dentista, estão atendendo às crianças; escovam seus dentes,
passam fio dental e flúor. Esta também verifica se há cáries. Para cada criança é
utilizado um novo par de luvas. Os adultos quase não falam, e, quando o fazem, percebese também pelas expressões e respostas das crianças, que é algo sobre a escovação ou
ordens do tipo “abre a boca”, “cospe”. Elas também, ainda que não ajam com rispidez,
escovam os dentes das crianças sem dizerem nada. Uma menina tenta se olhar no
espelho que está um pouco alto; a atendente percebe e, cuidadosamente, o abaixa à sua
altura, sorrindo para ela, que retribui com outro sorriso (Diário de campo, 8.mai.2008).
CLÍNICA ODONTOLÓGICA: PRIMEIRA VEZ
Diogo tem cinco anos e é a primeira vez em que vai ao dentista. Entro, ele já está na
cadeira, pronto para ser atendido; a mãe sentada ao lado preenche uma ficha. A dentista
vem e pergunta para ele:
Adulto: – Vamos olhar os dentinhos?
Criança: – Não!
Adulto: – Já foi ao dentista?
Criança: – Não, é a primeira vez.
Adulto: – Qual o nome das suas professoras?
(...) Diogo está muito inquieto, sacode as pernas, fala sem parar, mas sem resposta.
(...) A dentista fala com a mãe sobre o dente que precisa restaurar, fala da importância
da escovação, mas não se dirige mais ao menino. Ele se mexe, ela pede calma, ele diz
que vai dormir e se vira de lado e fecha os olhos, apertando-os. A dentista lhe acaricia,
mas continua só falando com a mãe. Ele fica quietinho. De repente diz:
Diogo: – Eu quero balão!
Adulto: – Só depois de escovar os dentes é que ganha.
Diogo se vira de bruços e bate as pernas contra a cadeira. A dentista imediatamente
retoma a conversa com a mãe falando da importância da escovação noturna, que deve
ser feita por esta, e que, se ele não permitir, mesmo após conversar, é recomendável
pegá-lo à força, pois o benefício será muito maior. Ambas falam como se ele não
estivesse ali. Diogo mexe no aplique do jaleco da dentista - desenho de uma “Hello Kitty
(Diário de campo, 14.mai. 2008).
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SALA DE AULA (Turma da manhã): CRIANÇA BRAVA
Na sala, Tamires senta na cadeira que está na roda e diz muito irritada, cruzando os
braços, quase gritando: “– Ninguém quer me escutar! Ninguém me escutou!”. Sua
expressão é de muita raiva (Eu não sei o que aconteceu.). Uma amiga se aproxima e
tenta consolá-la, acariciando seus cabelos, e ela diz impaciente: “– Para!”. A amiga
respeita imediatamente e se afasta. Tamires segue assim, brava, reclamando e
caminhando pela sala, por uns cinco minutos. As professoras não olham para ela. A
professora começa a entrega das toalhinhas do lanche e a menina então relaxa. De
repente recomeça como se lembrasse daquilo que lhe causara tanta indignação e
irritação. A professora chama a turma para lancha. (Diário de campo, 6.mai.2008).
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MALOCA (Turma da manhã): CASINHA DISPUTADA
A Recreação preparou na Maloca um espaço com diferentes brinquedos para livre
exploração das crianças. (...) Uma casinha de plástico com abertura no telhado pelo
qual passa uma bola de madeira mobiliza a participação das crianças. A disputa para
brincar começa a se transformar em briga, pois um menino (Paulo) não quer deixar
ninguém jogar. A professora se aproxima e sugere um combinado para que a brincadeira
flua sem problemas. Paulo, que monopolizava o brinquedo, sai da maloca bastante
contrafeito, de braços cruzados. A recreadora o segue e conversa com ele a respeito da
árvore sob a qual estão. Ele olha a árvore, presta atenção, mas não descruza os braços e
muito menos sorri. Quando convidado a retornar, o máximo que se aproxima é até a
entrada da Maloca. A professora que de longe observava a cena vai até ele e o pega no
colo, explicando-lhe com carinho e tranquilidade que cada um tem que ter a sua vez de
brincar. Ele vai sozinho para onde estão o fogão e as panelinhas, mas logo retorna para
o grupo da casinha. A professora continua observando-o de longe. Assim que ele se
abaixa os colegas o expulsam. Ele imediatamente se queixa à professora dizendo que vai
falar que é a vez dele. Ela responde: “– Isso, diz que você é o próximo!”. Mas ele acaba
preferindo não dizer nada, ficando a olhar os colegas. A professora não interfere mais
(Diário de campo, 7,mai.2008).
MALOCA (Turma da tarde): TRATOR HUMANO
Chegando na Maloca (espaço organizado conforme no evento acima), a turma logo
procura um brinquedo ou jogo para explorar. (...) Há uma menina que se movimenta
bruscamente, passeando com um carrinho de boneca; passa por cima dos brinquedos
que estão no chão, derruba de propósito as torres construídas com os encaixes de
plástico, bate com o carrinho nos bancos de madeira, com uma mão empurra o carrinho
e com a outra empurra os colegas que reclamam, parece um trator humano. Nenhum dos
adultos presentes (professora da turma, estagiária, recreadora e três estagiários da
Recreação) observa esta menina, logo, ninguém intervém (Diário e campo, 7.mai.2008).

Olhar para as crianças e vê-las. Por que às vezes as vemos e em outras
não? Por que um mesmo adulto, que é capaz de perceber a necessidade de uma
criança e atendê-la, pode não percebê-la em outros momentos? Por que somos
capazes de trocar olhares e sorrisos com a criança e a seguir tratá-la como se nada
fosse afetá-la? Corsino e Santos [200*], observaram em escolas de educação
infantil, a existência de diferentes olhares que se dão sobre as crianças, tais como
“o olhar panorâmico” – aquele que o adulto, de um determinado local, consegue

90
acompanhar atentamente todo um grupo de crianças; “o olhar acolhedor e
receptivo” – aquele que percebe e procura compreender e atende as
individualidades em meio ao todo, proporcionando a conexão desse um com os
demais; “o olhar controlador e inibidor” – o que às vezes nem precisa da fala
para inibir ou constranger; e “ausência do olhar” – aquele que despreza e
transforma o sujeito em coisa qualquer. Em suas análises, baseando-se em
Bakhtin e Vygotsky, tecem reflexões a respeito das implicações disso na maneira
das crianças perceberem a si mesmas e às demais, já que a linguagem ocupa um
lugar fundamental “na constituição da subjetividade e da ideologia” [ibid, p. ?].
Os adultos, assim como as crianças, também se percebem e se fazem
perceber. Em muitos momentos de interação entre eles mesmos e também com as
crianças, observei uma alternância entre aqueles tipos de olhar, denotando
contradições nas suas atitudes. Tentando compreender esse exercício de
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contradições, presentes nos eventos acima, leio em Larrosa, uma explicação:
“a cultura, e especialmente a linguagem, é algo que faz com que o mundo esteja
aberto para nós. Mas quando uma forma converte-se em fórmula, (...), em rotina,
então o mundo se torna fechado e falsificado. (...) Nenhuma possibilidade de
experiência. Tudo parece de tal modo que está despojado de mistério, despojado
de realidade, despojado de vida” (2000, p. 49).

Baseada no pressuposto deste autor, percebo que os adultos ao se
aproximarem das crianças, com elas fazerem contato, quando prestam atenção em
sua movimentação vendo ali um sujeito que merece atenção e respeito não só
como indivíduo, mas como parte de um todo, retira-se a “capa da invisibilidade”:
emergem desse contexto de relações seres humanos que se percebem e se
aproximam. Porém, quando os adultos se colocam num outro lugar, no qual
exercem alguma forma de poder – posição hierárquica, relação com o
conhecimento, função –, ou alguma ação que faça parte de sua rotina profissional,
aquela “capa” cobre as crianças. Um adulto que fala sobre a criança na sua
presença como se esta ali não estivesse, ou decide não discutir ou conversar a
respeito de uma situação com ela, está fechando os caminhos da linguagem,
criando uma impossibilidade de experiência coletiva, esta entendida como algo
que se desdobra no outro (Benjamin apud Konder, 1999).
Qual seria então “o enigma da visibilidade”? Guimarães e Barbosa
[200*], ao discutirem sobre este tema em creches, retomam o paradoxo das
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iniciativas e debates sobre o trabalho com crianças pequenas, no Brasil, apontando
que “a creche, como direito, está completando vinte anos, mas enquanto prática
que leva em conta o cotidiano como espaço de interação singular entre crianças e
seus pares, está apenas engatinhando” [p. ?]. Com isso, querem dizer que o olhar
sobre as crianças também vem sofrendo alterações, ou seja, “pensar a criança
como um outro a ser visto em suas potencialidades, e não apenas conhecido pelas
suas características e necessidades” [idem], implica a prática do diálogo na
creche ou na escola de Educação Infantil. Mas, qual é o diálogo que está sendo
travado se, em muitas vezes, o compromisso dos adultos parece ser com os seus
próprios pontos de vista?
Transportando tal análise para os eventos descritos, podemos refletir se a
instituição pesquisada possibilita “formação de identidade, a constituição do eu
no contato com o social, entendendo que o conhecimento de mundo acontece
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implicado com o conhecimento em si” [Guimarães e Barbosa, 200*, p. ?]. Os
adultos ao agirem de forma muitas vezes contraditória, parecem expressar uma
cisão, divididos entre seres profissionais sérios – leais à neutralidade do sujeito
diante do conhecimento, da verdade –, e pessoas que se aproximam, recebem e
retribuem. Essas duas partes ora caminham juntas, ora se separam. Contudo, como
destaca Larrosa (2000), num mundo no qual “uma teoria da formação num
contexto em que as letras, as humanidades, são o conteúdo básico do ensino, tem
que pensar de que se trata quando falamos de uma relação (...) na qual se põe em
jogo o próprio eu” (p. 51). Nesse “eu” que se apresenta na criança e no adulto
(que um dia já foi criança), existem pessoas cujas histórias estão sendo
construídas. Muitos adultos entrevistados falaram, direta ou indiretamente, sobre
os olhares que receberam na infância, e os olhares que acham que as crianças
recebem, também. O material colhido nas entrevistas poderá ser utilizado numa
ampliação desse estudo, numa pesquisa que confronte estes universos e assim
tente compreender a existência ou não deste tipo de relação.
Bakhtin (1986) fala da existência de um “universo de signos” (p. 32), um
universo particular no qual “cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma
sombra da realidade, mas também um fragmento dessa realidade” (ibid, p. 33). O
que seria o olhar senão um fenômeno da natureza desse universo? Tal como as
palavras, que se tecem “a partir de fios ideológicos e servem de trama a todas as
relações sociais em todos os domínios” (Bakhtin, 1986, p. 41), gestos, expressões,
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olhares, também são veiculados no social, conferindo-lhe lugar também de
enunciado. Cada tipo de olhar, então, mais do que colocar ou tirar a “capa da
invisibilidade”,

pode

materializar

“mudanças

e

deslocamentos

quase

imperceptíveis que, mais tarde, encontram sua expressão nas produções
ideológicas acabadas” (ibidem, p. 42).
Apesar dos adultos realizarem distintas formas de olhar e se aproximar das
crianças, há, em outras situações de comunicação e interação, um fato em comum:
o tipo de escuta para com aquilo que as crianças têm a dizer. Quando as crianças
contam alguma coisa ou se colocam, geralmente são respondidas com um “É?”,
“Legal!”, “Foi?”, ou mesmo “ficam no vácuo”.
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SALA DE AULA (Turma da tarde): FLÚOR EM CASA?
A equipe de odontologia organizou uma atividade que teria dois desdobramentos: um
momento na sala e outro no hall dos banheiros, onde foi montado um “escovódromo”.
As cadeiras das crianças estão dispostas em formato de “U”, com uma mesa no centro
com materiais e objetos relacionados ao tema (duas escovas de dente gigantes, fio dental,
duas garrafas de flúor, pasta de dentes, um kit de três dentes retratando as fases do
aparecimento da cárie, duas dentaduras (uma de dentes de leite e outra de dentes
permanentes). (...) As crianças falam muito entre si, abrem suas bocas, mostram seus
dentes umas para as outras, mas essas observações não parecem estar sendo
considerada, pela dentista e, quando o são, usa frases do tipo: “É isso mesmo.”,
“É?”.”Legal” ou repete as frases ditas pelas crianças, quando concordam com elas.
(...). Depois, diz que vai mostrar os “amigos dos dentes” (pasta e escova de dente, fios
dental e flúor). (...), apresenta a embalagem de flúor (uma garrafa de plástico
transparente, rótulo impresso em tinta branca, com líquido de cor coral). Algumas
crianças falam: “- Lá em casa têm! Só que é de outra cor, tem vermelho, azul...”
(referindo-se aos enxaguantes bucais), que a avó usa, a mãe.... A dentista não percebe a
conexão feita pelas crianças e faz cara de muita surpresa e estranhamento dizendo
apenas: “ – Ah, é?!”, provavelmente pensando na possibilidade (absurda?) das crianças
terem flúor em casa (Diário de campo, maio, 2008).

Nem sempre os momentos de interação entre adultos e crianças nesta
instituição permitem que se dê a realização de diálogos que poderiam criar
vínculos mais expressivos e afetivos entre todos. Todavia, vale registrar que
muitos aspectos podem intervir nesses momentos, como a frequência das
atividades junto às crianças, conforme relatado pela própria dentista, que ainda
com elas não havia trabalhado. Entretanto, o que se coloca aqui em jogo é: as
crianças, em muitos momentos, são ouvidas daquela maneira. Se, para Bakhitin,
“o falante termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à
sua compreensão ativamente responsiva” (2003, p. 275), o que pode significar
orações dessa natureza? Palavras e orações fazem parte do grupo das “unidades da
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língua”. Caso a oração não esteja cercada pelo contexto do discurso, no interior de
um enunciado, como gerar uma nova atitude responsiva?
CINEMA (Turma da manhã): “LEMBRAM DE MIM?”
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Chegamos ao cinema; três adultos estão nos esperando: os estagiários de Artes e
Cultura (um rapaz e uma moça) e o técnico de som. As crianças vão se sentando
livremente, muito animadas. O estagiário de Artes diz, naturalmente:
Adulto: – Bom dia, crianças!
Crianças (também sem gritar): – Bom dia!
Adulto: – Vocês se lembram de mim?
(Algumas crianças dizem que sim, outras dizem que não).
Hélio: – Você estava no filme das minhocas! (em maio passado, em minha primeira
incursão ao campo, ele participou da outra exibição de cinema e da exposição de arte)
Adulto: – Isso mesmo, o nome do filme era “Minhocas”.
Paulo Henrique: – O filme das minhocas é do meu tio.
Adulto: – É mesmo? Você é sobrinho do (diz o nome do diretor do filme)?
Paulo Henrique: – Sou! Meu tio já me mostrou esse filme não sei quantas mil vezes!
Adulto: – Que legal você ser sobrinho dele. Eu gosto muito do trabalho do seu tio, sabia?
Seu tio faz umas coisas muito legais! (Diário de campo, 10.set.2008).

Refletindo sobre aquele tipo de escuta dado às crianças, demonstrado nos
dois eventos anteriores, seus discursos tomam formas diferentes: no evento sobre
a atividade com a Odontologia, parecem não passar de informações pouco
importantes que não precisam ser continuadas ou perguntadas. Se as “palavras
ainda são como cavernas, entre as quais conhecem curiosas linhas de
comunicação” (Benjamin, 1995, p. 272), especialmente as crianças, será preciso
que alguém traga uma lanterna e ilumine os caminhos. O estagiário de Artes
sustenta o diálogo com o menino, não só ouvindo o que este tem a dizer, como
também, replicando suas falas, inclusive em tom carinhoso e tranquilo. “Quem
escuta uma história está em companhia do narrador” (Benjamin, 1994, p. 213).
Mas, e se não a escutam? Restarão apenas fios que vão se ressecando e assim se
partindo, produzindo no sujeito uma experiência na solidão? Larrosa (2000)
também contribui com essa reflexão, trazendo novamente a ideia de experiência
como viagem coletiva, mas que sempre retorna ao interior do sujeito, a qual “tem
a suficiente força como para que alguém se volte para si mesmo, para que a
viagem seja uma viagem interior” (p. 53).
Pensando na “viagem” de cada um desses adultos ao ouvir suas histórias
sobre as próprias infâncias, seria importante destacar que a perspectiva de uma
experiência ser coletiva não significa, necessariamente, que esta será boa e
positiva. A infância foi – e ainda lhes parece ser – uma aventura, “uma viagem no
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não planejado e não traçado antecipadamente”, como diz Larrosa (2000, p. 52),
mas que sempre vai chegar a algum lugar. Seus relatos deixam transparecer que
não tinham controle sobre as situações a que eram submetidos, fossem boas ou
ruins, mas, principalmente, as ruins, nas que se sentiam abandonados, ignorados,
com medo, tristes, assustados ou coagidos. Nos momentos em que conheceram
estas emoções, geralmente estavam numa condição de não serem consultados
sobre o que desejavam ou sentiam. Eis aí a diferença entre experiências coletivas
e solitárias, das quais fala Benjamin. Quando nossa voz é ouvida, nossa história
reconhecida, seja numa situação boa ou ruim, não nos sentimos sós tendo que dar
conta de coisas as quais sequer teríamos condição de lidar, num determinado
momento. E, mais, sentimo-nos fazendo parte de um grupo, de uma comunidade,
desenvolvendo a prática do pertencimento, compartilhando experiências, nos
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unindo e tecendo a história com nossas marcas.

3.2.1.3
“Bom dia!”
Os adultos quando chegam para trabalhar com as crianças apresentam-se
de formas diferentes. As professoras se sentam em roda com a turma, chamando
aquelas que não se chegam. Iniciando uma conversa explicativa sobre o que
pretendem desenvolver, pedem silêncio, lembram que se não calarem como
conseguirão contar, falar, enfim, apresentarem as propostas. Com os outros
profissionais é diferente. Colocam-se, geralmente, de frente para as crianças, de
pé, junto com um grito de “Bom dia!”, lembrando uma atitude típica de
animadores de festa.
SALA DE AULA (Turma da manhã): DEPOIS DO CINEMA
Ao retornarem da sessão de cinema, a professora senta na roda com a turma e pergunta
quem se lembra de como era a família das minhocas (o filme era de animação com massa
de modelar, envolvendo uma família de minhocas) e, quantas pessoas tinham na família.
As crianças respondem. Ela diz que vai dar massinha e folha de “Color Set”62 para que
façam a família das minhocas nas mesas. As crianças se levantam, umas pegando o pote
massa de modelar, outras procurando logo uma mesa para se sentarem
(Diário de campo, 9.mai.2008).

62

Color Set é um tipo de papel cortado em folhas tamanho A4, de cores vivas e variadas.
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CORREDOR (Turma da manhã): A CHEGADA DA RECREADORA
As crianças estão no corredor do lado de fora da sala, esperando a recreadora, que logo
se aproxima. Como algumas crianças gritam “ÊÊÊÊ!”, ela pergunta, gritando: “– Quem
quer gritar?!”; todos gritam; o tipo de grito das crianças é fino, do fundo da garganta.
“– Quem quer gritar mais?!”; as crianças gritam mais; “– Alguém ainda quer gritar?!”;
poucos dizem que sim, e gritam. Ela então se joga no chão gritando, sacudindo braços e
pernas, numa performance de esperneio e exagero do grito; algumas crianças a
acompanham apenas gritando, enquanto outras ficam olhando. Ela não percebe que já
está suficiente, mas insiste e as crianças gritam descontroladamente (alguns estão
vermelhos, com as veias do pescoço saltando). Ela então, sem ter como retomar a calma,
começa a ir, de um em um, pedindo que gritem sem som, abrindo a boca sem emiti-lo. Há
crianças que não conseguem parar de gritar, mas aos poucos vão se cansando e
parando, dando a impressão de que a estratégia do “grito sem som” está dando certo.
(...) A recreadora propõe que formem “um trem” para irem até um lugar no qual diz ter
uma surpresa. A fila não é uma prática da escola, mas as crianças logo se organizam
muito alegres e animadas, achando que faz parte da brincadeira (Diário de campo,
7.mai.2008).

As atitudes diferenciadas entre os adultos da escola e os adultos das outras
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áreas, geralmente, ao apresentarem suas propostas, revelam concepções de
infância, expectativas e objetivos diferentes. A escola, como espaço de
aprendizagem, se opõe ao de espaço de surpresa, festa e animação, criado pelas
outras áreas, com menor intensidade na Odontologia e com exceção da Biblioteca
(será por que o espaço exige silêncio?).
PISCINA INFANTIL (Turma da manhã): “TÁ MUITO FRACO!”
Hoje a aula de natação é na piscina infantil, que fica no parque aquático. Como é rasa e
grande, provoca nas crianças os sentimentos de segurança e autoconfiança, ao contrário
da outra piscina, que é funda. A professora de natação fala: “– Bom dia, Canários!!!!”;
as crianças respondem gritando: “– Bom dia!!!!!”. Ela segue no diálogo: – Tá muito
fraco! De novo! Bom dia!!!!”; as crianças respondem: “– Bom dia!”, gritando mais alto.
As crianças já estão sentadas na borda com os pés na água, algumas começam a entrar.
A professora de natação grita: “– Quem entrar sem a autorização das professoras vai
voltar para a sala!”. A professora e a estagiária não dizem nada. “– A aula tem que ser
assim, ó! (faz sinal de positivo com o polegar) A piscina é rasa, mas a gente não pode
ficar com o pé no chão. Tem que bater a perna! Pode tocar a mão no chão?”; as
crianças gritam –– Não!!!”; : “– O pé?”; : “– Não!!!”. (...) As crianças ficam direto
com os pés no chão; mergulham sem parar, pois estão confiantes com água na altura da
cintura. A professora de natação grita: “– Só quem estiver sentado na borda vai brincar
da próxima vez!”. Algumas crianças não param, outras param, mas começam a sorrir
voltando a mergulhar. O tom da fala da professora é sempre o mesmo, seja brigando,
comandando as propostas ou brincando; em muitos momentos as crianças demonstram
estar na dúvida a respeito do que fazer, com um sorriso no rosto de quem sente que tem
algo errado, mas, ao mesmo tempo, esperando que possa se divertir (Diário de campo,
13.mai.2008).
SALA DE AULA (Turma da tarde): “QUEM CONHECE O SILÊNCIO?”
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Quando as crianças chegam na sala depois do lanche o espaço já está devidamente
organizado para a atividade coordenada pela Odontologia (vide evento “Flúor em
casa”, p. 86). As crianças chegam no seu ritmo sempre animado, algumas se sentam nas
cadeiras e outras seguem para mesa mexendo em tudo freneticamente como se já
soubessem que seriam impedidas, tentando então aproveitar ao máximo, mas a dentista
parece não se abalar, usando tom de voz baixo e sereno, pedindo que as crianças se
sentem (pediu três vezes seguidas). Na terceira tentativa, diz que irão conhecer uma
coisa legal: “- O silêncio. Quem conhece o silêncio?”. Algumas respondem que sim,
outras não falam nada. Ela anuncia que vai contar “uma historinha”, “mas tem que
prestar atenção porque eu vou fazer perguntinhas depois para saber quem prestou
atenção, hein?”. As crianças não dão atenção a isso e começam a falar tentando
compartilhar entre si, e, com ela, seus conhecimentos sobre os dentes, que são muitos
(Diário de campo, 8.mai.2008).

São mais recorrentes, entre aqueles profissionais, atitudes que provocam
nas crianças forte excitação e gritos, o que os obriga, depois, a tentarem reverter o
clima de agitação instalado. Muitas vezes, utilizam atividades e brincadeiras que
disfarçam o cunho coercitivo e/ou ameaças, mas que geralmente não funcionam,
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ou melhor, funcionam apenas por um tempo. Muitos adultos que se utilizam
dessas estratégias parecem não perceber que, para as crianças, estas parecem ser
parte do processo, tanto que elas logo retornam ao primeiro clima. O mesmo vale
para propostas que não necessariamente tenham sido apresentadas em ritmo de
euforia, como pela Odontologia.
Esse clima de agitação proposto às crianças pelos adultos faz com que
estas também ajam dessa maneira. Se os adultos as olham enquanto seres que,
para aproveitarem aquilo que eles têm a lhes oferecer necessitam estar eufóricas e
agitadas, não é à toa que estas assim também se comportam. Há um “elemento
expressivo” que valora a relação entre o “falante com o objeto do discurso”
(Bakhtin, 2003, p. 289), que “também determina a escolha dos recursos lexicais,
gramaticais e composicionais do enunciado” (idem). A oração/expressão “Bom
dia!” “é neutra em si mesma, não tem aspecto expressivo; ela o adquire (ou
melhor, comunga com ele) unicamente em um enunciado concreto” (Bakhtin, p.
290). Ao ser dita para as crianças (em tom de animação teatral, exagerada), passa
a tomar um “sentido concreto” (ibid, p. 291) do conteúdo a que representa: como
as crianças são percebidas pelos adultos. As crianças, por sua vez, ao serem
aquelas que irão compreender o significado da referida expressão, imediatamente
se colocam numa “ativa posição responsiva” (idem), fazendo com que atuem
diante do que foi dito, muitas vezes de forma inesperada. As crianças e os adultos
estão em processo de “assimilação” do outro, que, por meio de suas palavras,
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“trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos,
relaboramos e reacentuamos” (ibid, p. 294 e 295). O “Bom dia!” das crianças
significa aquilo que os adultos provavelmente estão pensando, ou seja, que elas
estão lhes obedecendo, que estão sob seu controle? Será que as crianças estão
querendo dizer que, ao contrário, simplesmente estão junto com eles, disponíveis
para compartilhar uma experiência, aqui no sentido atribuído por Benjamin63?

3.2.1.4
Donas do espaço
Dentre os adultos entrevistados, todos os que não pertencem à escola, têm
a impressão de que as crianças se sentem e se comportam como se tivessem algum
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domínio sobre o centro de atividades. Muitos as comparam com crianças de outras
escolas (públicas e particulares), reconhecendo que “têm uma oportunidade
fantástica (...) de estarem trabalhando com as professoras dessa forma (...). Pela
área que se tem aqui, dá-se uma contribuição legal para o (...) ensino (...) e para
o entretenimento (das crianças)!” (Entrevista AD.8). Aquele “domínio” é julgado
de maneiras diferentes. Para alguns adultos, “elas se sentem como se fossem as
donas desse espaço. Numa escola pública, quando tu chegas, as crianças ficam
paradas olhando (...), em escolas particulares mais fechadas, elas também se
comportam assim” (Entrevista AD.7), denotando uma ideia de liberdade de ação,
alegria, felicidade, infância de verdade, como dito pelo AD.6: “– Eu olho de
longe as crianças brincando aqui no parquinho e falo para o pessoal: - Ô vida
boa! Não têm preocupação, a preocupação é só estudar e brincar!”. Para outros
adultos, há falta de limites, embora sejam “a favor de um tipo de pedagogia onde
tu deixes a pessoa em liberdade, (...) se desenvolver, mas que tenha um pouco de
pulso, porque eu sinto que as pessoas às vezes deixam muito solto” (Entrevista
AD.3). Em todas estas posições, nota-se a existência de um ideário de infância,
entrecruzado com o de aluno. Nestas visões, a escola aparece como um território
63

O conhecimento, no sentido da experiência, pode ser distinguido de duas maneiras: o primeiro
obtido em meio à experiência coletiva, aquele que então se desdobra e se acumula, e o segundo em
meio ao isolamento do sujeito, tendo então que ser assimilado como se às pressas, já que não há
em que/quem se desdobrar. Benjamin destaca duas palavras em alemão que definem,
respectivamente, esta distinção de experiência como conhecimento: Erfahrung e Erlebnis (Ver
Konder, 1999, p. 83).
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de promoção do desenvolvimento das crianças. Para alguns adultos, esta seria
indissociável da disciplina que regula e reprime; para outros, seria abrir, libertar
pelo conhecimento e entreter. Percebe-se uma interseção entre estas visões, apesar
daquilo que cada um considera adequado para as crianças: a autonomia das
mesmas, pela qual a escola seria a principal responsável.
Conforme Gomes (2008), o lugar que a criança pode ocupar na sociedade
não é sempre o mesmo, variação esta que se dá a partir de um “movimento de
deslocamento do olhar e de distanciamento do próprio ponto de vista” (p. 93) de
nós, adultos. Profissionais que lidam com crianças devem, no modo de ver desta
autora, buscar um reconhecimento de suas próprias condições de “pertencimento
social, cultural e de gênero” (idem), bem como de sua “trajetória de formação
teórica e experiencial” (idem), podendo assim tomar maior consciência das
demarcações de suas próprias formas de pensar, referentes às crianças. Se as
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

“crianças-alunos” existem, é porque existem “adultos-professores” e “adultosnão-professores”, também. Dessa maneira, pensar o que seria adequado para as
crianças – “pulso firme”, “liberdade”, “busca”, “ensino”, “entretenimento” –
“implica, também, uma visão do que seria adequado como comportamento do
adulto” (idem).
Das entrevistas emergiram também uma visão idealizada de infância. Ao
se referirem ao brincar ao ar livre, ao entretenimento, a não ter problemas, os
adultos destacam aspectos comuns no que seria uma infância ideal. Contudo, as
infâncias contadas, em sua maioria conturbadas, situações difíceis, são um
contraponto a este ideário que povoa a sociedade. Se alguém diz que teve uma
infância difícil, que se sentia só ou tinha medo, é porque pensa na existência de
uma outra infância em que coisas como essas não acontecem. E, quando se
referem a algo bom da infância, ou a uma infância plena e feliz, é porque
brincavam muito, fossem sozinhos ou acompanhados. Micarello e Drago (2005), a
partir das falas de profissionais que atuam em escolas de Educação Infantil,
concluem que “em consequência das idealizações da criança, positivas ou
negativas, muitas escolas e professores têm dificuldades para lidar com as
diferenças (...)” (p. 138). Nesta pesquisa, a idealização foi encontrada nos adultos
que trabalham com as crianças, além dos professores.
Gomes (2008) em suas conclusões a respeito da existência de muitas
infâncias, pergunta-nos: quais seriam os pontos que, ao invés de nos afastarem e
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nos diferenciarem das infâncias das crianças, poderiam criar convergências, não
as que nos igualam, nivelam ou universalizam conceitos, mas as que nos
aproximariam?

3.2.1.5
Para além da escola

Os adultos da escola identificam nas crianças outros aspectos que vão além
do brincar, do aprender e da autonomia. Falam do encantamento pelas descobertas
que elas realizam, “mas ao mesmo tempo eu me entristeço por algumas crianças,
as situações que estão passando, com a questão da família” (Entrevista AD. 10),
da preocupação com relação àquelas que ficam fechadas em casa, das influências
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“da mídia, (...) que (...) talvez as façam ter limitações de vivenciarem
experiências, de irem para a rua brincar. (...) A questão da sexualidade muito
aflorada, a violência...” (Entrevista AD. 2). Os adultos, neste caso as
coordenadoras, as professoras e a estagiária, revelaram preocupações em relação
ao universo das crianças para além dos muros da escola: ainda que o vejam num
dentro e num fora da instituição, conseguem reconhecer que estas separações
compõem a vida das crianças, cujas experiências (dentro ou fora) influem na
formação das mesmas. Os outros adultos (de outras áreas) que também trabalham
com crianças em comunidades menos favorecidas, percebem essa relação entre
experiência e constituição do sujeito, falando da infância perdida de crianças (em
instituições carcerárias) que “lidam com a arma em punho, a condição deles é
sub-humana” (Entrevista AD.8)”.
Quando falam de como percebem a infância de crianças da instituição
pesquisada e de outras de fora, os adultos apresentam o mundo do qual estas
fazem parte, da vida que as rodeia. Também, em seus relatos pessoais, contavam
sobre suas necessidades na infância, as quais apareciam indo além de seus desejos
de criança, mas em direção aos dos outros, dos adultos e do mundo em que
viviam. Eram casas que se erguiam, camas sob as quais se escondiam, plantas em
vasos com as quais conversavam, surras em casa, brigas na rua, os desenhos não
reconhecidos pelo pai, aprender a ler em casa e ter que ser adiantado na escola, ser
reprovado, a mãe que vai ao salão de beleza e cuida só de si, a mãe que brinca
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junto nas férias, a mãe que protege e cuida muito. Em cada história encontro os
traços da infância que percebem hoje nas crianças.
Benjamin ao dedicar parte expressiva de sua obra à infância, reafirma na
criança uma condição peculiar. Preocupado com a herança burguesa que vê nas
crianças a possibilidade de garantir suas conquistas, lutava contra esse formato tão
rígido de ser humano que se apresenta nos adultos. Ao considerar e manter os
valores da infância, o autor tentava, quem sabe, encontrar uma saída para a
humanidade, redimindo-a de sua dureza, visto que a infância, “sendo um momento
da história do homem, que se repete eternamente, manifesta, nesse eterno
retorno, aquilo que essencialmente permanece como fato humano” (Jobim e
Souza, 2006, p. 151).
Pensar junto com Benjamin a respeito da infância, aquela que está presente
num determinado tempo e lugar, nos possibilita a compreensão de que há uma
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infância do homem, essa pela qual estamos passando, ainda que de formas
diferentes, longe da ideia de representação do o mundo dos adultos numa espécie
de miniatura deste. Não. Para Benjamin (apud Pereira, 1984), “o ser humano de
pouca idade constrói seu próprio universo, capaz de incluir lances de pureza e
ingenuidade, sem eliminar todavia a agressividade, resistência, perversidade,
humor, vontade de domínio e mando” (p. 11), aspectos estes também presentes na
história dos homens. Apesar de experiências distintas dentro e fora da instituição,
há uma única criança que vai e vem carregando marcas e deixando rastros. Única
não no sentido de que as crianças são todas iguais, mas no sentido de sujeito
social e cultural. Será que é por isso que encontramos nas histórias das crianças,
hoje, componentes de nossa própria infância, os quais nos fazem sentir alegres,
indignados, realizados, sofredores, marcados ou querer mudar a situação nas quais
as crianças se encontram?

4
As Crianças da Escola
Colocar as crianças como sujeitos na e da pesquisa é mais do que ouvi-las
e observá-las. Ter participado, ainda que por pouco tempo, do “Grupo de Pesquisa
sobre a Infância, Formação e Cultura” – INFOC –, permitiu-me refletir sobre a
importância de trazer as crianças para dentro da pesquisa, contar e aprender com
elas, considerando-as sujeitos reveladores de conhecimentos da realidade da qual
fazem parte. Também, de encarar o desafio de fazer pesquisa numa área em que
atuei como professora de educação infantil e como formadora de professores de
educação infantil. Tendo que compreender que “a cultura marca, nos constitui,
nomeia, identifica” [Kramer, 200*a, p. ?), eu não poderia estar só, de novo, com
os adultos da instituição pesquisada: seria preciso estar com as crianças. Mas,
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conforme Silva, Barbosa e Kramer [200*], “é preciso superar o mito do
protagonismo infantil (...) compreendendo a infância como categoria e as
crianças como sujeitos empíricos em interação constante com crianças, jovens e
adultos” [p. ?]. Por isso, desde minha primeira incursão ao campo, as crianças
sabiam que eu estava fazendo uma pesquisa sobre a educação infantil e que por
isso as acompanhava em suas atividades na escola. Já na segunda ida, ao serem
convidadas a falar contribuindo com informações para o trabalho, participaram de
bom grado, esperando pelo dia em que fariam parte do grupo a ser entrevistado,
quando então seguiam comigo muito animadas pelos corredores. As crianças
demonstravam gostar da presença do gravador e da possibilidade de escutar
depois aquilo que falavam. Tais condições foram postas a elas desde o início.
Tomando cuidado com a maneira de abordar as crianças, já que, como diz
Jobim e Souza e Castro (2008), existem “comportamentos e atitudes culturais
inscritos no imaginário de cada interlocutor, os quais orientam e definem o lugar
social que deve ser assumido por cada parceiro naquele contexto específico de
trocas verbais” (p. 60), o desafio foi o de tentar deixar fluírem suas falas, ao
mesmo tempo em que eu respondia ou perguntava. Mais uma vez estamos diante
daquilo que Bakhtin chama de responsividade, por meio da qual, também se pode
escapar do gênero discursivo presente na entrevista, o do adulto que, como sabe
mais, é sempre quem pergunta. Vi-me em vários momentos diante de crianças que
rapidamente me davam respostas para que logo passassem ao que realmente lhes
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interessava: falar, e muito, sobre suas vidas. Contavam histórias fantasiando-as
em parte para que todos rissem, reclamavam de injustiças e de coisas chatas,
queriam saber o que eu pensava sobre os fatos, se conhecia os filmes que
assistiam, se gostava de lanchar em determinado lugar, como era minha mãe
quando eu era criança, enfim, compartilhavam experiências. Ainda que eu tivesse
de perguntar sobre o que gostavam ou não na escola, ou como apreciavam o que
os adultos faziam quando trabalhavam com elas, as crianças, além de contribuírem
para a pesquisa e de responderem às perguntas, firmaram um lugar de sujeitos que
traziam para o diálogo a vida da qual fazem parte. E lá estava eu tendo que dar
conta do lugar de pesquisadora e também o de pessoa que gostava, e gosta, de
conversar com crianças. Ouvindo as gravações de nossas conversas, percebi que
em muitas vezes corri atrás das perguntas que queria que respondessem, mas as
crianças conseguiam escapar. Jobim e Souza e Castro (2008) se referem ao lugar
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ocupado por crianças e adultos em momentos de entrevistas, colocando-os juntos
na produção de sentidos: “Tal compreensão fundamenta-se, (...), no
reconhecimento de que os sentidos que podem ser revelados ao longo de uma
entrevista remetem a práticas sociais que condicionam tanto entrevistador(a)
como entrevistado(a)” (p. 60).
Cruz (2008) enfoca mudanças positivas nos caminhos que têm sido
trilhados na pesquisa com crianças e na forma como estas têm sido tratadas
embora, infelizmente, ainda nos diferentes espaços em que circula – escola,
família, comunidade – é reconhecida como alguém que não tem vontade e direito
à voz. Assim, ouvir o que as crianças têm a dizer sobre os adultos, tanto pode ser
uma forma de encontrar caminhos que possam contribuir para beneficiá-las,
pois,“ seu ponto de vista traz elementos que fortalecem pessoas e entidades
preocupadas com os interesses das crianças e que desenvolvem ações para
construir melhores condições para que a criança viva a sua infância” (p. 14),
como pela sua participação, ganhar maior presença e ação já nas situações vividas.
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4.1
Quem são as crianças
A maioria das crianças que frequentam a instituição mora em bairros
próximos a esta, ainda que grande parte necessite de transporte (muitas se utilizam
de serviços de vans particulares). A faixa salarial em 60% de suas famílias é de até
dois salários mínimos, sendo o restante variando entre três e até acima de seis
salários mínimos. A escolaridade de seus pais é a seguinte: 60% entre os homens e
56% entre as mulheres têm ensino médio completo; 32% e 20%, respectivamente,
têm superior completo/incompleto. O restante das mães tem ensino médio
incompleto ou ensino fundamental completo. As principais áreas de atuação dos
responsáveis são ligadas ao comércio, à administração e à área técnica64.
As matrículas da escola partem de uma “lista de espera” preenchida ao longo
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do exercício em curso; a ordem desse preenchimento irá definir a chamada das
crianças. Nas turmas da faixa etária de 3 anos são oferecidas cinquenta vagas todos os
anos. Para o preenchimento destas e demais vagas nas outras faixas etárias – fato
considerado raro pela equipe –, alguns critérios foram estabelecidos65: 1º) Ter irmão
na escola, independente das categorias da instituição (usuário ou comerciário); 2º) Ser
dependente de comerciário e a preferência por turno; 3º) Os usuários são chamados
quando não existem mais procura pelos dependentes de comerciário.
Como se pode ver, a atenção às necessidades das famílias já aparece desde
a matrícula. A escola reconhece a importância do universo familiar na formação
das crianças procurando sempre aproximar-se deste, promovendo atividades
coletivas e reuniões de turma nos finais de semana para que todos possam
participar. A presença da família na escola está diretamente relacionada à
importância dada à vida das crianças além dos muros da instituição. Temos escola
e família juntas nesse projeto de formação, desde a educação infantil seguindo até
o ensino fundamental. A presença dos responsáveis parece ser vista como
positiva: nos momentos de entrada e saída conversam com as professoras e as
crianças descontraidamente, e ao buscarem informações na secretaria e
coordenação também agem assim.

64
65

Informações obtidas pelas fichas de matrícula dos alunos e arquivos da secretaria.
Informações foram obtidas por meio de material produzido pela secretaria.
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O universo das famílias é forte presença também nas falas das crianças.
Durante as entrevistas e em momentos do cotidiano da escola contavam sobre
irmãos, pais, amigos, primos, avós, tios e namorados da mãe/pai, revelando a
presença de diversos tipos de contexto familiar. Nas situações que colocavam,
percebiam-se tensões e tentativas de compreensão e participação nestes contextos,
como o caso de Paulo Henrique, referindo-se ao pai que já está no segundo
casamento: “hoje ele não vai me ver, depois também não vai me ver porque ele
vai buscar o meu fofinho (irmão bebê deste casamento) (...) e a tia Célia, que é
namorada do meu pai. Ele terminou com a minha mãe”. Queixas a respeito de
irmãos mais velhos que batem, da mãe que é perseguida pelo namorado, dos pais
que brigam foram relatadas. Ao contarem que tentam dar “um conselho para eles
(os pais)” mas, que não escutam, e que só a “Super Nanny”66 poderá resolver, as
crianças, nestes casos, respectivamente, Tamires e Marcela, colocam a
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necessidade de se sentirem protegidas pelos adultos e as dificuldades de lidarem
com situações dessa natureza, demonstrando reconhecerem as diferenças entre
adultos e crianças.

4.1.1
Culturas das crianças
Durante os momentos de observação, convivência e entrevistas com as
crianças, outros aspectos emergiram: a mídia, os hábitos do cotidiano, o consumo,
a linguagem, a própria escola, as relações com os colegas, os conhecimentos sobre
a natureza. Ao se reportarem a tantos aspectos, as crianças demonstram que a
infância não é uma categoria que se opõe a de adulto, como se ambas
convivessem em espaços paralelos. No desenvolvimento do conceito de
“geografia da infância”, Lopes e Vasconcelos (2005), refletem sobre uma
“Geografia desenhada pelas mãos das crianças” (p. 9), no sentido de que os
lugares que elas ocupam são delimitados em interações com os demais: “o sentido
da infância é atravessado, (...) pelas dimensões do espaço e do tempo que, ao se
agregarem com o grupo social, produzem diferentes arranjos culturais e
66

“Super Nanny” é um programa da TV inglesa que passa na TV a cabo (NET), no canal GNT,
sobre uma babá profissional que intercede junto à famílias que estão com problemas de
relacionamento e disciplina com os filhos.
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diferentes formas de ser criança, traços simbólicos carregados por toda a vida”
(ibid, p. 28).
Da Matta (1985) apresenta algumas “esferas de sentido que constituem a
própria realidade e que permitem normalizar e moralizar o comportamento por
meio de perspectivas próprias” (p. 41): os códigos da “casa” (o privado, a
família), da “rua” (o fora, as leis, a história) e do “outro mundo” (que “focaliza a
ideia de renúncia do mundo com suas dores e ilusões e, assim (...) tenta sintetizar
os outros dois” [idem]). Para o autor, estes códigos ao serem lidos pelos sujeitos,
são passíveis de avaliações diferentes, denotando a emergência de subjetividades.
Não há código que seja sempre hegemônico. Entretanto, “de acordo com o
segmento ou categoria social a que a pessoa pertença” (ibid, p. 41 e 42), um
poderá exercer maior poder do que os outros.
A criança sofre a pressão de tais forças movendo-se como pode, agindo de
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formas diferentes em cada uma daquelas instâncias. Contudo, isso não quer dizer
que seja uma vítima das situações. Segundo Gagnebin, Benjamin abre a
possibilidade de “ampliação da dimensão social do sujeito” (2007, p. 74),
permitindo-nos “pensar a nossa prática histórica, isto é, como contamos a nossa
história e como agimos nela” (p. 75). A criança, como sujeito, é muito mais do
que representante de uma categoria, é um ser “atravessado pelas ondas do desejo,
de revoltas, de desesperos coletivos” (idem). Dessa maneira, quais seriam as
dimensões da cultura que envolvem esse sujeito, a criança? Como ela se apropria
da cultura e cria outras? O texto, a seguir, trata daquelas dimensões que
emergiram na pesquisa por meio das quais poderemos pensar sobre que crianças
são essas, o que falam sobre o mundo em que vivem e o que dele tomam para si
nas formas de culturas infantis.

4.1.1.1
Muitos saberes

CANDIRU E MÃE D’ÁGUA
Antes da sessão de cinema o estagiário fala e pergunta se as crianças conhecem algumas
coisas que aparecerão no filme, tais como pororoca, Mãe d’água, Matinta Pereira,
Curupira, Candiru – explica que este último é um peixe que entra nos órgãos genitais das
pessoas. As crianças falam que o tal peixe faz isso, mesmo, que tem que ir para o hospital
tirar. Andréa, ao lado, segura no meu braço dizendo que está com medo do filme por
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causa desses personagens. Eu a tranquilizo. (...) As crianças dizem que conhecem todos
(Carlos, ao meu lado, arregala os olhos e me explica, em tom de seriedade, que “a Mãe
d’Água é uma mulher que puxa a pessoa lááá para o fundo do rio”) (Diário de campo,
10.set.2008).
O MAIS VELOZ
Márcia: – Sabia que eu tenho uma arara? Ela canta “Parabéns”!
Carlos: – Um dia eu vou ter um gavião.
Pesquisadora: – Outro dia eu vi um gavião lá fora, gente!
Carlos: – É. Ah! Não! Eu vou ter um falcão! O falcão é o bicho mais veloz do mundo!
Mais veloz sabe quem é? Mais veloz ainda? É o leopardo! (Entrevista com grupo de
crianças, 4.set.2008).
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“CÉLEBRO”
Marcela: – Quando a gente roda, a gente, assim, quando a gente para de rodar a gente
sente, quando a gente fica rodando, fica tonto, né?
Gerson: – É por causa do nosso “cébro”.
Pesquisadora: – É.
Gerson: Eu sei fazer um “cébro”.
Marcela: – “Célebro”! (dando uma risadinha ao corrigir o colega.) (Entrevista com
grupo de crianças, 11.set.2008).
ÔNIBUS
(as crianças estão desenhando)
Pesquisadora: – Flávio, o que é “ICUI” (Icuí) que você escreveu?
Flávio: – É o nome de um ônibus de (capital do estado).
Pesquisadora: – Ah!
Flávio: – É porque aqui tem um monte de ônibus em (capital do estado). Aí, o máximo
que eu sei escrever são esses.
Pesquisadora: – Ah! Esses são os ônibus?
Flávio: – É.
Pesquisadora: – Os nomes dos ônibus?
Flávio: – É. Tem outros, “Coqueiros”, “Rua 8”, tem um monte! Tem “Águas Lindas”...
Pesquisadora: – Ah, entendi! (Entrevista com grupo de crianças, 12.set.2008).

Ao formarem o “seu próprio mundo de coisas, mundo pequeno inserido
em um maior” (Benjamin, 1984, p. 78), as crianças “estão menos empenhadas em
imitar as obras dos adultos do que estabelecer entre os mais diferentes materiais,
(...) uma nova e incoerente relação” (idem). Saberes construídos a partir de
conhecimentos científicos ou do cotidiano de sua cidade e das lendas
amazonenses revelam como elegem e tecem relações entre suas vidas e o mundo,
ou seja, há fios de sua cultura que vão não só lhes conduzindo como sendo
transformados numa espécie de tapete. Entretanto, nesta trama que se forma,
“nalgum ponto, um desvio insignificante de seu curso normal” (Benjamin, 1995,
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p. 164) poderá ser percebido, desvios que a própria criança cria, conduzindo-a
para um novo desenho.
PISCINA (Turma da manhã): REMORDIMENTO
(Estamos na aula de natação, eu sentada assistindo; Hélio vem até a mim)
Hélio: – Quando um cachorro morde uma pessoa, o que acontece depois?
Pesquisadora: – É preciso tomar vacina.
Hélio: – E se ele morder a pessoa de novo, o que é isso?
Pesquisadora: – Não sei.
Hélio: – É remordimento! (Diário de campo, 6.mai.2008).
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TEMPO
Marcia: – Sabe que tinha uma lixeira aqui?
Paulo Henrique: – Tinha desde que tu não chegou. Já tem desde muito tempo, menina!
Marcia: – Ele já é velho nessa escola. Mas eu sou nova.
Paulo Henrique: – Não, tu é velha, também! Tu deve ter aqui 300 dias, também. E eu
fiquei 40 dias aqui!
Marcia: – Ainda nem ficou 40 dias aqui.
Paulo Henrique:– Mais do que eu, 367 dias!
Marcia (faz cara de susto): – Ô! Eu ainda vou estudar nessa escola, até eu crescer!
Paulo Henrique: – Eu vou estudar até morrer!
Marcia (rindo): – Eu vou estudar atéééé´ ficar grande! (Entrevista com grupo de
crianças, 4.set.2008).
TALULA
Hélio (em tom teatral): – Oh! Nós somos você, Claudia “talula”! (todos riem)
Pesquisadora: – O que é “talula”?
Hélio: – Talula é uma mulher que eu já vi, uma mulher que é vidente!
Pesquisadora: – E onde você viu isso?
Hélio: – Talula é que vê na bola de cristal (faz o gesto de “ler” bolas de cristal). Então...
Nelson:– Então...
Hélio: – Ah! Então a professora Claudia é uma cigana!
Pesquisadora: – Eu?
(todos riem muito)
Caio: – Então ela é...
Pesquisadora:– O que eu sou?
Hélio: – Ué! É a senhorita Talula! (Entrevista com grupo de crianças, 9.set.2008).

“Talula”, “remordimento”, “367 dias”. As crianças “em seu pequeno
mundo de coisas”, como diz Benjamin (op.cit), vão ampliando seus
conhecimentos, aqui compreendidos também como experiência, subvertendo a
ordem das coisas, ao mesmo tempo em que não estão de fora do mundo dos
adultos. “Cigana”, “cachorro”, “tempo”. Numa outra abordagem, Vygotsky
(2000), afirma que “o desenvolvimento psicológico dos homens é parte do
desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e assim deve ser entendido” (p.
80), ou seja, a aprendizagem não é um fenômeno natural. As crianças se afastam
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cada hora mais do ideário de filhotes, pequenos animaizinhos, seres da natureza
que precisariam só de alimento e cuidados físicos.
Colocando a criança num outro lugar, o de ser capaz de agir sobre o meio
ao mesmo tempo em que sofre também as ações deste, o que de fato define os
conhecimentos que constrói? O que a faz organizar este ou outro conhecimento a
ponto do mesmo compor seu patrimônio cultural próprio? Ao destacar que
existem tanto fatores internos como externos nas aprendizagens da criança,
Vygotsky vai além “das dimensões biológicas do sistema nervoso humano”
(2000, p. 52): os signos, os quais permitem desenvolver formas inteiramente
novas de comportamento, na medida em que tanto funcionam como estímulos
externos como “autogerados” em meio ao próprio pensamento da pessoa. Não
são coisas que circulam livres pela natureza, foram criados pelo homem e vão
sendo incorporados aos conhecimentos das crianças, permitindo que estas,
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também, construam outros. Ou seja, os signos agem sobre as crianças, mas
também a estas lhes é permitido agir sobre eles, como é o caso da contagem do
tempo (evento “Tempo”). Com isso, Vygotsky demonstra que, mais do que meros
aspectos a serem aprendidos e decorados, os signos são mediadores da construção
de conhecimentos, pois trazem consigo ideias, significados cujos valores
emergem de uma determinada cultura. “A verdadeira essência da memória
humana está no fato de os seres humanos serem capazes de lembrar ativamente
com a ajuda de signos” (Vygotsky, 2000, p. 68); o que podemos apreender da
lista de animais velozes apresentada pelo menino Carlos (evento “O mais veloz”)
e da sequência “Talula, vidente, bola de cristal e cigana” (evento “Talula”). Os
saberes das crianças são construídos por sua capacidade de pensar atribuindo valor
a aquilo que pensam, e que isso resulta de processos de origem sociocultural.
4.1.1.2
Consumo e Mídia
GRAVADOR, FOTO, CELULAR
Tamires: – Sabia que a minha tia tem um gravador?
Pesquisadora: – É?
Tamires: – É.
Catia: – A minha mãe, ela me dava...
Telma (interrompendo Catia): – O meu padrinho, ele tem uma máquina de bater foto,
minha madrinha. Eu tenho um celular de bater foto.
Pesquisadora: – Sei...

109

Telma: – Meu pai sempre compra para mim um celular. Quando ele está veeelho, ele
compra um novo... (Entrevista com grupo de crianças, 10.set.2008).
TELEVISÃO
Gerson: – Professora, professora, meu pai tem essa televisão! (na sala em que estamos é
onde acontecem os cursos à distância por IPTV. A TV é muito grande, nova, com teclado
de computador)
Pesquisadora: – Tem?!
Marcela: – Minha tia, também.
Gerson: – Mas a minha é mais grandona.
Pesquisadora: – É?
Gerson: – Que dessa.
Marcela: – A minha, a minha tia tem uma televisão preta assim, como assim.
Pesquisadora: – Hum... ah, é? É bonita, né?
Marcela: – Eu tenho um computador.
Gerson: – Eu também. (Entrevista com grupo de crianças, 11.set.2008).

As crianças ao darem sentido ao objetos que estão ao seu redor – o
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gravador e a TV –, começam a falar de outros objetos, parecendo duelarem entre
si, mostrando quem tem mais do que a outra. Celulares novos, máquinas digitais,
TV, velho, novo: objetos da cultura e do consumo.
PICA-PAU (I)
(As crianças estão desenhando sobre a atividade que fizeram com a Odontologia)
Gerson: – A casa do Pica-Pau. (silêncio) Tu tem o DVD do Pica-Pau?
Pesquisadora: – Não.
Marcela: – A senhora conhece?
Pesquisadora: – Conheço, quando eu era criança já tinha o Pica-Pau, sabia?
Gerson: – O Pica-Pau é mulher, não é homem. (Entrevista com grupo de crianças,
11.set.2008).
PICA-PAU (II)
(As crianças estão desenhando sobre a atividade que fizeram com a recreadora)
João: – Ulha! Ulha! O cabelo da Ivana!
Mônica: – Ai, credo!
João: – Está todo despenteado! É o cabelo da Ivana, parece uma ponte da “juventudes”!
(risos)
Pesquisadora: – Fonte da juventude?
João: – É! (risos) Igual do Pica-Pau, né? Que ele diz...
Flávio: – Ele diz “Ó! Agora tem uma fonte da juventude de verdade!”
João: – Tu sabe, um dia, o urubu, foi um pato grandão na fonte da juventude, aí o pato
virou pequeno, né?
Flávio: – É! Aí ele vira lindo! (Entrevista com grupo de crianças, 12.set.2008.)
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PICA-PAU (III)
Carlos:– Ei, Claudia! Um dia meu pai me levou para um torneio de touro, de luta de
touro! Aí, eu peguei ele (o touro), aí, eu tinha um Pica-Pau do “Habib”67. Aí, eu coloquei
e ele: “– Muuuu!”; eu coloquei embaixo do tapete (faz o gesto). Aí ele: “– Muuu!”
(fazendo cara de touro bravo daqueles que aparecem em desenhos animados). Eu falei:
“– Você achou, amigão?”. Aí ele: “– Muuu!” (a amiga Marcela ri.) (Entrevista com
grupo de crianças, 4.set.2008).

Nas falas das crianças estão presentes o consumismo e a mídia em figuras
distintas: os aparelhos eletrônicos e o Pica-Pau, personagem de desenho animado.
Foi uma surpresa perceber seu sucesso entre as crianças. Ocorre que a lanchonete
Habib’s fez uma promoção com a qual se ganhava um boneco de pelúcia do
referido personagem. Houve vários anúncios na TV e no rádio. Em outros
momentos também presenciei conversas sobre quem tinha tal boneco,
principalmente entre os meninos, o boneco aparecendo como referência de força
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(“– Eu pego meu Pica-Pau do Habib’s e pum!”). Aqueles que não tinham falavam:
“– Meu pai vai me levar no Habib’s e aí eu vou comprar!”; “– Eu ainda não tenho,
mas vou ganhar!”.
Santos (2005), em seus estudos sobre infância, práticas culturais e
consumo, conclui que a televisão é um dos principais veículos do mercado de
consumo, e que, sua força, mais do que ser pela ideia de que as crianças ficam
expostas a ela, deve-se ao fato de constituir-se em elemento forte da cultura na
qual vivem. O Pica-Pau, que poderia ser outro objeto, como a TV, o celular ou o
computador, representa a existência de uma cultura que muitas vezes se impõe.
Não pretendo aprofundar questões sobre mídia, consumo e infância, mas,
evidenciar as influências que a cultura do consumo exerce sobre as crianças, a
presença dessa cultura nas suas atitudes e falas, bem como na maneira pela qual
conseguem lidar com isso.
Para Benjamin (1994), “o mundo perceptivo da criança está marcado
pelos traços da geração anterior e se confronta com eles” (p. 250). Ao apresentar
o adulto como aquele que dá “em primeiro lugar os brinquedos às crianças”
(idem), e mesmo tendo estas a opção de aceitá-los ou não, para o autor, sempre há
alguma imposição de determinado brinquedo por algum adulto. “É, portanto, um
grande equívoco supor que as próprias necessidades infantis criam brinquedos”
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Leia-se “Habib’s”: lanchonete especializada em comida árabe. Existe em grande parte
das capitais do Brasil.
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(idem). Embora este texto de Benjamin não trate da mídia e do consumo na
infância, ajuda a pensar sobre o que se torna importante numa determinada cultura
e como isso pode afetar as crianças. O “Pica-Pau do Habib’s”, não servindo
qualquer outro Pica-Pau, é um brinquedo que “pode ser considerado como uma
‘mídia’ que transmite à criança certos conteúdos simbólicos, imagens e
representações produzidas pela sociedade que a cerca” (Brougère, 1997, p. 63).

4.1.1.3
Gênero
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NAMORO E ME-NI-NA
Marcia: – A casa dele (referindo-se ao colega Paulo Henrique) é perto do Makro
(supermercado) e a minha fica perto da Providência (bairro).
Carlos: – Então vocês dois vêm juntinhos, né? (em tom de suspeita; Carlos em outros
momentos de nossa conversa referiu-se muitas vezes ao tema namoro; Marcia e Paulo são
da mesma condução)
Marcia: – Não.
Carlos: – Ele um dia se vestiu de me-ni-na!
(Marcela ri)
Paulo: – Foi (falando muito sério). (Entrevista com grupo de crianças, 4.set.2008).
FILME DE MENINA
(conversa sobre o que este grupo de meninas faria se trabalhasse no cinema do SESC)
Telma: – Ia colocar filme...
Catia: – Para as crianças...
Telma: – Eu ia querer inventar, eu queria inventar um filme com a “Hello Kit”!
Catia: – Eu queria inventar um filme da “Moranguinho”, dos “Sete Anões”, da
“Branca-de-Neve”...
Tamires: – Eu queriaaaa, fazer um filme da “Branca-de” (interrompe). Ah, não! Quer
dizer, da “Cinderela”... “Bela Adormecida”... (Entrevista com grupo de crianças,
10.set.2008).
VESTIDO
(Gerson resolve me desenhar)
Gerson: – Qual era a cor do seu vestido, professora?
Pesquisadora: – O vestido? Verde!
Gerson: – Ah! Não!
Pesquisadora: – Não? Um vestido então que eu tenho? Preto!
Gerson: – Ah! (como se dissesse “Agora, sim!”) Tem brilhante?
Pesquisadora: – Pode ter. (Entrevista com grupo de crianças, 11.set.2008).

O que é ser menina? Parece ser gostar de filme de princesa. Ser mulher é
usar um vestido preto com brilhantes, e um menino se vestir de menina é no
mínimo estranho. Segundo Guatarri (1987), os “fluxos de saber, fluxos
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semióticos, reproduzindo atitudes coletivas” (p. 65) são desenvolvidos pelos
“dispositivos sociais” nascidos das relações de produção. Para este autor, “somos
injetados (...) de uma série de representações inconscientes, tendendo a moldar o
nosso ego” (ibid, p. 65 e 66), e que a isso nem as crianças escapam.
Ouvindo

as

crianças

enquanto

produtoras

de

conhecimentos

simbolicamente “na aquisição da sua cultura social de pertença, através da
internalização dos valores sociais e do desenvolvimento das capacidades
lingüísticas” (Vygotsky apud Sarmento, 2008, p. 29), podemos compreender
como nos três eventos acima o universo feminino se descortina68.
A corrente dos “Estudos Interpretativos da Infância” (Sarmento, 2008),
entende que as crianças, por fazerem parte da categoria infância, movem-se tanto
nesse mundo da infância quanto no dos adultos. Trazendo o nome de William
Corsaro como o principal representante desta corrente, o autor destaca seu
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conceito de “reprodução interpretativa”, por meio da qual as crianças conseguem
interpretar e transformar a herança cultural recebida dos adultos (p. 31). Com isso,
podemos compreender que as crianças, ao tecerem suas ideias de “menina” e
“mulher”, recriando-as nas interações entre pares69, interagindo com o mundo dos
adultos, tornam este mundo, também, o seu próprio mundo.

4.2
O que as crianças falam dos adultos
Sendo o homem, esse ser que se expressa e fala, o principal objeto dos
estudos das ciências humanas, para compreendê-lo, a quem iremos ouvir? Freitas
(2007) destaca ser preciso ouvir o próprio homem, que, ao dizer algo, realiza-o em
ato, e, como tal, “não pode ser compreendido fora de sua expressão sígnica que é
por nós recriada” (p. 31 e 32). Por isso ouvir também as crianças, construindo,
assim, pesquisador, adultos e elas, juntos, “uma esfera social de circulação de
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Como não encontrei em outros eventos aspectos que tratem do gênero masculino, não há
contrapontos a esse respeito. Entretanto, o gênero feminino surgiu, permitindo pensar sobre mais
um dos aspectos que contribuem para a construção do olhar e jeito de ser das crianças.
69
Para Corsaro apud Delgado e Muller (2008), a “cultura de pares” não é um aspecto do
desenvolvimento infantil, mas de origem social, no sentido de que ocorrem no centro das relações
humanas.
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discursos e os textos que dela emergem como um lugar específico de produção do
conhecimento que se estrutura em torno do eixo da alteridade” (idem).
Foi possível perceber naquilo que as crianças dizem, apesar de
corresponderem ao mundo adulto, um extrapolar de sentidos denotando a
existência de ideias construídas por elas próprias. E foi assim, também, que
aconteceu durante as entrevistas. Conforme dito anteriormente, as crianças
passavam muito rápido por essas questões relacionadas aos adultos, precipitandose às histórias e fatos da vida. Entretanto, nesses momentos também começou a
acontecer aquele extrapolar dos sentidos, o que me fez ampliar as duas questões
propostas: se elas fossem o(a) profissional de determinada área, como é que elas
fariam? Freitas (2007) discute a importância do pesquisador em procurar
“compreender ativamente o enunciado de outrem” (p. 35), na medida em que isso
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significa “orientar-se para o outro” (idem).

4.2.1
No lugar dos adultos

NATAÇÃO
Pesquisadora: – Estou perguntando se o jeito da professora Tânia dar aula, se vocês
gostam.
Hélio: – Eu gosto dela, ela fala “wral, wraaal”! (Este som que ele produz, faz lembrar o
jeito de falar da professora que tem uma fala meio arrastada, como a dos cariocas. Esta
professora fala muito durante as aulas – que isso não seja entendido como falar demais,
mas sim que ela procura se comunicar bastante com as crianças –, repetindo as
propostas e os procedimentos várias vezes).
Pesquisadora: – Como é? Ela fala o que?
Hélio: – “Wral”, ela fala assim, “wral, wral, wral”.
Pesquisadora: – O que ela fala assim, também, que você não gosta: “– Professora Tânia,
eu não gosto disso”?
Hélio: – É que ela fala assim: “– Olha, gente, a gente agora vai nadar sozinho sem
macarrão e sem ‘acompanhação’!”
Pesquisadora: – Hum, sei... E se você fosse professor de natação, como é que você iria fazer?
Hélio: – Eu ia fazer todos entrando na piscina (geralmente entram apenas duas crianças
por vez), eu ia colocar o macarrão e, também, eu ia: “– Eu vou acompanhar vocês!”
(Entrevista com grupo de crianças, 9.set.2008).
PROFESSOR
Pesquisadora: – Quem quer ser professor?
Paulo Henrique e Márcia: – Eu!
Paulo Henrique: – Mas eu vou ser professor, vou ser professor de caratê, com aquela
faixa preta.
Márcia: – Quando eu crescer...
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Carlos: – Olha, eu vou ser professor, vou ser professor de judô!
Pesquisadora: – Ah, é?!
Márcia: – Eu vou ser professora de... Assim, de escola de criança.
Pesquisadora: – Ah, é? Por quê? Por que é bom ser bom professor de escola de criança?
Carlos: – A minha mãe...
Márcia: – Porque a gente tem muito cuidado assim com criança... Assim, não deixa cair
a criança, ter cuidado...
Pesquisadora: – O que a professora de criança faz?
Márcia: – Dá algumas coisas fáceis para a criança.
Pesquisadora: – O que uma professora de criança faz, Paulo Henrique?
Paulo Henrique: – Ela (---)70 a estudar muito bem. As professoras lá da sala cuidam da
gente. (Entrevista com grupo de crianças, 4.set.2008).

As crianças, ao serem perguntadas sobre o que gostam ou não que os adultos
façam, davam logo um jeito de se livrarem da questão, rapidamente respondiam,
passando adiante para fatos de sua vida. Entretanto, quando foram colocadas em
situação na qual estariam no lugar do adulto, suas falas mudaram. Quando tomavam
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um lugar no qual se requeria ação, surgia um sujeito, este sim, que poderia dizer
algo. Esse movimento da criança de ir e vir ao outro, aqui esse “outro” como sendo
os adultos com os quais convive, faz surgir um efeito de identidade provisória,
como diria Bakhtin. Provisória no sentido de que as significações construídas pelos
sujeitos não são fixas e imutáveis, visto que cada pessoa se orienta e compreende o
“outro, impregnada pelo lugar de onde fala” (Freitas, 2007, p. 37). Nesse sentido,
parece haver talvez algo mais que precisa ser discutido para a compreensão daquilo
que as crianças falam dos adultos: o conceito de exotopia.
“Exotopia significa desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior. Esse
lugar exterior permite, segundo Bakhtin, que se veja do sujeito algo que ele
próprio nunca pode ver; e por isso, na origem do conceito de exotopia está a ideia
de dom, de doação: é dando ao sujeito um outro sentido, uma outra configuração”
(Amorim, 2007, p. 14).

Que sujeito é esse, o adulto, que visto pelas crianças, só surge quando estas
se colocam no seu lugar? Pensemos sobre as questões que nos são postas por
Bakhtin (2003), “como a ação e seu espaço são vivenciados na autoconsciência
do agente, como eu vivencio a ação de outra pessoa, em que plano da consciência
situa-se o seu valor estético” (p. 39)? Em pesquisa a respeito da construção de
enunciados pelas crianças, Barbosa [200*b] afirma que estes se relacionam com
uma “estética do cotidiano, da vida dos sujeitos falantes” [p. ?]. Assim, as
crianças, para ampliarem o que diziam a respeito dos adultos, só conseguiram
70

Não foi possível transcrever esta parte devido à incompreensão do material gravado.
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fazê-lo quando colocadas nesse lugar exterior, o do mesmo. Falar o que se acha de
alguém é fazer uma apreciação deste alguém. O sentido da exotopia seria esse: “a
objetivação ética e estética de um poderoso ponto de apoio, situado fora de si
mesmo, de alguma força efetivamente real, de cujo interior eu poderia ver-me
como outro” (Bakhtin, 2003, p. 29). E no sentido de ver-se como outro, às vezes,
as crianças não contam as situações exatamente como ocorreram, mas, sim, como
se sentiram e como perceberam a cada um dos sujeitos envolvidos.

4.2.2
Aquilo que não se vê
Ao perguntar às crianças sobre o que faziam nos outros espaços do centro
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de atividades fora dos domínios da escola e sobre seus respectivos adultos, pude
observar que suas respostas por vezes mostravam desconhecimentos a seu respeito
ou, mesmo os conhecimentos que tinham, passavam por suas próprias
experiências naqueles espaços. Sobre a Biblioteca, pensam que a atendente “É a
dona de lá” (Sérgio); e quando perguntadas sobre o que acham que um
bibliotecário deve fazer, diziam que só iriam “ler, dormir e ler, dormir e ler e
lanchar” (Andréa). O mesmo foi se repetindo quando perguntadas sobre as
demais áreas: “Eu gosto que escovem meu dente!” (Gerson); “Eu ia ensinar a
escovar o dente!” (Joana); “Eu iria brincar” (Mônica); “A gente iria falar que é
para emprestar o brinquedo para os outros” (João).
Temos aqui situações nas quais, apesar das crianças terem sido perguntadas
estando também no lugar do adulto, não se explicita bem quem é esse adulto aos
olhos delas. Entretanto, até aquilo que não conseguimos ver é uma maneira de ver
como se mostra o outro, ou melhor, há coisas que as crianças não conseguem ver.
Se para Bakhtin esse ver o outro implica numa exotopia, ou seja, com nossos
próprios valores é que conseguimos enxergar, os adultos aqui são vistos apenas
pelas ações que implicam aos conceitos do que as crianças possuem a respeito do
trabalho que realizam (por exemplo de bibliotecário ou de recreador) que, por sua
vez, parece ser o que demonstram para elas. Foi com base em Amorim (2007, p. 24)
que tentei buscar um “movimento duplamente exotópico” na tentativa de ver aquilo
que a criança não vê. Para tanto, foi preciso novamente me afastar das crianças,
tornar-me o observador para recuperar o lugar e os valores das mesmas. Ao então
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retomar os registros de campo deparei-me com situações nas quais a relação entre
aqueles adultos e as crianças pareceu-me se dar num plano mais “profissional”, ou
melhor, num plano em que os adultos faziam seu trabalho envolvendo-se pouco
com elas, a ponto das crianças não saberem seus nomes, como explicitou Marcela
ao ser perguntada sobre o nome da estagiária de Odontologia: “– Eu não sei, eu não
sei, eu não sei! (...) Porque ela não falou”.
Entre as crianças, não apareceram queixas a respeito dos adultos, até
mesmo quando reproduzem suas falas, tal como fez Renata contando como fala o
técnico de cultura: “Olha, vocês têm que ficar quietinhos... Aí eu falo e todo
mundo tem que ficar calado!”; seus comentários são do tipo “Ele(a) é legal”,
“Gosto de tudo”. Para os adultos da instituição pesquisada, geralmente quando as
crianças fazem o que eles querem, tudo lhes parece correr bem, e, do contrário,
demonstram-se um pouco irritados, às vezes valem-se de certo tom de ameaça,
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aquele comumente escutado nas escolas, sem, contudo, serem agressivos. Para as
crianças, o tom de ameaça não parece interferir muito (inclusive não vi nenhuma
das ameaças ser colocada em prática), pois continuam esperando os materiais para
trabalharem, mantêm-se conversando, enfim, para elas, ou tudo é legal, ou está
tudo bem, ou gostam de tudo; do contrário, só não gostam que os adultos briguem
com elas. Esse foi o único “senão” na relação com os adultos, aos olhos das
crianças: “Eu não gosto que ele(a) brigue”. De resto, gostam de estar na escola e
nos demais espaços da instituição, dando a impressão de que elas parecem ser as
donas de todo o espaço, tal como percebem muitos dos adultos.

4.2.3
No falar sobre os adultos um falar sobre o que é ser criança
No falar das crianças sobre os adultos surge também o que é ser criança, fruto
das “mediações sígnicas, construídas nesse trabalho contínuo de interações com o
outro e de constituição das consciências” (Geraldi, 2007, p. 48). Para o autor, “as
identidades socialmente constituídas nestas relações com o outro – os outros – e
através destes signos encarnam as mesmas características e fazem múltiplas as
identidades de cada um” (idem). Quando as crianças dizem que os adultos cuidam
delas, contam histórias, ajudam a estudar, que não devem brigar com elas, estão
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também dizendo quem são, pois “o sujeito não absorve apenas uma voz social, mas
várias, que estão em relações diversas entre si” (Fiorin, 2006, p. 55).
Segundo os estudos de Martins e Cruz (2008), a respeito do conceito de
criança, pelas próprias crianças, alguns critérios que foram por estas levantados
revelaram a presença do adulto como uma espécie de contraponto ao ser criança,
tais como
“estatura (“a criança é pequena”), o estado de desenvolvimento (“ela tá
crescendo, aprendendo”), a necessidade de cuidado e proteção (“a mãe cuida da
filha, porque ela é criança”), o uso do tempo (“criança estuda, adulto trabalha”), o
gosto pela brincadeira (“criança gosta de brincar, correr [...] adulto gosta de
dormir e ganhar dinheiro”)” (Martins e Cruz, 2008, p. 292).

No caso das crianças da presente pesquisa, embora não lhes tenha sido
perguntado sobre o que é ser criança, e muito menos ser criança numa instituição
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tão complexa, saber o que falam sobre os adultos acabou sendo uma maneira de
conhecer como estas desejam ser percebidas e atendidas por eles, na sua própria
maneira de se verem enquanto crianças: pessoas que precisam dos adultos para
serem cuidadas, terem atenção, proteção, ouvirem histórias, assistirem ao canal de
TV que desejarem, comprarem coisas, escovarem os dentes, brincarem muito.
“Todo signo (...) resulta de um consenso entre indivíduos socialmente
organizados no decorrer de um processo de interação” (Bakhtin, 1986, p.44). Nos
discursos infantis a respeito do que é ser adulto, também se revelam aspectos de seu
contexto cultural sobre ser criança, hoje. Ouvir o que as crianças têm a dizer sobre
os adultos que as rodeiam pode ser também uma maneira de identificarmos não só a
maneira de verem-se a si mesmas, mas, de conhecer e tentar compreender que
infância seria essa, num determinado tempo e lugar, pela voz de quem vive essa
própria infância.

5
Considerações Finais
Observando,

anotando,

participando,

perguntando,

respondendo,

fotografando, gravando: assim foi sendo desenhado o mapa para se chegar às
concepções de infância na instituição pesquisada. A cada grupo de passos que se
contava e percorria, um novo desafio se colocava, obrigando sempre a recomeçar.
Após os primeiros passos, aqueles que definem os caminhos da pesquisa,
traçou-se então aquela que seria, ou melhor, parecia ser a estrada principal: a do
olhar dos adultos sobre as crianças. Entretanto, logo de saída abriu-se uma
bifurcação muito bem definida: o “caminho” dos profissionais da escola, e o
“caminho” dos profissionais das outras áreas, separados pelo “rio” de suas
experiências com as crianças, contudo, houve momentos em que estes caminhos
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se uniram, como se fossem um só. E a pesquisadora, segue por onde?
Ao não me colocar de fora, mas, aos poucos, ir chegando mais perto e
conhecendo aquela realidade, fui tendo que me aproximar tanto do universo
infantil quanto do adulto, e, assim perceber que, se há um, é porque existe o outro
e ambos se encontram; a cada momento em que se cruzavam, era como se surgisse
ali uma nova história.
Durante todo o processo de construção da pesquisa, em meio ao qual fui
desenvolvendo o “ser pesquisadora” (e ainda sigo em caminho), me deparei com
situações nas quais tive que lidar com muitos erros meus, com minha ansiedade, e
com a professora que carrego comigo, com “seu” jeito pedagógico de ser. Nesse
processo de formação da pesquisadora, o desafio maior foi o de tentar me colocar
no lugar das pessoas, sem julgá-las, tentando compreendê-las. Quando estava com
os adultos conseguia com mais facilidade captar seus olhares visto que meu lugar
singular é o de adulto, mas, foi com as crianças que me senti mais desafiada:
tentava manter meu lugar de adulto nem sempre conseguindo escapar da
professora que eu sou; (não é à toa que me muitas vezes me chamavam de
“professora”).
Consegui captar e compreender os diferentes olhares sobre a infância na
instituição pesquisada. Para os profissionais da escola as crianças são sujeitos
sociais, epistêmicos e culturais. Precisam conviver entre si, não só na turma, mas,
com todos da escola, incluindo o Ensino Fundamental. Esse conviver reside na
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troca de experiências, no direito a uma educação pensada para elas, ainda que
influenciada algumas vezes pelo modelo da escolarização, com acesso à cultura
universal sem, contudo, deixar de valorizar a sua própria cultura. Entendem que as
crianças são seres que têm vontade própria, que argumentam, sentem e se
expressam, e cujas produções devem ser valorizadas e respeitadas. E que precisam
brincar; não só como diversão e prazer, mas como uma forma de aprender. Além
disso, também são vistas através daquilo que a vida, também fora da escola, lhes
tem proporcionado como experiência constitutiva dos sujeitos que são, denotando
que, apesar de serem pessoas que fazem parte de um grupo, carregam consigo
marcas de sua individualidade as quais, quando conhecidas, ajudam a
compreender quem elas são. Nesse sentido, a escola tem consciência de que é
necessário buscar caminhos para que outras marcas façam parte das histórias das
crianças, embora às vezes não saiba bem como fazê-lo. Para os profissionais das
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outras áreas, as crianças são um misto de seres da diversão, da alegria e do
privilégio de estarem num espaço tão amplo e próximo à natureza: as donas do
espaço, as que não têm problemas, mas que precisam ser disciplinadas e cuidadas.
A ideia de disciplina que demonstraram ter é aquela tipicamente escolar, ou seja,
uma disciplina direcionada a alunos (uma disciplina pautada no modelo de
aprendizagem no qual as crianças só estão aprendendo se estiverem ouvindo
atentamente o que os adultos estiverem falando para elas). Quanto ao cuidar, os da
Odontologia são os que mais se posicionam a este respeito, entendendo que as
famílias das crianças devem ter responsabilidade sobre isso.
Enquanto estes caminhos seguiam em separado, aspectos e questões foram
sendo construídos ligando fortemente um ao outro. Primeiro aspecto: presença da
cultura amazônida. Esta presença constitui um traço da instituição e de seus
sujeitos – adultos e crianças – evidenciando-se em muitos aspectos, tais como no
reconhecimento da importância da natureza e dos artistas locais, na escolha do
tema de uma das exposições, na fantasia usada como a roupa da “Mãe D’água”,
no tema do filme escolhido para a sessão de cinema, nos sucos de frutas regionais
servidos no lanche e no restaurante do jogo simbólico, nos barquinhos de miriti
nas estantes das salas de aula, nos relatos das infâncias, nos programas de fim-desemana, na colheita de jambos, na Maloca, no Bosquinho. Esta cultura, que se
mostra por meio das atitudes e propostas, se relaciona com uma outra cultura, que
podemos chamar de “universal”, denotando tanto a preocupação quanto a
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valorização para com a identidade dos sujeitos daquela localidade, conservando
assim sua unidade cultural sem contudo, perder de vista o mundo do qual fazem
parte, permitindo que ambas as culturas se enriqueçam.
Segundo aspecto: invisibilidade/visibilidade. Todos os adultos alternam
seus olhares e atitudes frente à presença/existência das crianças. Há um
movimento constante entre ver e não ver, cuidar e não cuidar, ouvir e não ouvir,
atender e não atender, perceber e desprezar, denotando contradições não só em
relação às crianças, mas entre ser adulto e ser profissional.
Terceiro aspecto: a escuta no vazio, um desdobramento do aspecto
anterior. Apesar de muitas pesquisas identificarem mudanças no tratamento das
crianças, no sentido positivo do termo, ainda hoje nos pegamos, em muitos
momentos, dialogando basicamente com as crianças de duas formas: 1) deixandoas falar livremente, mas ouvindo-as muito pouco, sem puxar-lhes os fios que
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poderiam tecer uma narrativa, aqui no sentido posto por Benjamin. Nesse tipo de
escuta, o que as crianças têm a dizer acaba reduzindo-se a meras informações
vazias. E, se cada enunciado traz em si a necessidade de uma atitude responsiva
de quem o escuta, o que significarão, para as crianças, as respostas que damos a
elas (“Foi?”, “Legal!”, “É mesmo?”)?; 2) deixando-as falar desde que respondam
como estamos querendo que respondam. Esta atitude foi mais observada entre os
adultos das outras áreas; é uma das que mais expressa uma concepção de criança
como ser pouco experiente e incompetente, que necessita do adulto. Quando as
crianças começavam a falar indo além daquilo que os adultos consideravam
importante, logo tentavam que se calassem, inclusive utilizando-se de ameaças.
Quarto aspecto: a cultura escolar. O teor educativo não só da própria
proposta pedagógica da escola em si, mas das propostas das demais áreas de
atuação institucionais, fazem com que o clima educativo se instale. Entretanto,
marcas de escola, como organização, pulverizam-se por todos os lados da
instituição, dando às relações entre crianças e adultos o formato criança-alunoque-aprende e adulto-que-ensina. Nesse sentido, se forjam professores, alunos,
discursos e práticas típicos de escola; este aspecto se expressou mais fortemente
nas relações entre crianças e adultos das outras áreas do que na própria Educação
Infantil. Vale destacar nesta última que, apesar da presença da escolarização, notase a busca de outros caminhos que tendem a equilibrar a prática pedagógica em
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outro sentido, mais próximo da concepção de Educação Infantil enquanto escola
para crianças pequenas, com suas peculiaridades, como o brincar, por exemplo.
Quinto aspecto: a organização do espaço. Desdobrando-se do aspecto
anterior, a organização nos conduz aos modos de arrumar o espaço para receber as
crianças. As marcas da infância estão por todos os lados, embora na escola esta se
revele em toda sua potência, desde o mobiliário indo até as paredes das salas e
corredores. Todavia, de cada espaço físico emerge uma concepção de infância de
acordo com os objetivos institucionais de suas áreas, aliados ao olhar de seus
respectivos adultos, sobre as crianças. Dentre tantos olhares, há um aspecto que
atravessa a quase todas as atividades e projetos: as crianças estarem numa escola,
ou seja, serem alunos. Nesse sentido, apresentam-se, já de início, duas ideias de
crianças-alunos: as de dentro e as de fora da escola.
Sexto aspecto: a infância dos adultos. As infâncias dos adultos pareceram
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constituir, junto com um ideário de infância, uma espécie de mirante para que
olhassem para a infância das crianças, fossem nos aspectos convergentes, fossem
nos divergentes. Adultos que tiveram uma infância difícil pareciam melhor
reconhecer as dificuldades das crianças hoje, ou idealizarem a infância que elas
têm, em contraponto a sua. Há entre estas infâncias – a dos adultos e das crianças
– um elo: a da experiência de ser criança. Entretanto, este elo só se fundia nos
momentos em que os adultos rememoravam sua infância para, em seguida,
falarem da infância das crianças como se estivesse acontecendo uma conversa de
criança para criança só que entremeada pelo mundo adulto. Do contrário, nos
momentos em que lidavam diretamente com elas, muitos pareciam se esquecer da
infância que tiveram; principalmente de situações de desconforto que passaram,
reproduzindo-as muitas vezes.
Sétimo aspecto: o que as crianças falam dos adultos. De um modo geral,
parece que as crianças esperam dos adultos nada mais do que aquilo que nós
também esperamos uns dos outros: respeito, atenção, cuidado, proteção e direito
àquilo que consideramos fundamental para nossas vidas, no caso das crianças,
brincar. Em suas falas expressam o que conseguem captar dos adultos através das
relações estabelecidas com eles. Por isso, sobre os adultos com os quais convivem
mais (os da escola), conseguem ampliar seu olhar e saber bem o que deles
desejam, gostam e não gostam. Já sobre os demais, limitam-se a dizer que são
legais, o que eles fazem em suas profissões e só não gostam que briguem com
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elas, revelando que nossas percepções do outro se devem ao tipo e à intensidade
das relações que são estabelecidas conosco. E, mais, que as crianças são capazes
de perceber muitas coisas não só sobre os adultos, mas sobre o mundo.
Temos numa mesma instituição diferentes olhares e modos de se tratar a
infância, o que faz com que surja outra questão: por que temos diferentes
concepções de infância numa só instituição, a qual tem como o cerne de suas
ações propostas de cunho educativo, especialmente para as crianças? Outros
quatro fatores, apresentados a seguir, me conduziram a mais uma outra questão:
Em que medida a formação e a infância dos adultos contribuem para este quadro?
Os fatores são: 1) o grau de intensidade e de constância do contato entre os
adultos e as crianças (as professoras de turma e de natação estão constantemente
com as crianças); 2) a linguagem utilizada com as crianças (as professoras fazem
uso de uma linguagem clara e algumas vezes simbólica, acompanhada de gestos
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que ajudam a compreensão das crianças); 3) as maneiras como as áreas de atuação
da própria instituição se relacionam (embora as demais atividades da instituição
prevejam a participação das crianças da Educação Infantil em suas propostas, nem
sempre existe entre elas uma articulação direta, ou mesmo sua inclusão nos
respectivos programas de trabalho71); e 4) como a escola é vista por estas mesmas
áreas (os conceitos de aluno que emergem dos diálogos entre os adultos e crianças
de dentro e de fora da escola, revelam que existem também olhares distintos sobre
a mesma).
Além da formação e das infâncias dos adultos, tema que necessita de
pesquisa, outros aspectos observados durante esta pesquisa poderão ser
retomados, constituindo o SESC num rico campo de trabalho: convergências e
divergências no processo de alfabetização desenvolvido na escola do SESC e nas
do município, e seus resultados; o espaço físico como diferencial da prática
pedagógica; relações entre as experiências vividas na infância pelos adultos e
identificação de seus aspectos na infância das crianças; onde começa e termina o
ensinar e o cuidar; perspectivas do brincar no desenvolvimento das crianças.
Por outro lado, com base na pesquisa aqui apresentada, algumas
recomendações se colocam: 1) Desenvolver ações conjuntas de formação entre
todos os profissionais e estagiários das áreas que atendem a Educação Infantil e à
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infância em geral, tendo como tema principal de estudo e reflexão o trabalho com
a infância, discutindo sobre quem são as crianças que estão querendo formar, além
da infância vivida pelos próprios adultos que trabalham com elas. 2) Reorganizar
os espaços destinados ao desenvolvimento do brincar – Sala de Expressão e
Cantos de Dramatização nas classes – buscando materiais não só lúdicos como do
cotidiano, os quais possam contribuir para que as crianças confrontem-se com
seus dilemas, tensões e desejos também a respeito dos conhecimentos ensinados
na escola, como os de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Físicas,
Biológicas e Sociais; 3) Discutir sobre a importância da escuta a ser dada às
crianças, desenvolvendo caminhos de aproximação entre as mesmas e os adultos;
4) Transformar os momentos de rodas de conversa em momentos de escuta das
crianças, promovendo um tecer de narrativas que, juntas, construam uma outra
relação entre crianças e adultos e crianças e crianças; 5) Reorganizar a rotina
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escolar buscando a superação dos momentos de espera.
“Nós somos, ainda, as poucas pessoas que se preocupam em como que
isso pode ser importante... para a gente”. Esta frase me foi dita pelo Professor
Leandro Konder numa tarde em que eu lhe falava sobre as crianças que
participaram da pesquisa. Escolhi esta frase para fechar as últimas considerações
deste trabalho porque, com a simplicidade de suas palavras, ela significa que a
preocupação com a infância pode nos ajudar na busca de nossa própria
humanização. A importância de se realizar pesquisas sobre a infância, com
crianças e adultos que já foram crianças, ouvindo e tentando compreender, a partir
de seus lugares, que mundo é esse em que vivemos e o que dele estamos fazendo,
já pode ser um caminho.

6
Referências BibIiográficas

ALVES, L. M. S. A. (Org.) Educação Infantil e Estudos da Infância na
Amazônia. Belém: EDUFPA, 2007(a).
_________________. A constituição do discurso narrativo polifônico da
criança: traços da mitopoética amazônica. In ___. Educação Infantil e
Estudos da Infância na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2007 (b). p.133167.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

AMORIM, M. A. Contribuição de Mikhail Bakhtin: a tripla articulação ética,
estética e epistemológica. In FREITAS, M. T.; JOBIM E SOUZA, S.;
KRAMER, S. (Orgs.). Ciências Humanas e pesquisa: Leituras de Mikhail
Bakhtin. 2, ed. São Paulo, Cortez, 2007. p. 11-25. (Questões da nossa
época; v.107)
ARAÚJO, S. M. da S. A infância em meio a um sistema de significados
(inter)relacionados: a criança nas salas de aula das escolas de fazenda
da Ilha de Marajó. In ALVES, L. M. S. A. (Org.) Educação Infantil e
Estudos da Infância na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2007, p. 217-250.
ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. 2, ed. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1981.
BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. 4, ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2003. Coleção Biblioteca Universal.
__________. Marxismos e Filosofia da Linguagem. 3, ed. São Paulo:
Hucitec, 1986.
BARBOSA, S. “E quando a gente brinca lá fora?”: dicotomias nas tramas
do cotidiano. In KRAMER, S. (Coord.). Retratos de um desafio: crianças
e adultos na educação infantil. São Paulo: Ática [no prelo](a).
___________ “É tudo sorvete!”: enunciados e expressões das crianças na
creche. In KRAMER, S. (Coord.). Retratos de um desafio: crianças e
adultos na educação infantil. São Paulo: Ática [no prelo](b).
BELÉM. Secretaria Municipal de Educação. Escola cabana: Educação
Infantil – Política para garantir o tempo infância. Belém: 2001. (Cadernos
de Educação; n.4). 59 p.
BENJAMIN, W. Obras Escolhidas – II: Rua de Mão Única. 5, ed. São
Paulo: Brasiliense, 1995. (3 ª reimpressão, 2000)
____________. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São
Paulo: Summus, 1984. (Novas buscas em educação; v. 17)

125

____________. Obras Escolhidas – I: Magia e Técnica, Arte e Política:
ensaios sobre literatura e história da cultura. 7, ed. São Paulo:
Brasiliense, 1994 (10ª reimpressão, 1996).
BERTOLO, S. J. N. A educação infantil na cidade de Belém: um olhar
construído a partir da perspectiva analítico-discursiva. In ALVES, L. M. S.
A. (Org.) Educação Infantil e Estudos da Infância na Amazônia. Belém:
EDUFPA, 2007. p. 19-40.
BONDIOLI, A. A criança, o adulto e o jogo. In SOUZA, G. de (Org.). A
criança em perspectiva: olhares do mundo sobre o tempo infância. São
Paulo: Cortez, 2007. p. 38-52.
BROUGÈRE, G. Brinquedo e Cultura. 2, ed. São Paulo: Cortez, 1997.
(Questões da Nossa Época).

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

CANÁRIO, R. A Escola tem Futuro? Das Promessas às Incertezas.
Porto Alegre: Artmed, 2006.
___________. Escola – Crise ou Mutação?. In NÓVOA, A. (dir.) Espaços
de Educação, Tempos de Formação. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002. p. 141-151.
CARDOSO, R. A Aventura Antropológica: Teoria e Pesquisa. Rio de
Janeiro: Editora Paz e Terra, 1988.
CHARLOT, B. A Mistificação Pedagógica. 2, ed. Rio de Janeiro, RJ.
Zahar Editora, 1979.
CORSARO, W. A Entrada no Campo, Aceitação e Natureza da
Participação nos Estudos Etnográficos com Crianças Pequenas.
Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n.º 91, p. 443-464, mai/ago.
2005.
CORSINO, P.; SANTOS, N. “Eu estou de olho em você”: Olhares, gestos
e falas nas relações de adultos e crianças. In KRAMER, S. (Coord.).
Retratos de um desafio: crianças e adultos na educação infantil. São
Paulo: Ática [no prelo].
CRUZ, S. H. V. (org.). A Criança Fala: a escuta de crianças em
pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008.
DA MATTA, R. Relativizando: uma introdução à antropologia social.
Petrópolis: Vozes, 1983.
___________. A Casa e a Rua: espaço, cidadania, mulher e morte no
Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1985.

126

DELGADO, A. C. C.; MÜLLER, F. Abordagens etnográficas nas pesquisas
com crianças. In CRUZ, S. V. (Org.) A Criança Fala: a escuta de crianças
em pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008. p. 141-157.
DUARTE, Rosália. Entrevistas em Pesquisas Qualitativas. Educar em
Revista, Curitiba, v. 24, p. 213-226, 2004.
FIORIN, J. L. Introdução ao Pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática,
2006.
FOOT-WHYTE, W. Treinando a Observação Participante. In
GUIMARÃES, A. Z. (Org). Desvendando Máscaras Sociais. Rio de
Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1980. p. 77-86,.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

FRANCISCO, Z. F. de; ROCHA, E. A. C. “Zé, ta pertinho de prô parque?”
O tempo e o espaço do parque em uma instituição de Educação Infantil.
In CRUZ, S. H. V. (Org.) A Criança Fala: a escuta de crianças em
pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008. p. 307-311.
FREITAS, M. T. A perspectiva sócio-histórica: uma visão da construção
do conhecimento. In ___; JOBIM E SOUZA, S.; KRAMER, S. (Orgs.)
Ciências Humanas e pesquisa: Leituras de Mikhail Bakhtin. 2 ed. São
Paulo: Cortez, 2007. p. 26-38. (Questões da nossa época; v.107).
GAGNEBIN, J. M.. História e Narração em Walter Benjamin. 2 ed. São
Paulo: Perspectiva, 2007.
GERALDI, J. W. A diferença identifica. A desigualdade deforma.
Percursos bakhtinianos de construção ética e estética. In FREITAS, M. T.;
JOBIM E SOUZA, S.; KRAMER, S. Ciências Humanas e pesquisa:
Leituras de Mikhail Bakhtin. (Orgs.) 2 ed. São Paulo: Cortez, 2007. p. 3956. (Questões da nossa época; v.107).
GINZBURG, C. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias de um
moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Cia das Letras, 1987.
GOMES, A. M. R. Outras crianças, outras infâncias?. In SARMENTO, M.;
GOUVEA, M. C. S. de. Estudos da Infância: educação e práticas sociais.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 82-96. (Ciências Sociais da Educação)
GRAMSCI, A. Concepção Dialética da História. Rio de Janeiro: Editora
Civilização Brasileira, 1989.
GUATARRI, F. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. 3
ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.
HILSDORF, M. L. S. História da Educação Brasileira: leituras. São
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

127

JAVEAU, C. Criança, infância(s), crianças: que objetivo dar a uma
ciência social da infância?. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 26, n.º
91, p. 379-389, mai/ago. 2005.
JOBIM E SOUZA, S. Infância e Linguagem: Bakhtin, Vygotsky e
Benjamin. Campinas, SP: Papirus, 2006. (Magistério: Formação e
Trabalho Pedagógico).
_________________. Re-significando a Psicologia do Desenvolvimento:
uma contribuição crítica à pesquisa da infância. In KRAMER, S. LEITE, M.
I. F. P. (Org.). Infância: fios e desafios da pesquisa. Campinas, SP:
Papirus, 1996. p. 39-55.
_________________.; CASTRO, L. R. de. Pesquisando com crianças:
subjetividade infantil, dialogismo e gênero discursivo. In CRUZ, S. H. V. A
Criança Fala: a escuta de crianças em pesquisas. (Org.). São Paulo:
Cortez Editora, 2008. P. 62-78.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

KONDER, L. O que é dialética. 28, ed. São Paulo: Brasiliense, 2005. (6ª
reimpressão de 2005) (Primeiros Passos: 23).
__________. Walter Benjamin: o marxismo da melancolia. 3, ed. Rio de
Janeiro. Civilização Brasileira, 1999.
KONDER, L. Anotação de Aula. Curso Mestrado em Educação,
Disciplina Escola de Frankfurt, Puc-Rio, 2007.
KRAMER, S. (Org.) Profissionais de Educação Infantil: gestão e
formação. São Paulo: Ática, 2005.
__________. (Org.). Retratos de um desafio: crianças e adultos na
educação infantil. São Paulo: Ática [no prelo] (a).
__________. (Coord.) “Porque narciso acha feio o que não é espelho”:
Necessidades, desafios e conflitos na pesquisa com crianças e adultos. In
___. Retratos de um desafio: crianças e adultos na educação infantil.
São Paulo: Ática [no prelo] (b).
__________. Crianças e Adultos em Diferentes Contextos: Desafios de
um percurso de pesquisa sobre infância, cultura e formação. In
SARMENTO, M.; GOUVEA, M. C. S. de. Estudos da Infância: educação
e práticas sociais. (Orgs.). Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008. p.163-189.
__________. Autoria e Autorização: questões éticas na pesquisa com
crianças. Cadernos de Pesquisa, n.º 116, p.41-59, jul/2002.
__________. et al. (Orgs.). Infância e Educação: o necessário caminho de
trabalhar contra a barbárie. In ___ Infância e Educação Infantil.
Campinas, Papirus, 1999. p.269-280.

128

__________; GUIMARÃES, D. Nos espaços e objetos das creches,
concepções de Educação e práticas com crianças de 0 a 3 anos. In
KRAMER, S. (Coord.) Retratos de um desafio: crianças e adultos na
educação infantil. São Paulo: Ática [no prelo].
__________.; JOBIM E SOUZA, S. Histórias de Professores: leitura,
escrita e pesquisa em educação. São Paulo: Ática, 1996.
__________.; LEITE, M. I. F. P. (Orgs.). Infância: fios e desafios da
pesquisa. Campinas, SP: Papirus, 1996.
________________________________. Infância e Produção Cultural.
Campinas, SP: Papirus, 1998.
LARROSA, J. Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas. Belo
Horizonte: Autêntica, 2000.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

LEAL, S. M. R. A outra face da crise do estado de bem-estar social:
neo-liberalismos e os novos movimentos da sociedade do trabalho.
Caderno de Pesquisa do NEPP, n.º 13, Campinas, 1990
LOPES, J. J. M.; VASCONCELOS, T. de. Geografia da Infância:
reflexões sobre uma área de pesquisa. Juiz de Fora, MG: FEME, 2005.
MALINOWSKI, B. Objetivo, Método e Alcance desta Pesquisa. In
GUIMARÃES, A. Z. (Org.). Desvendando Máscaras Sociais. Rio de
Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1980. p 39 - 61.
MEDEIROS, C. S. de. Banco de Imagens Medeiros/2008. Rio de
Janeiro, 2008. CD-ROM.
MICARELLO, H. A. L. da S.; DRAGO, R. Concepções de infância e
educação infantil: um universo a conhecer. In KRAMER, S. (Org.).
Profissionais de educação infantil: gestão e formação. São Paulo:
Ática, 2005. p. 132-139.
MONTANDON, C. Sociologia da infância: balanço dos trabalhos em
língua inglesa. Cadernos de Pesquisa, Rio de Janeiro, n.º 112, p. 33-60,
mar/2001.
MORIN, E. Ciência com Consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2005.
MOTTA, F.; SANTOS, N.; CORSINO, P. “Não pode colar peixe voando”:
crianças e alunos na educação infantil. In KRAMER, S. (Coord.). Retratos
de um desafio: crianças e adultos na educação infantil. São Paulo: Ática
[no prelo].
NASCIMENTO, A. et al. “Vai ter futebol?”: Interações sociais na educação
infantil em escolas de ensino fundamental. In KRAMER, S. (Coord.).

129

Retratos de um desafio: crianças e adultos na educação infantil. São
Paulo: Ática [no prelo].
OLIVEIRA, A. D. de. A música no contexto escolar: o que dizem as
professoras da educação infantil. In ALVES, L. M. S. A. (Org.) Educação
Infantil e Estudos da Infância na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2007. p.
97-130.
OSWALD, M. L. M. B. Infância e História: Leitura e Escrita como Práticas
de Narrativa. In KRAMER, S.; LEITE, M. I. F. P. Infância: fios e desafios
da pesquisa. (Orgs.). Campinas, SP: Papirus, 1996. p. 57-72.
PAPAIOANNOU, K. Hegel. Lisboa: Editorial Presença, 1964.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

PEREIRA, R. R.; JOBIM E SOUZA, S. Infância, conhecimento e
contemporaneidade. In KRAMER, S.; LEITE, M. I. F. P. Infância e
Produção Cultural. (Org.). Campinas, SP: Papirus, 1998. p. 25-42.
PEREIRA, U. Apresentação da edição brasileira. In BENJAMIN, Walter
Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus,
1984. p. 9-12.
REGO, M. L. A Responsabilidade Social como Resposta do Sistema S
ao Ambiente Institucional Brasileiro Pós-década de 1990: O Caso do
SESC. 2002. Dissertação de Mestrado – Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e
Pesquisa – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2002.
RICHTER, A. C.; VAZ, A. F. Educação do corpo infantil como
politização às avessas: um estudo sobre os momentos de alimentação
em uma creche. 30ª Reunião Anual da ANPED, outubro 2007 – CD-Rom
da ANPED.
SANTOS, N. de O. Infância, Práticas Culturais e Consumo: um olhar
sobre crianças e adultos numa escola pública. 2005. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005.
SARMENTO, M.; GOUVEA, M. C. S. de (Orgs.). Estudos da Infância:
educação e práticas sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. (Ciências
Sociais da Educação).
SESC. Portaria SESC “N” N.º 315/82 – Classificação Funcional
Programática. SESC. Rio de Janeiro, 1982. [mimeo]
_____. Portaria “N” SESC N.º 469/00. – Classificação Funcional
Programática. SESC, Rio de Janeiro, 2000 (c). [mimeo]
_____. Portaria SESC “N” N.º 490/2004 – Classificação Funcional
Programática. SESC. Rio de Janeiro, 2004(b). [mimeo]

130

SESC, Departamento Nacional. Anuário Estatístico 2006. SESC DN. Rio
de Janeiro, 2007 (a).
_________________________.Diretrizes Gerais de Ação do SESC.
SESC, ADPI. Rio de Janeiro: 2004(a).
_________________________.; ADPI. Biblioteca: informação para a
cidadania. SESC: Rio de Janeiro, 2000 (a).
_________________________.; CAPS. Assistência
Princípios Básicos. Rio de Janeiro. SESC DN, [?].

Odontológica:

_________________________.; DEM. Informação para a Cidadania:
SESC Biblioteca. SESC, ADPI. Rio de Janeiro, 2000 (b). [mimeo].

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

_________________________.; DPD/GEP. Modelo
Programação em Cinema. Rio de Janeiro, 2007(b).

da

Atividade

_____________________________________. Modelo da
Recreação: módulo programação. Rio de Janeiro, 2007 (c).

Atividade

_________________________; DPS/GEL. Módulo Político Atividade
Desenvolvimento Físico-Esportivo. Rio de Janeiro, 1999 [mimeo].
_________________________.; DPS/GES. A Nutrição no SESC. Rio de
Janeiro, 2008 (a). [mimeo]
_________________________.; GEA; NEI. Formulários de Atualização
de Dados da Atividade Educação Infantil/2007 (Departamentos
Regionais no Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima,
Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Estância Ecológica SESC Pantanal, Espírito Santo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).
Documento Institucional. Rio de Janeiro, 2007 (d). [mimeo].
____________________________. O SESC/ NOSSA HISTÓRIA.
Disponível em http://www.sesc.com.br/main.asp. Acesso em 26 fev.2008
(b).
____________________________. Proposta Pedagógica da Educação
Infantil no SESC. SESC DN. Rio de Janeiro, 1997 (b).
____________________________. SESC: Os Fatos no Tempo – 30
anos de ação social. Rio de Janeiro: Editado pela Assessoria de
Divulgação e Promoção Institucional do Departamento Nacional do SESC,
1977.

131

____________________________. Texto de BRANDÃO, Ignácio de
Loyola. SESC: 50 ANOS. Rio de Janeiro: Impresso pela Gráfica
Melhoramentos, 1997 (a).
SESC, Departamento Regional. Informações sobre a Atividade
Educação Infantil. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<cmedeiros@sesc.com.br> em 18.nov.2008.
SILVA, J. P. da; BARBOSA, S. N. F.; KRAMER, S. Questões teóricometodológicas da pesquisa com crianças. In A Criança Fala: a escuta de
crianças em pesquisas. CRUZ, S. H. V. (Org.). São Paulo: Cortes Editora,
2008. p. 79-101.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

SIROTA, R. Emergência de uma Sociologia da Infância: evolução do
objeto e do olhar. Cadernos de Pesquisa, Rio de Janeiro, n.º 112, p. 7-31,
mar/2001.
SOUZA, C. M. P. A Escola Cabana em Belém: o percurso de uma
proposta de educação infantil. In ALVES, L. M. S. A. (Org.). Educação
Infantil e Estudos da Infância na Amazônia. Belém: EDUFPA, 2007. p.
41-74
TIRIBA, L. Educar e cuidar: buscando a teoria para compreender os
discursos e as práticas. In KRAMER, S. (Org.). Profissionais de
educação infantil:gestão e formação. São Paulo: Ática, 2005. p. 66-86.
________. Crianças, Natureza e Educação Infantil. 2005. Tese de
Doutorado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005.
VELHO, G. Subjetividade e Sociedade: uma experiência de geração.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1986.
VYGOTSKY, L. S. Formação Social da Mente. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710354/CA

132

Anexos

133

Relação dos anexos:
Anexo 1 Portaria SESC “N” N.º 490/2004 - SESC, Rio de Janeiro, 2004
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Anexo 3 Roteiro de entrevista com adultos
Anexo 4 Roteiro de entrevista com grupo de crianças
Anexo 5 Planta geral do centro de atividades
Anexo 6 Planta do 1º pavimento do prédio principal do centro de atividades
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Anexo 7 Planta do 2º pavimento do prédio principal do centro de atividades
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ADULTOS
Data: __________________________________
Início: _______________________ Término: ____________________________
Nome:____________________________________________________________
1) Como você sabe, eu estou fazendo uma pesquisa sobre infância. Então, gostaria
que você me falasse sobre a sua infância.
2) Gostaria que você também pudesse falar da infância das crianças aqui do
SESC.
3) OUTRAS INFORMAÇÕES:
a) Local de nascimento:
___________________________________________________
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b) Cidade e bairro onde mora:
_____________________________________________
- São os mesmos em que passou a infância? ( ) sim ( ) não
_____________________________________________________________
- São próximos ao SESC? ( ) sim ( ) não
c) Profissão:
____________________________________________________________
d) Formação:
( ) 1º grau
( ) 2º grau: ( ) técnico _____________ ( ) Formação de professores
( ) Ensino Médio ( ) Superior
____________________________________________________________
( ) Pós-graduação: ( ) especialização ( ) mestrado ( ) doutorado
e) Função no SESC:
______________________________________________________
f) Tempo na função:
_____________________________________________________
- É o mesmo do tempo de trabalho no SESC? ( ) sim ( ) não
- Tempo em que está no SESC ___________________________
- O que você fazia antes no SESC: ______________________________________
g) Há quanto tempo trabalha com crianças? ______________________________
h) Trabalha fora do SESC? ( ) sim ( ) não _______________________________
- Com crianças? ( ) sim ( ) não
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GRUPO DE CRIANÇAS
Data: ___________________________
Início: __________________________ Término: __________________
1) Atividade Observada / Local:
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(
(
(
(
(
(
(

) aula de educação física: ___________________________________________
) artes plásticas: ___________________________________________________
) odontologia: ____________________________________________________
) recreação: ______________________________________________________
) cinema _________________________________________________________
) biblioteca ______________________________________________________
) sala de aula _____________________________________________________

2) Nome e idade das crianças:
a)
____________________________________________________________
b)
____________________________________________________________
c)
____________________________________________________________
d)
____________________________________________________________
e)
____________________________________________________________
3) Vocês sabem que eu estou fazendo uma pesquisa sobre a escola, e eu gostaria
de saber o que as crianças acham sobre a escola, as atividades, o que vocês mais
gostam de fazer...:
4) qual foi a atividade/aula que vocês acabaram de fazer?
__________________________________________________________________
b) eu trouxe umas fotos da outra vez em que eu estive aqui, lembram? (mostrar as
fotos - 1 de cada vez - desse tipo de atividade/aula que acabaram de fazer)
c) o que vocês mais gostam de fazer nesse tipo de atividade/aula?
d) como é que você faz na atividade/aula?
e) e o/a _________________ como é que ele/ela faz?
f) o que ele/ela faz que vocês mais gostam na atividade/aula?
g) e o que vocês não gostam?
5) Quem quer fazer um desenho desta atividade/aula?
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