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Resumo _______________________________________________ 
 
 
 
 

Esta dissertação tem como objetivo estudar as interações estabelecidas entre 

crianças e adultos no cotidiano de uma escola pública de educação infantil no 

município do Rio de Janeiro, tendo como base uma metodologia que entende a 

criança como sujeito da pesquisa. Assim, a compreensão desse cotidiano leva em 

consideração o ponto de vista da criança, de como a criança se apropria desse 

espaço, o que ela faz, o que ela diz, entendendo a importância da brincadeira para a 

criança conhecer o mundo e reconhecer-se no mundo. A análise parte do diálogo com 

o pensamento de autores identificados com estudos sobre a infância, a criança e a 

educação infantil (Manoel Sarmento, Manoel Pinto, Sonia Kramer, Lev Vygotsky, 

Walter Benjamin, entre outros). O primeiro capítulo, fala dos encontros possíveis entre 

a educação infantil, a infância e a criança. O segundo capítulo apresenta uma 

descrição das escolhas, acertos e desacertos, nos quais se estruturaram os rumos 

desta pesquisa. E, o terceiro capítulo, traz uma análise do cotidiano da educação 

infantil a partir da observação das interações entre crianças e adultos e das crianças 

com seus pares. 

Assim, o presente estudo é um convite a olhar a infância a partir do que é 

específico da criança – seu poder de imaginação, fantasia, criação – entendendo as 

crianças como produtoras de cultura e que nela são produzidas.  

 
PALAVRAS-CHAVES:  Infância, criança, educação infantil, brincadeira. 
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Abstract ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
  This dissertation aims to study the interactions established between adults and 

children in the daily life of a public school for children  in the municipality of Rio de 

Janeiro, Brazil, having as a basis a methodology that takes into consideration the child 

as the subject of the research. Thus, in this research the understanding  of such a daily 

life takes into consideration the point of view of the children,  how the children takes 

possession of the space, what he or she does and says, understanding the importance 

of the childhood play for the child to know his world and to recognize himself or herself 

in it. The analysis begins with a dialogue between the thoughts of authors who are 

identified with studies about infancy, the child and the childhood education (Manoel 

Sarmento, Manoel Pinto, Sonia Kramer, Lev Vygotsky, Walter Benjamin, among 

others). The first chapter talks about the possible encounters between childhood 

education, infancy and the child. The second one presents a description of the choices, 

discernment  and mistakes, upon which the direction of the research were structured. 

The  third chapter brings an understanding of the day-to-day life of the childhood 

education, starting  from the observation of the interactions between adults and 

children and also between children with their pairs. 

The present study is an invitation to look at the child from the viewpont of those 

things that are typical of early childhood – the power of imagination, fantasy, creativity 

– that recognizes children as makers of culture and the culture that is produced in 

them.  

 
KEY WORDS: infancy , child, childhood education, children’s play. 
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O início de tudo: descobrindo um caminho _________________ 
 

A lembrança daquelas palavras pareceu voltar ao rei de muito longe,  
atravessando o tempo, ardendo novamente no peito.  

E em cada uma ele reconheceu com surpresa a sua própria voz... 
Marina Colasanti (2000: 92)   

 

 Começo esta narrativa trazendo o conto “Palavras Aladas” de Marina Colasanti.  

Um rei  mandou construir uma redoma ao redor do seu palácio para que nenhum 

barulho pudesse entrar no castelo. Ele amava o silêncio. Consequentemente, som 

algum podia sair. E assim, anos a fio, as palavras ficaram aprisionadas, escondendo-

se por entre os cantos do castelo. Até que um dia, no encontro com sua própria voz, 

ele reconhece que palavras não foram feitas para o calabouço e, num grito que estava 

calado a tanto tempo, ele ordena: 
Que se abram as portas! 

Que se derrube a redoma! 
Que se abatam os muros! 

Marina Colasanti (2000: 90) 
 

 Palavras são aprisionadas quando limitamos a verdade a um texto. As palavras 

numa teoria que se postula como verdade, são prisioneiras. Como no conto de Marina 

Colasanti, batem no limite da redoma que constróem sobre si mesmas e voltam 

acomodando-se no meio dessa construção. Essa história de castelo, de rei e palavras 

aprisionadas me remetem a um outro texto:  A teoria como hipótese (Brandão, 2002). 

Cada construção teórica, vista como uma hipótese, não encerra em si toda a 

pretensão de verdade. Há uma realidade  sobre a qual nos debruçamos. No nosso 

caso, o campo educacional. Partimos de um lugar com uma bagagem teórico-

metodológica para, no encontro com os sujeitos da nossa pesquisa, no mergulho que 

fazemos no campo empírico, buscarmos a visibilidade necessária para entender que 

relações esses sujeitos estabelecem e o que podemos aprender e apreender desse 

universo pesquisado. O que poderei ver? A que conclusões poderei chegar? Que 

palavras quebrarão a minha própria redoma?  

Meu encontro com a pesquisa é como o grito do rei a ordenar: que se abram as 

portas, que se quebre a redoma, que se permita às palavras não serem mais 

prisioneiras, mas que criem asas levando ao mundo a vida do castelo. E, porque não 

dizer também, a vida do mundo ao castelo.  

Este jeito de começar é também um jeito de falar um pouco de mim mesma. 

Gostaria de ter uma grande história para contar, de lutas e desafios. Na verdade, me 

sinto como se estivesse começando agora. No entanto, lá no fundo, eu sei que não é 

bem assim, pois encontro nesses cantos, cortinas, corredores e portas da pesquisa a 
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minha própria voz, que há muito tempo busca sair da acomodação. Se há um presente 

é porque ele faz parte de uma história. Uma história de inquietação, de um sentimento 

que me moveu e move ainda, a sair do limite da redoma para um compromisso maior 

com a educação. 

De 1989 até 1999 trabalhei em um colégio particular na Tijuca. Os últimos oito 

anos em que permaneci ali, trabalhei como Orientadora Pedagógica da Educação 

Infantil. Caminhos diversos me levaram a esta função. Fiz Fonoaudiologia e depois 

Educação Religiosa. Iniciei na escola em 1989 como Coordenadora de Educação 

Cristã. Em 1992, recebi um convite para assumir a Orientação Pedagógica do Jardim 

1 e 2. Devo esse reconhecimento a Celi Britto, então diretora da escola, que me 

mobilizou com olhos de desafio e descoberta. Fui construindo uma prática para a qual 

foi reconhecida a minha qualificação, mas não estava especificamente habilitada. 

Complicado isso, não? Fiz pós-graduação em Psicopedagogia e depois Educação 

Infantil. A princípio, parecia um caminho solitário. Mas hoje, rememorando esse 

passado, vejo que essa experiência está permeada de encontros que me desafiaram a 

prosseguir, mesmo diante de alguns impedimentos.  

 Porém, ao envolver-me com o cotidiano da educação infantil, havia um 

incômodo. O trabalho realizado era pensado para e não com a criança. Havia muita 

disposição em fazer coisas para as crianças. Buscamos leituras1, trocamos idéias e 

aos poucos procuramos ouvir mais as crianças, planejar com elas. O que poderia 

embasar essa prática que procurava sair da coisa pronta, acabada? Foi nessa 

inquietação que procurei um curso de pós-graduação que tratasse das questões da 

educação infantil. O que encontrei foi além das expectativas: novas leituras, novos 

olhares e, principalmente, o encontro com a pesquisa como forma de construção do 

conhecimento.  

Esse encontro com a pesquisa me levou ao mestrado, com o desejo de ampliar 

o trabalho que iniciei no Curso de Especialização em Educação Infantil2. A monografia, 

apresentada como requisito final desse curso de pós-graduação, tratava da formação 

do profissional  de  educação infantil.  A  nova  LDB, coloca a figura do professor como  

                                                           
1 Esse movimento foi, principalmente, fruto do trabalho da Orientadora Educacional, Arlete da Silva Ferreira, que 

atuava com os segmentos do Maternal e Jardim na mesma escola. 

2 Em Março de 2001 concluí o Curso de Especialização em Educação Infantil na PUC-Rio: Educação Infantil – 

Perspectivas de trabalho em creches e pré-escolas. Com Eliana Lúcia Freitas, compartilhei a construção da  

monografia que tratava da formação dos profissionais da educação infantil, com o título: A formação do profissional 
da creche: buscando definições para uma qualificação. 
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principal profissional do processo educativo, inclusive a partir da educação infantil, 

trazendo muitos questionamentos sobre essa atuação. O que ficou claro nesse 

trabalho foi a distância que há entre o que se escreve ou se propõe para a 
educação infantil, seja na Lei, nas propostas do governo ou ainda nos trabalhos 
teóricos da Academia e o que aparece como prática efetiva no cotidiano das 
instituições de educação infantil. Essa distância pode ser percebida também no que 

diz respeito à formação dos seus profissionais que, de acordo com os seus 

depoimentos3, não os tem qualificado para o trabalho com a criança de zero a seis 

anos. O que seria, então, fundamental para essa formação? Essa pergunta me levou a 

pensar num trabalho de pesquisa que tivesse como sujeito o profissional da Educação 

Infantil, seu saber e sua prática. Durante o primeiro ano do mestrado, tentei delinear 

um projeto que levasse em conta essas questões. No entanto, a participação no grupo 

de pesquisa “Formação de profissionais da educação infantil no Estado do Rio de 

Janeiro: concepções, políticas e modos de implementação”4, levantou questões que 

despertaram novas inquietações e novos desejos.  

O grupo de pesquisa, buscando compreender a gestão da educação infantil e 

seus problemas no que se refere às políticas de formação de profissionais da 

educação infantil no Estado do Rio de Janeiro, além de trabalhar com a análise de 54 

questionários respondidos pelos, então, 91 Municípios do Estado e sistematizar dados 

relativos à situação da educação infantil nesses Municípios5, analisou extensivamente 

5 entrevistas coletivas que reuniram, ao todo, 57 responsáveis pela educação infantil 

em todo o Estado6. Durante essa análise, vemos refletidas na fala desses 

profissionais, as suas concepções. De um lado, identificamos diferentes concepções a 

respeito dos objetivos da educação infantil e de políticas de gestão. De outro, 

diferentes concepções  sobre as crianças, suas culturas e modos de interação sociais, 

refletem-se na maneira como são encaradas e estruturadas as ações para com as 

crianças em diferentes contextos e, de maneira bem específica, tanto nas ações que 

permeiam o cotidiano das instituições de educação infantil como nas políticas que são  

                                                           
3 Dos quinze profissionais entrevistados, nove assumiram que a sua formação inicial não os qualificou para o trabalho 

que realizavam na educação infantil. E foi significativa a fala de quem fez o curso normal, ao dizer que precisa fazer 

pedagogia e quem fez só pedagogia dizer que deveria ter feito o normal. 
4 “Formação de profissionais da educação infantil no Estado do Rio de Janeiro, concepções, políticas e modos de 

implementação” . Pesquisa coordenada pela Professora Sonia Kramer, com o apoio do CNPQ e FAPERJ – PUC-Rio. 
5 Esta análise pode ser encontrada no  Relatório da Pesquisa Formação de Profissionais da Educação infantil no 

Estado do Rio de Janeiro, publicado em 2001 pela PUC-Rio com o apoio do CNPQ e da FAPERJ. 
6 O resultado dessa análise concretizou-se na produção de vários textos (Corsino, Nunes & Kramer, 2003; Micarello, 

2003; Mello & Porto, 2003, Kramer 2002b,  entre outros) e do relatório final da pesquisa.  
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elaboradas para a criança de zero a seis anos. Com certeza não é só a concepção de 

infância que estará norteando essas ações e iniciativas.  

Azevedo (2002) fala de uma lógica economicista-instrumental que permeia hoje 

a municipalização da educação que, segundo a autora, apesar de dar conta de colocar 

a população escolar para dentro da escola, não fornece as condições necessárias 

para que se tenha uma educação de qualidade. Azevedo não fala especificamente da 

educação infantil – que a partir da LDB torna-se responsabilidade dos Municípios –  

mas existem questões econômicas e políticas que, a meu ver, necessariamente não 

estão levando em conta a criança ao proporem ações para a infância. Se para a 

população escolar, que se refere ao ensino fundamental, o que falta é uma educação 

de qualidade, para as crianças de 0 a 6 anos precisamos tanto de vagas como de 

qualidade nas instituições públicas destinadas a essa faixa etária. Se as concepções 

são importantes para a prática, as políticas de educação e sua implementação são 

fundamentais. 

Nas falas das entrevistas dos profissionais da educação infantil analisadas pela 

pesquisa, diferentes concepções afloram como norteadoras da sua prática. E, embora 

os professores entrevistados expressem o desejo de mudança e de novas visões, ao 

falar da prática, na maioria das vezes o que permanece são concepções que ainda 

estão longe de olhar a criança, e às vezes até a si mesmos, como sujeitos históricos, 

que produzem significados e se tecem nessa trama das relações do cotidiano de uma 

instituição de educação infantil7. Além do encontro com o grupo de pesquisa, outro me 

mobilizou: as discussões, leituras e o trabalho realizado para a disciplina Infância e 

Cultura8.  

Um olhar para a infância e para a criança, buscando uma concepção que ajude 

a ver a criança nas suas interações, a criança como sujeito histórico-social, e a visão 

da necessidade de que a formação do profissional da educação infantil seja um 

espaço de discussão e fomentação dessas concepções, foram despertando em mim o 

desejo de pesquisar a criança. Ainda pensando na formação do profissional da 

educação infantil, e principalmente por isso mesmo, senti a necessidade de buscar o 

olhar da criança. Com isso, mudei o curso da dissertação e, em janeiro de 2003, 

construí um novo projeto para a pesquisa. 

                                                           
7 Uma visão mais detalhada dessas concepções pode ser encontrada nos trabalhos apresentados por Hilda Micarello 

(2003) e  Maria Lúcia Mello e Cristina Laclette Porto (2003), apresentados no GT de Educação da criança de 0 a 6 

anos, na 26ª Reunião Anual da ANPED, Poços de Caldas, 2003. 
8. Mestrado em Educação PUC-Rio, 2º sem. 2002. “Corre, vai, vai mais uma vez” Um estudo exploratório sobre o 

tempo e o espaço da  brincadeira de crianças em um shopping. Apresentado como trabalho na 26ª Reunião Anual da 

ANPED, Poços de Caldas, 2003. 
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Assim, iniciei, não um caminho novo, mas um novo jeito de caminhar que  

planta agora suas raízes. 
Certas coisas existem por derivação e associação; repetem-se, impõem-se – e, em 

letra de forma, tomam consistência, ganham raízes. 
Graciliano Ramos(1978:26) 

 

Se as palavras já estão libertas, se a redoma foi quebrada, este é o momento 

crucial em que novas palavras passam a existir, a partir daquelas primitivas, e ganham 

no texto suas raízes, adquirem consistência. O meu desejo é que não seja essa uma 

nova redoma, mas o chão para se andar de tantas formas quantas forem as 

descobertas, os encontros e desencontros desse olhar sensível do qual se arma o 

pesquisador. 

Para Achutti (1997: 42), através do convívio social, aprendendo a cultura do 

nosso grupo, aprendemos a pensar, a usar nosso corpo, a escutar, a sentir cheiros, a 

tatear, a olhar e classificar e identificar essas experiências a partir de um repertório 

compartilhado com nosso grupo. Isso implica dizer que a nossa capacidade de olhar é 

uma construção social. O olhar é algo a ser aprendido.  Neste sentido, o convívio com 

o espaço acadêmico, com outros modos de produzir o conhecimento, foi um 

aprendizado que implicou a construção da minha capacidade de olhar, que é 

articulada com outros olhares. Portanto, a produção do conhecimento, que se 

corporifica no texto desta dissertação é também uma produção coletiva. É com esse 

olhar coletivo que procuro definir estratégias metodológicas, construir significados na 

interação com os sujeitos da pesquisa e trazer para o texto os caminhos e 

descaminhos desses dois anos de estudo. Assim, as raízes de uma dissertação estão 

exatamente nesse difícil exercício que é mostrar com clareza os caminhos da 

pesquisa.  

No estudo exploratório que realizei para a disciplina Infância e Cultura, busquei 

trazer a criança para o centro da cena: tanto das observações como das análises 

feitas. Esse exercício me mobilizou a buscar a criança numa interação mais próxima. 

E, como nessa interação estava implicado o desejo de levar em conta a formação do 

profissional da educação infantil, busquei uma instituição de educação infantil para ser 

o campo da pesquisa. 

O meu desejo era estudar e conhecer o modo como as crianças usam os 
espaços e o tempo planejados para elas dentro de uma instituição de educação 
infantil. Tentar compreender o cotidiano da educação infantil a partir do seu 
ponto de vista, de como a criança se apropria desse espaço, o que ela faz, o que 
ela diz, que interações estabelece com seus pares e com os adultos. 
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É assim que trago, agora, com as minhas palavras, o texto possível, que são 

os fios tecidos no tear da pesquisa. Fios meus e de todos aqueles que compartilharam 

comigo esse desafio que é a produção do conhecimento. Fios puxados dos textos e 

livros lidos ao longo do curso do mestrado. Tive dificuldade em privilegiar um 

interlocutor, porque em cada texto encontrava um caminho. Procurei então trazer os 

autores nos quais identifiquei o debate sobre a infância, a criança e a educação infantil 

como ponto de partida. O próprio campo me apontou a necessidade de buscar outros 

autores a fim de prosseguir com a análise das questões recorrentes na pesquisa 

empírica. Assim, no primeiro capítulo, falo dos encontros possíveis entre a educação 

infantil, a infância e a criança. No segundo capítulo faço uma descrição das escolhas, 

acertos e desacertos, nos quais se estruturaram os rumos desta pesquisa. E, no 

terceiro capítulo, trago as questões que emergiram das observações e as análises. 

 
 
 
 
                           ________________________________________________________ 

__________________________________ 
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Capítulo 1 – A Infância, a criança e a educação infantil: 
 encontros possíveis ____________________________________ 
 
 

E porque a infância não é a humanidade completa e acabada,  
ela nos indique o que há de mais verdadeiro no pensamento humano:  

a saber, sua incompletude, isto é, também a invenção do possível. 
Jean Marie Gagnebin (1999:99) 

 
 
 Neste capítulo, trago a idéia de encontros possíveis, porque pergunto se a 

infância, a criança e a educação infantil estão caminhando juntas, em harmonia. 

Parece que falamos de uma infância e de uma educação infantil que só existem por 

causa da criança, no entanto não vemos necessariamente a criança. O que implica 

falar da infância e da educação infantil vendo a criança? De qual infância, de qual 

educação infantil e de qual criança estou falando? Convido o meu leitor a prosseguir 

comigo nesta narrativa, na descoberta desses encontros possíveis. 

 

1.1  – O direito a uma educação infantil de qualidade 
  

  A educação infantil é para a educação das crianças! 

 
 Esta fala de uma das crianças, registrada no meu diário de campo, surgiu 

como resposta à pergunta da professora sobre o que era a educação infantil. Parece 

uma resposta simples para uma pergunta óbvia. Será que realmente a educação 

infantil tem sido para a educação das crianças? Quando entramos numa instituição de 

educação infantil, o que vemos? Crianças? Alunos? Futuros adultos? Seres 

incompletos, precisando ser preenchidos com as verdades dos adultos? Pessoas 

indefesas, que nada sabem do mundo? Vemos pessoas com um jeito próprio de ver o 

mundo que precisam ser providas nas suas necessidades, protegidas por ainda não 

poderem assumir certas responsabilidades diante da sociedade, que precisam 

aprender a lidar com os limites e com a autoridade, mas que têm voz, que sabem do 

mundo algo que nós adultos já não conseguimos perceber.  

 Será que podemos falar da infância sem falar de instituições? Na sociedade 

moderna a criação de instâncias públicas de socialização está diretamente ligada à 

construção social da infância. Nesse percurso, nos deparamos com muitas conquistas 

legais e poucas conquistas sociais. Parece que precisamos entrar numa luta, 

cansativa, para poder falar da criança. Mas o que fazer então? Tirar a criança da 

instituição? O que devemos criticar é a institucionalização ou um determinado tipo de 

instituição?   No  Brasil   temos  lutado  pela  instituição  como  um  direito  da  criança.  
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Precisamos estar alerta para entender qual tem sido a relação das crianças e da 

própria sociedade com essas instituições. É para a criança, mas sem ter um olhar para 

a criança? Como fazer dessas instituições um lugar de qualidade? 

 Não há dúvida, hoje, de que os primeiros anos de vida da criança são 

fundamentais para o seu desenvolvimento, envolvendo de maneira significativa os 

aspectos físico, emocional, espiritual e cognitivo, que serão os alicerces para a sua 

aprendizagem e interação com o mundo físico e social. No entanto, isso não pode ser 

levado em conta visando apenas a possibilidade de a criança ser bem sucedida no 

futuro, mas, principalmente, buscando proporcionar-lhe espaços onde possa viver sua 

vida de hoje, de maneira plena. Esse entendimento tem alcançado, cada vez mais,  

diferentes segmentos da sociedade, que buscam ampliar suas ações para a infância. 

Assim, a educação infantil surge como um direito da criança e dever do Estado em 

complementação à ação da família.  
Entendendo a educação infantil como direito da criança e dever do Estado, é 

preciso levar em conta a necessidade de que esse direito seja contemplado através de 

uma educação de qualidade. Desde o ano de 2002, como já mencionado, participo da 

pesquisa “Formação de profissionais da educação infantil no Estado do Rio de 

Janeiro, concepções, políticas e modos de implementação”. A inserção nesse grupo 

de pesquisa também me ajudou a entender que uma educação infantil de qualidade 

implica tanto a formação dos seus profissionais, como também o conhecimento da 

situação da educação infantil.  

 No campo da educação infantil, vivemos um tempo de conquistas significativas 

que vêm sendo destacadas por vários autores10, que têm no seu consenso o desejo 

de uma educação infantil democrática e de qualidade para todas as crianças. O texto 

referente à educação das crianças de 0 a 6 anos da Constituição de 1988 pode ser 

considerado um marco nessa construção. Antes de 88, as políticas para a infância no 

Brasil são marcadas principalmente pela idéia de amparo e assistência (Cury, 1998: 

10). Na Constituição de 1988, a educação das crianças de zero a seis anos é 

apresentada como um direito da criança e um dever do Estado. 

 Anteriormente, a LDB 5692/71, no artigo 19, parágrafo 2º, destaca que “os 

sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos 

recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins e instituições 

equivalentes” (grifos meus).  Velar  tem o sentido  de  interessar-se muito,  cuidar, mas  

                                                           
10 Vasconcelos, Aquino & Lobo (2003); Kramer (2003b, 2001, 2000); Cerisara (2002); Campos (1999); Cury (2002, 

1998,); Rocha (1999); Barreto (1998). 
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não de responsabilizar-se. Além disso, a referência à criança que deve ser velada não 

é a de 0 a 6 anos de idade, mas aquela que ainda não tem sete anos. Por isso, a 

inscrição da Constituição de 1988 sobre a criança de 0 a 6 anos de idade é 

revolucionária. A família e o Estado são responsabilizados pela educação, que deve 

ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ao Estado cabe o 

dever em ministrar um ensino que seja democrático e plural, garantindo esse 

atendimento à criança de 0 a 6 anos de idade em creches e pré-escolas (Capítulo III, 

art. 205-207). A necessidade de educação da criança, agora registrada na Lei, deixa 

de ser alvo apenas do interesse e passa a ser um direito, gerando uma 

responsabilidade. Ela é reconhecida como a criança de 0 a 6 anos de idade e não 

apenas alguém que não tem 7 anos. Fica assim caracterizada a idéia da criança como 

um sujeito possuidor de direitos. Entre esses direitos, a Constituição de 1988 

reconhece a criança como uma pessoa em desenvolvimento que precisa de proteção 

contra todo tipo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, 

opressão e, prioritariamente, tendo direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, a 

conviver em família e na comunidade, e à proteção especial (capítulo VII, art. 227).  

Esse reconhecimento foi fruto das lutas e reivindicações de diferentes setores da 

sociedade civil que vinham mostrando que as necessidades da criança precisavam ser 

garantidas por lei, como direitos. Cury (1998: 11) ressalta que a educação infantil 

ganha espaço ao ser introduzida na LDB nº 9394/96, em seu Artigo 30, o que compete 

aos Municípios na sua execução. A educação infantil torna-se um direito e ganha um 

endereço.  

Nesse mesmo caminho da mobilização, a Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, foi criada visando regulamentar o direito 

constitucional da criança e do adolescente. No entanto, no que diz respeito à 

educação da criança de 0 a 6 anos, ele apenas referenda o dever do Estado e a opção 

da família sobre o direito da criança de ser atendida em creches e pré-escolas. 

 O grande salto qualitativo para a Educação Infantil vem a seguir, com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96.  A educação infantil 

ganha um espaço definido na Lei (Seção II, Art. 29 e 30), passando a fazer parte da 

estrutura e funcionamento da educação escolar brasileira ao ser considerada como a 

primeira etapa da Educação Básica. Permanece a ênfase num trabalho de cooperação 

entre a família, a comunidade e o Estado. O art. 29 assume a educação da criança de 

0 a 6 anos como  complementar à  ação da família.  Isso implica dizer que a educação  

infantil não substitui a ação da família, mas vem complementar essa educação. Logo, 

a educação das crianças se dá na família e pode ocorrer, simultaneamente, em 
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unidades educativas, como creches e pré-escolas (Vasconcelos, Aquino & Lobo, 2003: 

236). As creches e pré-escolas, antes fora da regulamentação do sistema educativo, 

passam a ser consideradas instituições educativas que devem estar sob a 

coordenação, supervisão e orientação dos Conselhos Municipais de Educação. O 

direito está garantido na Constituição e na Lei, mas sabemos que para que para que a 

Educação Infantil seja uma realidade na vida de todas as crianças, ainda temos muito 

que conquistar. Primeiro, no que diz respeito à qualidade desse atendimento; 

segundo, no que se refere à democratização do acesso de todas as crianças a esse 

direito, independente da sua classe sócio-econômica, etnia e cultura. 

 Dentre essas questões, Kappel11 (2003: 8,14) aponta a renda familiar como um 

dos fatores que mais influenciam a escolaridade das crianças. Do total de 16 milhões 

de famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade, 38,1% têm uma renda familiar per 

capita, de até meio salário mínimo. Isso quer dizer que existe a possibilidade de 

muitas crianças estarem incluídas em famílias que têm uma renda per capita inferior a 

meio salário mínimo. Ao analisar os dados referentes à taxa de escolarização dessa 

faixa etária, a autora aponta a desigualdade entre as crianças de famílias com maior 

renda e aquelas com renda menor, o que denuncia a não democratização do acesso 

da criança de 0 a 6 anos a uma instituição de educação infantil, como vemos nas 

tabelas que se seguem: 

 As chances de as crianças de 0 a 3 anos de famílias com maior renda estarem 

freqüentando uma creche, de acordo com a tabela abaixo, é 3,5 vezes a mais.  

Tabela 1 - Taxa de escolarização de crianças de 0 a 3 anos de idade, por  classes de rendimento
mensal familiar per capita em salários mínimos, segundo as Grandes Regiões - 2001

Taxa de escolarização de crianças de 0 a 3 anos de idade
  Classes de rendimento mensal familiar per capita em s.m. (%)

Até 1/2 Mais de
1/2 até 1

Mais de
1 a 2

Mais de
2 a 3

Mais de
3

               Brasil (2) 10,6 7,3 10,0 13,8 20,2 32,6
     Norte (3) 7,5 5,9 7,4 10,1 13,2 22,4
     Nordeste 10,5 8,1 13,4 19,7 27,6 36,3
     Sudeste 11,6 7,7 9,2 12,9 18,9 35,6
     Sul 11,8 5,0 11,1 15,2 24,7 29,7
     Centro-Oeste 6,7 3,1 6,4 9,4 11,9 22,2
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001.
Nota: Famílias com pelo menos uma criança dentro do grupo de idade
(1) Inclusive sem rendimento e sem declaração de rendimento. (2) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Am
e Amapá. (3) Exclusive a população

Total
(1)

Brasil e
Grandes Regiões

 
        Kappel (2003:14) 
 
 
                                                           
11 Kappel, Maria Dolores Bombardelli. As crianças de 0 a 6 anos no contexto sociodemográfico nacional. Trabalho apresentado no Pré-Congresso 

Internacional de Educação Infantil - ASBREI. Rio de Janeiro: 2003. Neste trabalho a autora apresenta um perfil sociodemográfico das crianças de 

0 a 6 anos, no âmbito nacional e regional, utilizando dados recentes das pesquisas domiciliares desenvolvidas pelo IBGE e dos resultados dos 

Censos Escolares realizados pelo MEC . 
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       Com uma diferença menos acentuada, a oportunidade para as crianças de 4 a 

6 anos, pertencentes a uma família de maior renda, de estarem freqüentando uma pré-

escola é 1,6 vezes mais, como indica a tabela 2. 

      

      

Tabela 2- Taxa de escolarização de crianças de 4 a 6 anos de idade, por  classes de rendimento
mensal familiar per capita em salários mínimos, segundo as Grandes Regiões - 2001

Taxa de escolarização de crianças de 4 a 6 anos de idade
  Classes de rendimento mensal familiar per capita em s.m. (%)

Até 1/2 Mais de
1/2 até 1

Mais de
1 a 2

Mais de
2 a 3

Mais de
3

                    Brasil (2) 65,6 57,4 65,7 74,0 84,7 94,5
              Norte (3) 61,3 54,2 66,9 72,7 78,9 91,4
              Nordeste 70,5 62,9 81,6 90,3 96,9 96,5
              Sudeste 68,1 54,5 65,5 76,1 86,8 96,5
              Sul 55,3 42,6 53,4 61,3 75,3 87,9
              Centro-Oeste 54,5 39,7 52,3 67,2 81,8 92,0
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001.
Nota: Famílias com pelo menos uma criança dentro do grupo de idade
(1) Inclusive sem rendimento e sem declaração de rendimento. (2) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas
e Amapá. (3) Exclusive a população

Total
(1)

Brasil e
Grandes Regiões

 
        Kappel (2003:15) 

  

 Assim, as chances das crianças de 0 a 6 anos estarem freqüentando uma 

instituição de educação infantil, seja creche, seja pré-escola, são desiguais.   

Segundo Barreto (1998: 25), analisando os dados da PNAD de 1995, no que 

diz respeito à cobertura do atendimento, apenas um quarto (25%) das crianças na 

faixa de 0 a 6 anos freqüentavam algum tipo de creche ou pré-escola. Se levarmos em 

consideração os dados do censo demográfico do IBGE (2001)12 que estima a 

população de 0 a 6 anos de idade em 22.070.946 e o resultado do Censo Escolar 

200213 que registra uma cobertura de 6.731.896 no atendimento da criança dessa 

faixa etária, verificamos que esse quadro pouco se alterou. Deste número, de acordo 

com o Censo Escolar, 4.784.058 estão matriculadas na rede pública e 1.947.838 estão 

na rede privada. Dessa forma, mesmo com os investimentos e conscientização dos 

últimos anos, a concretização do desejo de uma escola pública para todos, 

democrática, ainda está longe de ser uma realidade.  

 Começo sinalizando a democratização do acesso à escola pública, porque 

dificilmente ela será uma escola de qualidade se não for antes uma escola de todos. 

Kramer (2000: 17) defende a idéia de que uma escola de qualidade, além de direito de  

                                                           
12 Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 1995-2001,  Microdados. 

13 Fonte: Censo Escolar 2002 MEC/INEP/SEEC. 
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todos, é elemento básico da vida social e da cultura. Para a autora, a escola de 

qualidade está comprometida com a cidadania, com o conhecimento e com a cultura. 

A escola de qualidade precisa ser de todos porque só assim ela poderá ensinar, 

exercendo o seu papel em relação à cidadania e ao conhecimento, oferecendo 

condições propícias para que as crianças convivam com a diferença e saibam 

respeitá-las. E como aprender isso sem uma escola democrática, onde convivam as 

diferenças sócio-econômicas, étnicas, religiosas e culturais? 

Uma escola de qualidade leva em consideração a criança enquanto sujeito de 

direitos, cidadã, que tem uma história a ser contata e que pode olhar criticamente o 

presente, com seus olhos de criança, e com isso inventar um futuro diferente. Ainda 

mais, uma escola de qualidade trabalha numa perspectiva de humanização, onde a 

escrita de uma história coletiva seja fruto do resgate da experiência, da capacidade de 

ler o mundo, proporcionando às crianças a oportunidade de se apropriarem das 

diferentes formas de produção da cultura. Uma escola de qualidade: deveria estar 

comprometida com a cultura como experiência, não como recurso metodológico; visa 

aprender com a cultura enquanto produção humana: suas tradições, costumes, 

valores e enquanto experiência acumulada no que se refere ao acervo de 

conhecimentos culturais disponíveis na história de uma dada sociedade; deve estar 

comprometida com o conhecimento, com a possibilidade de fazer do conhecimento 

não um instrumento de poder, mas a base para se incorporar às diferenças, 

combatendo as desigualdades. Além disso, tem, ainda, a formação do seu 

profissional, não como uma imposição, mas como um direito da criança de ter um 

professor que tenha acesso à cultura e ao conhecimento como um direito seu também. 

Um professor que se coloca no ponto de vista da criança, aprende com ela a ver o 

mundo com seus olhos de imaginação, criação e fantasia, aprende com ela a dar um 

novo sentido ao mundo que a cerca, entende as crianças enquanto cidadãs, pessoas 

capazes de produzirem cultura à medida que se apropriam de si mesmas e da  própria 

cultura. Creio que esta seria uma escola que atenderia aos reais interesses das 

crianças, porque levaria em conta o seu ponto de vista.  

Outra contribuição que considero fundamental nesse processo de entender a  

garantia do direito ao acesso da criança de 0 a 6 anos de idade a uma escola 

democrática e de qualidade, consta do documento que surgiu como conclusão do 

Projeto “Estabelecimento de critérios para credenciamento e funcionamento de 

instituições de educação infantil”. São os “Subsídios para credenciamento e 

funcionamento  de  instituições  de  educação infantil”  (MEC/SEF/DPE/COEDI,  1998),  
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divididos em dois volumes. O primeiro apresenta: os fundamentos legais, princípios e 

orientações gerais para a educação infantil; considerações sobre a regulamentação 

para formação do professor de educação infantil, e os referenciais para a 

regulamentação das instituições de educação infantil. 

Esse documento se baseia na função eminentemente educativa do 

atendimento à criança de 0 a 6 anos de idade contemplado na Constituição de 1988,  

como direito da criança e dever do Estado, na reafirmação do direito constitucional 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e na regulamentação desses 

direitos  explicitados na  Lei nº 9.394/96, já sinalizada acima, que define a educação 

infantil como a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade em seus aspectos físicos, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(Art. 29). Creio que a análise desse documento é importante para entendermos os 

caminhos da Educação Infantil hoje. Algumas questões chamaram a minha atenção. 

Em primeiro lugar, é interessante perceber que o documento introduz uma 

noção que não está presente nem na Constituição (1988), nem no ECA (1999) e nem 

na LDB (1996) que é a integração das funções de cuidar e educar. Os documentos 

anteriores e a própria Constituição falam de uma educação integral e não da 

integração de cuidado e educação. Talvez seja esse um resquício da idéia de que a 

creche cuida, dá assistência, e de que a pré-escola educa. Será que, ao invés de se 

apropriar da idéia constitucional de uma educação integral, o documento importou a 

creche e a pré-escola do seu antigo lugar, tentando integrar as duas ações? Como a 

Constituição de 1988 coloca a creche e a pré-escola dentro do sistema educativo, esta 

é uma nova visão, é algo novo. O que realmente significa uma educação integral de 

qualidade? Considerando que as crianças aprendem em todas as situações do 

cotidiano, o processo educativo não permearia também tudo o que acontece nesse 

tempo/espaço? Assim, uma divisão entre “educar” e “cuidar”, ou mesmo a tentativa de 

falar de duas dimensões do trabalho com a criança de 0 a 6 anos não deixaria de ter 

sentido? Podemos educar sem cuidar? Ou cuidar sem educar? 

Ao se incluir a educação infantil como etapa inicial da educação básica, esse 

segmento da educação assume um compromisso com o processo educativo na sua 

totalidade. A educação infantil passa a estar permeada por uma função pedagógica. 

Ou seja, a ação dos seus profissionais passa a estar comprometida com uma 

intenção, uma proposta educativa.  
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No que se refere à proposta pedagógica, o documento – “Subsídios para 

credenciamento e funcionamento de instituições de educação infantil” 

(MEC/SEF/DEP/COEDI. Brasil, 1998) – enfatiza a necessidade de que ela seja 

norteada por uma determinada concepção de infância: 

 
A formulação de propostas pedagógicas deve nortear-se por uma concepção de 
criança: como um ser humano completo, integrando as dimensões afetiva, 
intelectual, física, moral e social, que, embora em processo de 
desenvolvimento, e , portanto dependente do adulto para sua sobrevivência e 
crescimento, não é apenas um “vir a ser”; como um ser ativo e capaz, 
impulsionado pela motivação de ampliar seus conhecimentos e experiências e de 
alcançar progressivos graus de autonomia frente às condições de seu meio; como 
um sujeito social e histórico, que é marcado pelo meio em que se desenvolve, 
mas que também o marca.  (1998: 7 - destaques meus)  
 
 

                                                          

 Que as propostas pedagógicas devem nortear-se por uma concepção de 

criança (e de infância), concordo plenamente. No entanto, questiono como se possa 

entender a criança como um ser humano completo, mas ainda deixar no ar a idéia de 

que também não é apenas um “vir a ser”. Todos nós seremos, amanhã, diferentes do 

que somos hoje. Pelo menos esperamos ser. A outra questão é o fato de a sua 

dependência do adulto estar condicionada ao seu processo de desenvolvimento, 

embora considere a criança como um sujeito social e histórico. Se a criança é um 

sujeito social e histórico, as suas condições de dependência do adulto também não 

seriam fruto dessa inserção social e histórica? O documento avança no que diz 

respeito à tentativa de referendar a conquista da educação infantil como um direito. 

Mas me parece que ainda falta pensar a qualidade da educação infantil a partir da 

criança enquanto alguém que tem uma visão própria do mundo.  

O segundo volume traz oito textos14 que, segundo Malvezzi (1998:21,22), tratam de 

aspectos da educação infantil que deverão ser necessariamente considerados pelos 

Conselhos de Educação quando regulamentarem a área. Os textos abordam a 

questão da Educação Infantil como direito da criança. Nesses textos, a qualidade da 

educação infantil parece estar centrada em normatizações e estruturação de espaços, 

também sem levar em conta a real possibilidade de se ouvir a criança.  Fala-se que é 

importante abrir espaço para a expressão da criança, mas não em ouvir a sua voz. 

 
14 Os  textos apresentados no documentos são os seguintes: 1)CURY, C. A. J. A educação infantil como direito; 2) 

MALVEZZI, M. R. Histórico e perspectiva do Projeto “Estabelecimento de critérios para credenciamento e 

funcionamento de instituições de educação infantil”; 3) BARRETO, A.  M. R. F. Situação atual da educação infantil no 

Brasil;  4) CAMPOS, M. M. A regulamentação da educação infantil; 5) ASSIS, R. de Educação infantil e propostas 

pedagógicas;  6) VALADÃO M. M.  Educação infantil e saúde;  7) OLIVEIRA Z. de M. R. de  Estrutura e funcionamento 

de instituições de educação infantil; 8) FARIA, A. L. G. O espaço físico nas instituições de educação infantil. 
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Pode a educação infantil ser concebida como um espaço para se conhecer a criança, 

mas não para ser conhecido por ela? 

 A Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), começa declarando 

que todas as crianças devem, absolutamente, sem distinção, ser credoras desses 

direitos e que se deve proporcionar à criança condições de um desenvolvimento 

integral, sendo levados em consideração os melhores interesses da criança (Princípio 

2). Será que a criança sabe algo sobre si mesma que nós adultos não sabemos? Será 

que a criança deveria ter participação nas propostas realizadas para elas? Para alguns 

isso pode parecer um despropósito. Como se realmente a criança não tivesse noção 

de valor. Provavelmente, ela não valoriza as mesmas coisas que nós, adultos 

valorizamos. Com certeza as crianças precisam internalizar valores éticos e morais 

que as ajudem a viver melhor em sociedade. No que diz respeito a essa 

internalização, e em muitos outros sentidos, as crianças não podem prescindir dos 

adultos. Elas precisam de proteção, de sustento, de orientação. Mas isso não quer 

dizer que elas não sejam capazes de participar da construção desses valores, das 

ações realizadas para a infância. No entanto, elas têm sido esquecidas nos processos 

de construção das propostas que lhes dizem respeito.  

 O artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança fala da oportunidade que 

deve ser dada a toda criança que for capaz de exprimir o seu ponto de vista, a 

liberdade de exprimir suas opiniões. Como entender quais são os “melhores interesses 

da criança” se nós não nos colocarmos no lugar da criança e tentarmos ver o mundo 

do seu ponto de vista? Damos a ela o direito de se expressar livremente sobre todas 

as matérias atinentes a ela, mas propomos uma educação onde não há espaço para 

ouvi-la. Decidimos um currículo, uma metodologia, um modo de agir, baseados em 

nossos pensamentos e conclusões sobre a criança, sobre seu desenvolvimento. Com 

certeza, precisamos de uma proposta de educação para a criança coerente com esses 

princípios e muitos estudos têm sido feitos nesse sentido (Sarmento e Pinto, 1997), 

que nos ajudaram a perceber a criança como um sujeito histórico-social, mas ainda 

estamos longe de ter uma prática que seja fruto de pesquisas que vejam as crianças 

como realmente capazes de participar desse processo não como seres ativos, mas 

como pessoas atuantes. Em que medida isso pode acontecer? Historicamente os 

adultos têm se responsabilizado por esse processo de educação das gerações mais 

jovens. É a partir das ações e proposições dos adultos que as crianças podem 

alcançar os valores éticos e morais da sociedade. E uma dessas ações pode ser a de 

abrir um espaço para se ouvir a criança.  
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          Ter um outro olhar para a infância significa uma mudança de lugar. Não estou 

apenas falando de uma noção de infância, de uma idéia que se tem sobre uma 

determinada coisa, mas de uma outra concepção que modifica a prática. A noção é 

algo superficial. A concepção, do latim conceptio, significa a ação de conter, de 

conservar algo que tem consistência. A idéia é que esse olhar para a infância e para a 

criança vá além da instituição, retorne e ressignifique essa mesma instituição. Por isso 

agora convido o meu leitor para percorrer os caminhos da infância e encontrar a 

criança. 

  

1.2 – Percorrendo os  caminhos da infância... 
 

 Como conhecer jamais o menino? Para conhecê-lo tenho que esperar que ele se 
deteriore, e só então ele estará ao meu alcance. Lá está ele, um ponto no infinito. Ninguém 

conhecerá o hoje dele. Nem ele próprio. Quanto a mim, olho e é inútil: não consigo entender 
coisa apenas atual, o totalmente atual. O que conheço dele é a sua situação. 

Clarice Lispector (1998: 36) 

 
 Quem acha que é tarefa fácil falar da criança tem ainda um longo caminho a 

percorrer. Muito já se tem estudado sobre a criança, mas ainda vemos uma prática 

distante de todas essas reflexões15. Hoje se conhece muito sobre a infância e, 

contudo, assistimos, estarrecidos a incapacidade da nossa geração lidar com as 

populações infantis e juvenis (Kramer, 2000: 9). No entanto, que este não seja  um 

desalento, mas o nosso desafio: conhecer e conviver com a criança.  

 Percorrendo os caminhos da infância nos deparamos com discursos 

contraditórios, que são construídos a partir da visão que os adultos têm das crianças. 

Manoel Pinto, ao discutir infância como uma construção social, começa mostrando 

concepções contraditórias, com as quais a infância é identificada: 

 
Quem quer que se ocupe com a análise das concepções de criança que subjazem, 
quer ao discurso comum quer à produção científica centrada no mundo infantil, 
rapidamente se dará conta de uma grande disparidade de posições. Uns valorizam 
aquilo que a criança já é e que a faz ser, de facto, uma criança; outros, pelo contrário, 
enfatizam o que lhe falta e o que ela poderá (ou deverá) vir a ser. Uns insistem na 
importância da iniciação ao mundo adulto; outros defendem a necessidade da 
protecção face a esse mundo; uns encaram a criança como um agente dotado de 
competências e capacidades; outros realçam aquilo que ela carece. (Pinto, 1997: 33) 
 

 Podemos identificar, por um lado, uma tendência à visão de uma imagem 

universal, que naturaliza a infância, como se o que existisse fosse uma única infância. 

Seja entendendo que ela ainda guarda muito da criança inocente, pura, a ser 
                                                           
15 Além de autores já citados como Sarmento e Pinto (1997), Pinto (1997), Sarmento (2003), Kramer (2003b, 2002a, 

2002b), Bazílio e Kramer (2003),  temos também algumas pesquisas e estudos recentes: Pereira (2003), Corsino 
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preservada, ou a criança que precisa ser moralizada, forjada pelo bem para não se 

encaminhar para o mal. A criança que carece, a quem falta alguma coisa. Ou até 

mesmo vendo a infância como um tempo que diz respeito a um sujeito dotado de 

competências e capacidades, uma criança “rica” em oposição a uma criança “pobre” 

(Moss, 2002)16. Uma criança em constante devir.  

 Entretanto, pensando numa criança que deve ser conhecida não por uma 

crença, mas pela análise de uma realidade específica, de modo a compreender as 

suas condições de existência e interação no meio em que vive, revelando, assim, um 

conhecimento da mesma, é que entendo o surgimento dos estudos que levam em 

consideração a infância como construção social. São abordagens que mostram a 

necessidade de sairmos dos discursos sobre a infância e passarmos a uma 

investigação da situação da infância.   

 Dentre essas análises, vemos os estudos de Sarmento e Pinto (1997: 20) que 

falam da emergência de uma sociologia da infância, trazendo como fundamento a 

visão da infância como uma construção social, que entende as crianças enquanto 

atores sociais de pleno direito. De acordo com esses autores, isso implica no 

reconhecimento da capacidade de produção simbólica por parte das crianças e a 

constituição das suas representações e crenças em sistemas organizados, isto é, em 

culturas. Necessariamente, a criança será ator social em um determinado espaço e 

tempo, isto é, numa determinada condição histórica-social. Não podemos ver a criança 

sozinha, isolada desse contexto, pois é nele e a partir das interações que a criança 

faz, dos sentidos que produz, que poderemos interpretar as suas produções culturais 

(idem, 1997: 22). Por isso, podemos dizer que não há uma única infância, universal, 

naturalizada, mas há tantas infâncias quantas forem as condições sociais a produzi-

las. Ainda hoje, no entanto, várias são as posições que são assumidas tanto no 

discurso científico como no senso comum relativos à infância, ignorando a sua 

condição.  

Mesmo com a consciência de que a imagem da criança enquanto sujeito ativo 

no mundo sócio-histórico-cultural, que interage no meio se formando e transformando, 

ainda não está totalmente disseminada (Corsino, 2003a: 9), é preciso reconhecer que, 

para chegarmos  a essa visibilidade sobre a infância,  há um caminho que vem sendo  

trilhado, principalmente a partir do século XVII, de estudos sobre a criança.  

                                                                                                                                                                          
(2003a), Quinteiro (ANPED/2003), Lopes (ANPED/2003), Barbosa (ANPED/2003), Coutinho (2202), Oliveira (2001), 

Leite, Barbosa (2000), Fülgraf (2001)entre outros. 

16 Essa idéia de uma criança “rica” que se opõe a uma imagem de uma criança “pobre”  é desenvolvida por Moss 

(2001), mas que a meu ver também traz a idéia de uma certa naturalização e universalização da infância.  
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Manoel Pinto destaca dois autores que, historicamente, influenciaram essas 

visões da infância e da criança. O primeiro, Jonh Locke (1636-1704), construiu uma 

teoria que influenciou (e digo que ainda influencia) por muito tempo a educação das 

crianças. Locke defendeu que todo ser humano, ao nascer, seria uma tabula rasa. Ou 

seja uma “folha em branco”, maleável, onde se poderia “escrever” tudo aquilo que 

fosse considerado relevante para o seu desenvolvimento. Isso colocava a criança 

como um ser indefeso, susceptível a toda influência do meio, boa ou má, trazendo 

sobre os educadores a responsabilidade de providenciar as circunstâncias favoráveis 

para o pleno desenvolvimento da criança. Assim, a infância é o lugar do vir a ser, e a 

criança aquela que ainda não é e por isso não pode deixar suas próprias marcas? 

O outro autor, Jean Jacques Rousseau (1712-1778), inicialmente influenciado 

por Locke, encontra seu próprio modo de conceber a infância e a criança, trazendo 

uma proposta educativa que se consagra como umas das grandes propostas 

pedagógicas da modernidade. Para Rousseau, a criança nasce boa e pura, e toda 

ação direcionada à criança deve ser no sentido de preservar essa natureza. A criança 

por si mesma, a partir dessa natureza boa e pura, deveria aprender a resolver e 

encontrar as respostas para os seus próprios problemas, sendo a responsabilidade do 

adulto ajudá-la nesse processo preservando-a dos sentimentos e atitudes ruins.  

Segundo Pinto (1997: 41), o importante a ser destacado entre esses dois 

autores não são as diferenças, mas o reconhecimento do carácter decisivo da atenção 

e da intervenção dos adultos no processo de formação das crianças. Para Rousseau, 

a intervenção do adulto deveria salvaguardar aquilo que a criança é e, segundo Locke, 

a influência do adulto deveria levar a criança a deixar de ser o que é, para se 

transformar em um adulto. Essas são posições de grande importância relativas à 

infância, pois demonstram que, socialmente, a infância vai ocupando um lugar, mesmo 

que seja um não lugar. 

Essas duas visões são abordadas posteriormente por autores que vão 

questionando, rejeitando ou ampliando esse debate. Dentre esses, Manoel Pinto 

destaca os trabalhos de Freud e Mead, cujos estudos contribuíram de maneira 

significativa para o aprofundamento do sentido da infância, ao abordar a criança como 

um sujeito que não é nem uma tabula rasa e nem bom e puro, mas que se insere no 

mundo, se constitui através de vários processos internos e de relação com o mundo 

social. 

Embora as crianças existam em todas as sociedades, desde que essas se 

apresentam como tal, e tenham sido objeto de estudos em diferentes épocas, a 

socialização das crianças como um conceito a ser levado em conta, a ser estudado, é  
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algo recente. Ariès (1981), com sua historiografia da infância, descreve como esse 

processo se iniciou com a estruturação do cotidiano das crianças, a partir da 

consciência da particularidade infantil, e a criação de organizações sociais para as 

crianças, principalmente a escola. 

 Aos poucos, a infância vai se tornando uma categoria social com um estatuto 

próprio, abrindo espaço para a institucionalização da infância, como uma questão da 

modernidade. Sarmento (2003: 3), apresenta cinco fatores que considera constituintes 

dessa institucionalização: (i) a criação de instâncias públicas de socialização a partir 

do século XVIII; (ii) a criança, que anteriormente crescia na companhia das criadas,  

torna-se o centro das relações afetivas da família; (iii) o surgimento de novos saberes 

atinentes ao desenvolvimento da criança, criando padrões de “normalidade”. Esses 

saberes são o campo de surgimento de novas disciplinas como a pediatria, a 

psicologia do desenvolvimento e a pedagogia; (iv) a base desses saberes se 

constituindo a partir de concepções antagônicas que vêem a criança a partir da idéia 

de uma natureza boa a ser preservada ou uma natureza rebelde que precisa ser 

moralizada. Assim, surgem ações para a criança, ora centradas no prazer de 

aprender, ora centradas no controle, no dever e no esforço; (v) os procedimentos 

configuradores da administração simbólica da infância, que se refere às atitudes e 

prescrições da própria cultura sobre o que a criança pode ou não fazer, ver, participar. 

Segundo o autor, terminamos o século XX com o desenvolvimento de diferentes 

instrumentos de regulação da infância, como a Convenção dos Direitos da Criança e a 

existência de diferentes agências internacionais (UNICEF, OIT, OMS). A partir de 

várias ações normativas, vai se configurando uma infância global que, no entanto, não 

anula as desigualdades que são inerentes à condição social, ao gênero, a etnia, ao 

local de nascimento e residência e ao subgrupo etário a que cada criança pertence 

(Sarmento, 1997: 5).  

Entretanto, entre dar visibilidade à infância e considerar a criança como um ator 

social, creio existir uma grande distância. Somente aos poucos a criança vai ganhando 

esse status.  Isso porque, se a infância ganha uma expressão social significativa, é 

porque a existência da criança – antes mais anjo ou adulto do que propriamente 

criança – é percebida nas suas particularidades e vai adquirindo um espaço 

significativo na sociedade.  

Pinto (1997:45) ainda falando da socialização das crianças, entende ser esse 

um processo através do qual os indivíduos apreendem, elaboram e assumem normas 

e valores da sociedade em que vivem, mediante a interacção com o seu meio mais 

próximo e,  em especial,  a sua família de origem, tornando-se, desse modo, membros  
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da referida sociedade. Esse conceito pode ser abordado tanto a partir da sociedade e 

dos respectivos agentes socializadores, como também a partir dos indivíduos que 

fazem parte desse processo. Assim, não são os indivíduos que formam a sociedade e 

nem é a sociedade que molda os indivíduos, mas a interação, como diz Norbert Elias 

(1994), a rede que se forma a partir dessas interações. Reconhecer a criança como 

parte ativa desse processo e entender as implicações desse reconhecimento é o que 

começa a ser considerado a partir da década de 90 como um campo de estudo 

(Sarmento e Pinto, 1997: 10), ultrapassando assim os limites tradicionais de 

investigação da infância que se restringiam aos campos médico, da psicologia do 

desenvolvimento ou da pedagogia. 

Esses mesmos autores (Sarmento e Pinto, 1997), que detectam a visibilidade 

social da infância e da criança, a partir de um estudo sobre a sociedade européia, 

denunciam que estamos hoje diante de parodoxos em relação ao modo como a 

sociedade dos adultos se relaciona com a infância e com a criança. Sinalizam que, 

quanto menor o número de crianças numa sociedade, maior a importância dada a 

elas. A atenção dada às crianças, refletida nas políticas e no atendimento, é maior nos 

países onde as crianças têm um peso menor no conjunto da população. Apesar de 

reconhecimentos mundiais, como a aprovação pelas Nações Unidas da Convenção 

dos Direitos da Criança, desde de 1989, ainda vemos as crianças serem o grupo etário 

sujeito aos maiores indicadores de pobreza e estarem sujeitas a situações de 

opressão (trabalho e prostituição infantil) e de baixas condições de vida (saneamento, 

alimentação, saúde e educação).  

Assim temos, de um lado, os discursos sobre a criança, oscilando entre o ser e o vir a 

ser, e de outro, as ações que mostram as contradições e os paradoxos de uma 

sociedade que fala da necessidade de valorizar as crianças, sua espontaneidade, sua 

necessidade de atenção e proteção, de as crianças serem ouvidas, mas acaba 

tomando decisões e agindo de forma que a criança continua sem condições de viver a 

infância como um tempo real, de direito. 

 Discutindo as idéias do mesmo autor e apontando um caminho para 

superarmos essa dicotomia, Corsino (2003a: 10) reconhece a necessidade de 

pensarmos a infância a partir de um olhar cada vez mais multi, inter e transdisciplinar. 

Entende que uma abordagem dialética dessas contradições e paradoxos nos permitiria 

entender essas disparidades trazidas por Pinto. Além de explicitar essas contradições 

é preciso entender as condições em que se produzem e discuti-las. Isso porque 

estaremos sempre convivendo com as disparidades entre as concepções e os 

conhecimentos produzidos sobre a infância, seja no âmbito restrito da família até às 

políticas públicas. 
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Ver a criança numa perspectiva que valoriza a sua condição histórica e social, 

implica reconhecê-la como sujeito, como alguém que tem idéias, desejos, expectativas 

(Pinto, 1997: 65), o que nos leva a procurar entender a realidade não apenas a partir 

do referencial do adulto, mas também do ponto de vista da criança. E isto implica em 

ouvi-la, em deixar de ser inf-ans (aquele que não fala) ao ser dada a ela a 

oportunidade de falar, de explicar como vê e sente o mundo. É fazer a diferença entre 

produzir um discurso sobre a infância e conhecer o que significa a experiência de ser 

criança. 

 

1.3 – Encontrando a criança!  
– Está ouvindo agora mesmo um passarinho cantando? 

Se não está, faz-de-conta que está. 
Clarice Lispector 

 

 Se, por um lado, avançamos ao abordar a infância como um conjunto de 

processos sociais, mediante os quais a infância emerge como realidade social, 

produzindo, em certa medida, a própria sociedade (Pinto: 1997: 35), creio que é 

preciso também estudar a criança como um ser de relações. Isso porque, se há tantas 

infâncias, há também, algo que é específico da criança, desse tempo chamado 

infância: seu poder de imaginação, de fantasia, de criação (Kramer, 2000: 12). 

 Muitas vezes produzimos coisas para as crianças a partir do ponto de vista do 

adulto. Seus brinquedos, a organização dos espaços, são construídos e planejados a 

partir do modo como os adultos interpretam o possível sentido que as crianças dão ao 

mundo. Sobre o que já nos adianta Walter Benjamin: a criança é aquela que pode 

coordenar numa só brincadeira os mais variados materiais, mas também fazer saltar 

de um simples pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedrinha as mais diferentes 

figuras (Benjamin, 1984: 69, 70). Trago agora um episódio do meu diário de campo: 

 
...[as crianças haviam assistido a  uma peça de teatro. A professora aproveita o final da 

peça, onde todos jogavam almofadas para o alto, e leva as crianças para o pátio para 

brincarem de “final de teatro”. A professora coloca sete almofadas no chão e as crianças, 

depois de jogarem as almofadas para o alto, formam uma roda e vão imaginar outras 

coisas possíveis de se fazer com as almofadas]... 

Uma menina monta um boneco com as almofadas. A professora diz que ficou legal e fala 

para todos tirarem uma foto. Uma outra menina pega uma folha grande com um 

buraquinho e diz: olha a minha máquina! Aí todos querem uma “máquina” igual e a 

professora permite que eles vão pelo pátio catar uma folha... ...depois sai também um 

jacaré e todos tiram “fotos”. (DC: 71) 
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 A folha seca em si não têm um conteúdo determinado que direciona a 

brincadeira. É a imaginação da criança, na interação com o próprio contexto, que cria, 

que inventa e reinventa as coisas. A mesma folha um dia é “comidinha” e no outro é 

uma “máquina de tirar fotos”. Como diz Benjamin: a criança quer puxar alguma coisa 

e torna-se cavalo, quer brincar com areia e torna-se padeiro, quer esconder-se e 

torna-se ladrão ou guarda (Benjamin, 1984: 70). 

 Num outro registro da observação do campo, trago um episódio que ocorreu 

numa turma de quatro anos: 

 
[...a professora libera a turma para brincar em sala. São dez minutos de brincadeira 

onde apenas três crianças não estão na casinha da boneca, onde formam-se vários 

grupos...] 

Rudy e Gab estão num carro (são duas cadeiras da casinha da boneca e o volante é 

uma cestinha de plástico). O menino é o filho e a menina é a mãe. Gab coloca uma 

boneca debaixo da blusa e se estica como quem está passando mal. Rudy diz que tem 

que ter um pai para ir no hospital porque ele é o filho. Eles olham em volta mas não há 

um pai disponível. Então Gab diz: ah, o pai morreu. E o assunto se resolve. Depois  diz 

para o filho com a mão na barriga: vai logo que eu estou passando mal (na realidade o 

hospital não chega, parece que a brincadeira é de andar de ambulância)... ...um 

menino está sentado brincando sozinho com um joguinho. Uma menina chega e diz: 

leva a tua irmã lá na escola. Ele meio se espanta e pergunta: Eu? É, você, você é o 

irmão. Sem maiores discussões o menino pega a irmã, leva para a escola que é ali 

mesmo, pois dá uma voltinha e volta para o mesmo lugar: pronto já fui, e volta ao seu 

brinquedo.(DC: 87) 
 

Imaginação, fantasia e realidade se cruzam. Interrompem a brincadeira para 

inserir mais um, ou organizar a fala seguinte e logo continuam. Transitam com muita 

propriedade entre a fantasia e a realidade. Usam o brinquedo, ou os objetos, dizem o 

enredo. Não há um tempo limite para a brincadeira. As crianças determinam quando 

começar e quando parar, ou quando simplesmente interromper para recomeçar daqui 

a pouco. A criança se encanta com o mundo e, através da imaginação, cria e recria o 

mundo, subvertendo a ordem das coisas. Precisamos aprender com as crianças. 

Aprender a alegria de ver, em cada pedaço do nosso cotidiano, oportunidades, não 

para fazer sempre o mesmo, mas para ver o novo,  para fazer sempre de novo, aquilo 

que para nós, adultos, já está revestido de significados endurecidos e enraizados na 

falta de imaginação, fantasia, criação. 

Ao falar do conceito de Benjamin sobre infância e criança, Gagnebin (1999: 

97,98), nos esclarece que, para Benjamin, a criança não é ingênua ou inocente, mas 
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tem uma certa inabilidade para lidar com o mundo em oposição à segurança dos 

adultos. A fraqueza infantil aponta para uma verdade que expõe a experiência 

preciosa e essencial ao homem, do seu desajustamento em relação ao mundo, a sua 

insegurança primeira, enfim, da sua não soberania (Idem: 98). Paradoxalmente, a não 

soberania da criança é que lhe possibilita reinventar o mundo. Por não dominá-lo (em 

oposição ao adulto que pensa que domina), ela o reinventa. Ou, por não estar 

submetida às suas verdades, ela o manuseia do seu jeito, sejam coisas, sejam 

palavras. Gagnebin diz ainda que, o “in” (in-fância), que para o pensamento humano 

significa ausência, em Benjamin é o espaço que possibilita o desnudamento e a 

miséria, no limiar da existência e da fala. Desse modo, esse “in” não seria de 

ausência, mas de incompletude que torna possível a invenção. 

  Vygotsky (2000) aborda essa invenção, ao falar sobre o lugar da brincadeira 

no desenvolvimento infantil. Para o autor, a brincadeira atende sempre a uma 

necessidade da criança, motivando a sua ação sobre o mundo. Essa necessidade 

surge a partir de algo que não pode ser realizado a não ser no mundo da imaginação, 

por serem necessidades que não podem ser atendidas de modo imediato, ao que 

Vygotsky chama de tendências irrealizáveis (Vygotsky, 2000: 122). Assim, ao brincar a 

criança cria uma situação imaginária, de modo a atender, pelo menos no mundo da 

imaginação, essa necessidade. 

 No entanto, ao imaginar esse mundo onde pode encontrar as respostas às 

suas necessidades –  lembrando que  Vygotsky deixa claro que nem todo desejo 

irrealizado gera uma brincadeira (idem: 123) – a criança o faz a partir do próprio 

conhecimento que ela tem do mundo. Assim, toda imaginação que gera a brincadeira, 

vem permeada pela própria cultura, gerando regras para a brincadeira. Vygotsky dá 

como exemplo, a criança que vive o papel de irmã e age, na brincadeira, a partir da 

idéia que ela tem de como uma irmã deve ser.  As regras da brincadeira são, assim, 

impostas pela situação imaginária. Não são dadas a priori, mas no próprio 

desenvolvimento da brincadeira, porque a situação imaginária de qualquer forma de 

brinquedo já contém regras de comportamento (Vygotsky, 2000: 124) 

 Outra questão relevante ressaltada por Vygotsky na brincadeira é o uso que a 

criança  faz  dos  objetos.  Quando  é  que um objeto torna-se um brinquedo?  Ou seja,  

quando é que a criança lida com os objetos como parte da sua brincadeira? A 

princípio, os objetos ditam à criança o que ela deve fazer: uma escada é para subir ou 

descer, uma porta para abrir ou fechar (idem: 126), mas com o processo da 

imaginação a criança, ao ver um objeto, age de modo independente, ou seja, ela 

interage com o objeto não a partir da maneira como o percebe, mas a partir do 

significado que lhe conferiu.  Esse significado, no entanto, ainda está vinculado à 
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propriedade dos objetos. Ou seja, não é qualquer objeto que pode ser um cavalo. Ele 

precisa comportar essa ação, como a folha com buraquinho que se transforma numa 

máquina de tirar retrato, ou a cestinha que vira um volante. 

 Cabe ainda destacar que Vygotsky entende que o acesso do sujeito aos 

objetos é mediado pelos sistemas simbólicos, sendo a linguagem o principal sistema 

que produz a mediação entre o sujeito o objeto do conhecimento e principalmente um 

meio de contato social com outras pessoas. Assim, a fala ocupa um lugar de destaque 

nas interações da criança com a realidade, tendo uma relação dinâmica com as ações 

que realiza no decorrer do seu desenvolvimento. Com a ajuda da fala as crianças 

adquirem a capacidade de ser tanto sujeito como objeto de seu próprio 

comportamento. (2000: 36). A fala adquire uma função planejadora das ações e 

interações da criança.   

  Desse modo, a brincadeira é o espaço por excelência da imaginação, da 

fantasia e da invenção. Brincar significa libertar-se das coisas postas e imaginar, criar 

um mundo próprio (Benjamin, 1984). É poder ver numa folha caída no chão, mais do 

que algo a ser varrido para o lixo, e sim um objeto, um alimento. Os objetos – entre 

eles o brinquedo principalmente – e os espaços da criança são significados por ela, 

ganhando uma dimensão importante na sua descoberta do mundo e no seu 

desenvolvimento. 

 

               1.3.1 – Um lugar para o brinquedo 
 

Sem dúvida brincar significa sempre libertação. 
Walter Benjamin (1984: 64) 

 
Ao falar da história cultural do brinquedo, Benjamin situa o brinquedo na sua 

relação com o processo de industrialização. A princípio, os brinquedos surgem das 

relações que se estabeleciam na própria cultura. Numa sociedade onde a base da 

economia vinha de uma produção artesanal, os brinquedos eram feitos junto com os 

adultos, favorecendo a interação criança-adulto. Brinquedos que já vinham 

carregados de afetividade, de interações, de significados. O brinquedo feito dessa 

maneira, junto com os adultos, faz dele um objeto da cultura e de inserção nessa 

cultura, ao mesmo tempo que possibilita a transformação da mesma a partir da 

criação e da imaginação da criança que se envolve com o brinquedo. Benjamin 

sinaliza que, a partir da segunda metade do século XIX, quanto mais a 

industrialização avança, mais o brinquedo deixa de ser parte do contexto familiar para 

se emancipar. Assim, segundo o autor, o brinquedo torna-se cada vez mais estranho 
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tanto para as crianças quanto para os pais, deixando de ser uma peça do processo de 

produção que ligava pais e filhos (Benjamin, 1984: 69). 

Ao contrário dos brinquedos que nascem das relações familiares, os 

brinquedos industrializados não seriam desprovidos de um significado compartilhado, 

no sentido de que não são feitos por adultos e crianças em espaços e tempos de 

interação? Não são construídos, são comprados. Há um sentido que já está dado pelo 

adulto, que muitas vezes está centrado no lucro. Segundo Altman (2000: 254), o que 

esses brinquedos despertam na criança é, muito mais,  a possibilidade de possuir o 

brinquedo, sendo isto mais importante  do que o prazer de inventar e construir. A 

autora ainda ressalta a importância dos brinquedos que, na sua origem, trazem a 

intenção de possibilitar às crianças a interação com a cultura. A possibilidade do 

coletivo. Por isso, nessa perspectiva o brinquedo, a brincadeira, não vêm prontos, são 

construídos. As brincadeiras que surgem a partir desses brinquedos abrem um 

espaço maior para novas regras que as crianças podem modificar. Embora devamos 

reconhecer que a criança tem sempre a possibilidade de criar novos significados para 

os brinquedos, mesmo que sejam industrilizados. 

Isto implica dizer que tanto o brinquedo quanto a brincadeira devem ter/ser 

espaços de imaginação e fantasia. O brinquedo, quanto mais atraente, mais 

elaborado, mais pensado previamente pelo adulto, mais distante fica do seu valor de 

brincar (Benjamin, 1984: 70). A criança perde logo a atração, o interesse. Não há 

espaço para a repetição, para o “de novo”. As brincadeiras e os jogos deveriam abrir 

espaço para a manifestação de emoções, produzir interações sociais, dar condições  

para que a criança experimente as possibilidades de escolher, decidir, participar, 

perder, ganhar (Altman, 2000: 254), ou seja tornar-se senhora de si mesma 

(Benjamin, 1984: 74).  

 Benjamin, diz que, quanto mais o brinquedo tenta imitar a realidade, mais ele 

limita a ação da criança. Quanto mais definido o brinquedo, menos elaboração da 

criança. Então ela se cansa facilmente. Isso acontece porque o adulto, que faz os 

brinquedos, está sempre levando em conta o seu ponto de vista utilitário. As coisas já 

têm que ter uma serventia. Nós não somos assim? Isto serve para quê? Nos 

perguntamos sempre frente a um objeto. Nossos objetos já têm que vir pensados, 

imaginados. Mas a criança não é assim, ela é aquela que de um cabo de vassoura faz 

espada, cavalo, muleta, tudo o que a sua imaginação mandar...   
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            1.3.2 – O espaço e o tempo (roubados) da criança  
  

 Parece que estamos caminhando em sentido contrário àquilo que é específico 

da criança, aquilo que a faz ter liberdade de ser o que ela realmente tem 

possibilidades de ser: a brincadeira, a imaginação, a fantasia, a criação. Podemos 

perceber isso quando observamos os espaços que são reservados para as crianças.  

 O espaço não é algo vazio. Ele está sempre sendo construído, modificado, 

(re)significado a partir das relações que se estabelecem dos sujeitos entre si ou dele 

consigo mesmo (Lima, 1989: 14). De acordo com Lima (1989) as crianças interagem 

com os espaços criando neles ambientes, ou seja, significando estes espaços a partir 

dessas interações. Surge assim o espaço-medo, o espaço-alegria, o espaço-proteção, 

o espaço-mistério, o espaço-descoberta, enfim, os espaços da liberdade ou da 

opressão (idem: 30). 

 Lima estabelece uma relação entre espaço e poder. Enfatiza a questão de que 

os espaços são usados para expressar dominação e poder. A maneira como se 

organizam os espaços pode favorecer o controle ou a liberdade. A autora questiona 

as estruturas das escolas que, na maioria das vezes, entendem a criança como 

aquele ser que precisa ser controlado. Como nos diz a autora, o domínio sobre o 

movimento do corpo faz parte da estratégia de controle do pensamento da criança 

(Lima, 1989:39).  Esse conceito é trazido por Foucault (1984:31,32), ao trabalhar com 

a idéia do exercício do poder de modo a domesticar o corpo para controlar a alma. 

Consequentemente, a falta de liberdade impede a criação, a imaginação e conduz à 

repetição, que não é a repetição que faz o novo, mas que produz a mesmice. 

 Não seria importante a criança ter espaços em que possa deixar suas marcas, 

possa voltar amanhã e se perceber ali, em algum rabisco, em algum montinho de 

areia, em algum objeto fora do seu lugar habitual? Espaços que de alguma forma 

possam ser transformados por ela, que possam acolher suas manifestações.  

 Muitos espaços, aponta Lima (1989), são construídos e organizados a partir da 

lógica do adulto, que se adianta e constrói um espaço tão pronto que não deixa lugar 

para a imaginação e a fantasia. Tudo já está pronto, pensado, pintado, montado, 

recortado. Agora é só a criança brincar. Porém, se esquecem de que brincar é  

imaginar, é deixar marcas, é modificar as regras é, enfim, criar cultura. Será então, 

que da mesma maneira que o brinquedo, quanto mais o espaço for elaborado e 

pensado, menos possibilidades existem para a criança brincar? Se podemos pensar o 

espaço como lugar de imaginação, criação e fantasia, seriam os espaços, junto com o 

imaginário infantil,  elementos fundamentais da brincadeira?  É preciso,  pois, deixar o 

espaço suficientemente pensado para estimular a curiosidade e a imaginação da 
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criança, mas incompleto o bastante para que ela se aproprie dele e transforme esse 

espaço através de sua própria ação.(Lima, 1989: 72) 

 Quando não planejamos, não pensamos um espaço apropriado para a criança, 

estamos também dificultando que ela tenha seu tempo de criança vivido como 

criança, a partir do que lhe é específico. Até quando vamos roubar seus espaços e 

seus tempos de ser criança?  
“Como eu vou saber da terra,  

se eu nunca me sujar? 
  Como eu vou saber das gentes, 

 sem aprender a gostar? 
Quero ver com os meus olhos,  

quero a vida até o fundo, 
Quero ter barro nos pés, eu  

quero aprender o mundo! 
  Pedro Bandeira (2002: 15) 

  

Quais os compromissos de uma instituição de educação infantil com uma 

proposta que considere a criança no seu contexto e não eduque para uma idéia 

abstrata de criança, que acaba vendo o “aluno”? Não questiono a necessidade de se 

planejar e pensar o projeto pedagógico na educação infantil – embora não entenda a 

necessidade de se pensar uma pedagogia específica para a educação infantil, como 

se a criança de 0 a 6 fosse diferente da criança de sete anos da primeira série do 

ensino fundamental. Uma pedagogia da educação infantil não estaria muito mais 

ligada à necessidade de estabelecermos um segmento para essa faixa etária dentro 

do sistema de ensino? Creio que precisamos pensar em um trabalho pedagógico, que 

ajude a criança a aprender o mundo, a ter barro nos pés, a ver com seus olhos, a 

experimentar a vida até o fundo.  

Guimarães (2004), a partir do contato com a bibliografia italiana e da sua 

experiência com a educação de crianças de 0 a 6 anos, propõe um trabalho 

pedagógico na educação infantil onde as práticas possam ser fruto de um 

planejamento que tenha a sua origem na observação das manifestações infantis, e 

não apenas a partir das definições dos adultos.  

Assim, a experiência com o conhecimento científico e com a literatura, a 

música, a dança, o teatro, o cinema, a produção artística, histórica e cultural que se 

encontra nos museus, a arte, seria a possibilidade de encontro da criança com o 

mundo e não só com um conhecimento escolarizado. Dessa forma, educamos a 

criança a partir da sua experiência com o mundo. Talvez seja esse o possível 

encontro da educação infantil com a criança? Igualmente, a infância passaria a ser 

um tempo para viver o presente, criando possibilidades para o futuro, e não um tempo 

de espera? 
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 Foi por isso que busquei  observar a criança e, a partir também do seu ponto 

de vista, tentar compreender o cotidiano da educação infantil. Entender como a 

criança se apropria desse espaço, o que  faz, o que diz, que interações estabelece 

com seus pares e com os adultos. 

 Este não foi um trabalho fácil. Por isso, antes de entrar na análise das minhas 

observações, trago no próximo capítulo algumas reflexões sobre a metodologia que 

me ajudou nesse encontro com os sujeitos da minha pesquisa. 

 

 

 

                           ________________________________________________________ 
__________________________________ 
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Capítulo 2. “O que você está fazendo aqui?”:  
o exercício de compreender e ser compreendido ____________ 
 
 Em diferentes momentos do trabalho de campo algumas crianças me 

perguntaram de forma direta e objetiva: O que você está fazendo aqui? Uma pergunta 

aparentemente simples. A resposta, estou observando o que as crianças fazem numa 

escola de educação infantil, satisfez razoavelmente os meus inquiridores. No entanto, 

explicitar aqui, no texto da dissertação, os possíveis desdobramentos tanto da 

pergunta – o que você está fazendo aqui? – quanto da resposta – estou observando o 

que as crianças fazem numa escola de educação infantil – requer uma exposição 

criteriosa. 

 Começo falando da relação entre pesquisa e educação. O campo da educação 

está comprometido com a mudança da sociedade. E deve estar, pois sem a utopia de 

um mundo melhor a educação não teria sentido. Como educadores estamos 

comprometidos com essa mudança. No entanto, enquanto pesquisadores, temos um 

compromisso com a produção do conhecimento; buscamos a visibilidade necessária 

para entendermos que relações se estabelecem no espaço e tempos de inserção no 

campo e o que podemos aprender e apreender desse universo pesquisado. Esta visão 

não é definitiva, nem absoluta, mas guarda a provisoriedade que caracteriza a 

produção do conhecimento. Ser um pesquisador-educador implicaria, então, uma 

outra relação nesse universo da pesquisa? Seria possível envolver-se com a produção 

de um conhecimento teórico sistematizado, mais generalizado, sem perder de vista as 

necessidades singulares da prática? É nessa tensão que me vejo construindo esta 

dissertação.  

Como pesquisadores, nossa tarefa não é exatamente trazer todas as 

respostas, mas principalmente questionar nossos caminhos, opções, achados. Uma 

atitude de  alerta, de vigilância metodológica, permite ao pesquisador ver, de modo 

mais eficaz e  crítico, o seu procedimento ao longo da pesquisa, estranhar o que vê. 

As discussões sobre a pesquisa em ciências sociais e o campo da educação mostram 

como este é atravessado, o tempo todo, pelas questões sociais. Isto quer dizer que 

não dá para tratar as questões da educação,  deixando de lado as contribuições da 

sociologia. Não só da sociologia, mas também de outras disciplinas como a 

antropologia, a filosofia, a psicologia, o que torna imprescindível levar em conta a multi 

e interdisciplinaridade que envolve o campo educacional. 
Assim, o primeiro movimento que me ajudou a assumir o lugar de 

pesquisadora, foi a necessidade de questionar meus próprios paradigmas ao abordar 
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a realidade. De ir ao campo não para ver o que deveria ser visto, o que precisa ser 

mudado, mas o que realmente nos é permitido ver, perceber e significar. O resultado 

deste processo se presentifica, enquanto produto final, numa narrativa. Essa narrativa 

descreve o que se pôde apreender dessa realidade e que interpretações puderam ser 

dadas. Com certeza não será a explicação do real e sim um conhecimento que, 

embora confiável, é provisório, porque é conseqüência de uma leitura, dentre tantas 

outras que poderão ser feitas dessa mesma realidade. Bourdieu (2001: 713) alerta 

para o fato de que o sociólogo (e todo pesquisador que se aventura pelos caminhos 

da pesquisa em ciências humanas e sociais) não pode ignorar que é próprio de seu 

ponto de vista ser um ponto de vista sobre um ponto de vista. O que nós temos na 

mão, ao construirmos os dados da pesquisa, é a nossa própria construção das 

construções das outras pessoas (Geertz, 1989: 7). Entendendo, então, a verdade a 

ser pesquisada como um processo que, como dito acima, não está isolado, mas que 

dialoga com outras áreas do conhecimento, há que se deixar sair as vozes, tanto 

quanto entrar, para não nos tornarmos reis de nós mesmos em nossos próprios 

castelos. Não procuramos verdades, mas compreensões para estabelecer um diálogo 

contínuo entre o campo e as diferentes áreas do conhecimento. 

 Falamos do campo científico, de processos, de produtos, de verdades, 

hipóteses, diálogos. Para que a pesquisa em educação esteja presente de forma 

significativa nessa construção, faz-se necessária, segundo Mazzotti (2001), a 

produção de um conhecimento confiável que seja fruto de uma pesquisa com 

relevância e rigor científicos. Muitos são os problemas apresentados por aquela autora 

que apontam para uma produção empobrecida de teorias e conhecimento científico no 

campo educacional.  

Olhando a produção histórica do conhecimento científico vemos que, a partir do 

século XVIII, as ciências humanas começam a adquirir um estatuto de cientificidade ao 

buscarem o reconhecimento da sua legitimidade como ciência. Para assumir esse 

estatuto, as ciências humanas se utilizam dos paradigmas das ciências naturais, que 

buscavam um conhecimento positivo da realidade humana. Ao usar o modelo 

experimental das ciências naturais, as ciências humanas e sociais impõem uma ação 

de controle e domínio, não levando em conta a dimensão subjetiva na interação com o 

seu objeto, o ser humano; um ser de relações sociais que, visto apenas como objeto, 

acaba por ser partido, fragmentado, estudado em partes. A mesma neutralidade e 

objetividade das ciências naturais passam a ser norteadoras das pesquisas em 

ciências humanas e sociais. Esse modelo, no entanto, não dá conta de fazer a ruptura 

espistemológica que constituiria a psicologia, a sociologia, a história, a filosofia, entre 
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outras, como ciência do homem. Creio que, estudando os fenômenos humanos os 

pesquisadores foram se dando conta do que lhes era específico.  

 Dessa forma, depois de viver ancorado no paradigma positivista – o das 

ciências naturais –  um barco repleto de subjetividade põe-se ao mar em busca de 

novos portos. A princípio, muitos faróis indicam um caminho. Talvez tenha sido 

necessário abrigar-se em portos diferentes para hoje encontrar um outro. Se ainda 

prevalecesse o paradigma positivista, poderíamos estar seguros, porém envelhecendo 

no mesmo porto, nos achando donos da verdade. Navegar por “mares nunca antes 

navegados” implica perder alguns navios, mas também reflete e define novos rumos, 

instrumentos de navegação, ancoradouros. Soltar as palavras, navegar por outros 

mares, não significa que possam ser ditas quaisquer palavras ou navegar sem 

bússola. É preciso definir, na área da educação, critérios sérios para o trabalho de 

pesquisa. 

 Consequentemente, sabendo que este é um caminho árduo e que ganhará 

credibilidade à medida em que forem sendo explicitados os impasses e conquistas da 

pesquisa, prossigo na tarefa de responder à pergunta inicial.  
 

2.1 – Buscando uma estratégia 
  

É assim que para o artista a criação começa na visão. Ver, isso já é uma operação criadora 
que exige esforço. Tudo o que vemos na vida diária sofre mais ou menos uma deformação 

produzida pelos hábitos adquiridos e o fato é talvez mais sensível numa época como a nossa, 
onde o cinema, a publicidade e as revistas nos impõem cotidianamente um fluxo de imagens já 

prontas que são um pouco, na ordem da visão, o que é um pré-conceito na ordem da 
inteligência. O esforço necessário para se desvencilhar disso exige uma espécie de coragem, e 

esta coragem é indispensável ao artista, que deve ver todas as coisas como se as estivesse 
vendo pela primeira vez; é preciso ver toda a vida como quando se era criança; e a perda 

dessa possibilidade nos retira a de nos exprimirmos de uma maneira original, isto é, pessoal. 
Henry Matisse (1983)17 

 
Entrar no cotidiano de uma instituição para ver todas as coisas como se as 

estivesse vendo pela primeira vez é um exercício que requer atenção, disciplina e 

ética.  O pesquisador tem,  nesse exercício, a fonte do seu trabalho.  Por isso, talvez o  

pesquisador seja um pouco artista também. E, quando esse exercício implica ver a 

criança como sujeito da pesquisa, torna-se um trabalho ainda mais delicado. Isso 

porque não temos muitas pesquisas que se encaminhem nessa perspectiva, que 

possam nos dar indícios de estratégias metodológicas para a pesquisa com crianças 

pequenas, onde seja considerada a sua voz como material de pesquisa.  
                                                           
17 Matisse, Henry. “Com olhos de criança”. Esse artigo foi publicado na revista Arte em São Paulo, nº 14, março de 

1993, por Régine Pernoud, a partir de idéias coletadas no Le Courrier de l’UNESCO, vol. VI, nº 10, outubro de 1953. O 

artigo não está paginado. Grifos meus. 
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Quando falamos em pesquisa, estamos pensando no papel do pesquisador em 

estabelecer um confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas 

sobre determinado assunto, e o conhecimento teórico acumulado. Surge aqui o 

primeiro impasse: como transformar um sujeito social num objeto científico? Por ele 

ser científico, deixará de ser sujeito? Como ouvir aqueles que têm sido calados por 

uma visão naturalizante da sua condição de criança? 

 Por isso, antes de pensar em que instrumentos usar, ou como chegar ao 

campo, é preciso clarificar a postura que esta pesquisa terá diante desse sujeito. 

Como já ficou dito anteriormente, entendo a criança como um sujeito de direitos. Um 

ser humano de pouca idade que tem um modo todo particular, singular de se inserir 

no seu meio, de ver e olhar o mundo. Alguém que tem a capacidade de construir uma 

narrativa do mundo e das coisas, ressignificando o que já está instituído. A criança 

fala, olha, para além daquilo que já está dado na cultura e por isso mesmo torna-se 

também produtora de cultura. Essas colocações iniciais são fundamentais para a 

compreensão da discussão que se segue, sobre as relações estabelecidas na 

pesquisa. 

 

2.1.1 – A relação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa  
 

Entendo que o princípio de uma metodologia para a pesquisa que tenha a 

criança como sujeito, passa pela postura do pesquisador diante dessa criança, da sua 

concepção de criança e infância. Segundo Sarmento e Pinto (1997: 24-26), o estudo 

das realidades da infância a partir da própria criança é um campo de estudos 

emergente, que adota um conjunto de orientações metodológicas que tem como foco 

a recolha da voz das crianças. Os autores salientam que tomar a criança como uma 

referência e objeto de estudo não é algo novo. No entanto, o que se levava em conta  

não era a criança em si, sendo esta tomada apenas como pretexto, referente ou 

destinatário de processos que, esses sim, constituíam o verdadeiro objeto de estudo.  

Falava-se do desenvolvimento da criança, da saúde, da escola, da educação, mas a 

infância como categoria social não era levada em consideração. O que está implicado 

nessa nova abordagem,  segundo esses autores,  é a capacidade  do pesquisador em 

estudar a infância não como algo exterior à própria sociedade, que precisa ser 

integrado, socializado, mas como um segmento que está inserido nas relações de 

controle social dos adultos sobre as crianças e na produção e reprodução cultural 

pelas próprias crianças. A partir desse lugar, o pesquisador tem a possibilidade de 
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fazer emergir uma outra realidade social que só se torna possível a partir das 

interpretações infantis e dos seus respectivos modos de vida. Sarmento e Pinto 

colocam que o olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos 

adultos deixa na penumbra ou obscurece totalmente.  

Nas últimas décadas, temos avançado consideravelmente na nossa concepção 

de criança e de infância, mas no que diz respeito a uma metodologia para abordá-la 

como  sujeito da pesquisa,  ainda estamos dando os primeiros passos. Falamos em 

dar voz aos mudos da história ou em recolher a voz das crianças. Me pergunto: será 

que podemos dar e recolher a voz de alguém? Podemos separar o sujeito da sua 

voz? Podemos recolher a voz e não o sujeito? Ou o que recolhemos é a nossa 

interpretação dessas vozes? São as imagens que nós mesmos fazemos daquilo que 

observamos, analisamos? Mesmo em uma pesquisa etnográfica, num mergulho 

denso no campo empírico, o que teríamos ao final não seria fruto do olhar do 

pesquisador? Do seu confronto teoria-empiria? 

Nesse sentido, a pesquisa é um movimento em direção ao outro, na intenção 

de tentar compreendê-lo. Marília Amorim(2001) aborda essa questão a partir da 

relação que se estabelece entre pesquisa e alteridade. Segundo a autora, a pesquisa 

se instaura a partir de uma visão do outro, o que implica colocar o sujeito no lugar do 

objeto de estudo. Transformar o sujeito social num objeto científico seria, então, 

encará-lo como esse outro que precisa ser compreendido? Esse encontro instaura 

entre pesquisador e pesquisado uma relação de alteridade fundamental, que emerge 

de uma diferença de lugar na construção do saber (idem: 31). Segundo Amorim (2001: 

26), isso implica na escuta da alteridade, aquilo que eu percebo de diferente no outro, 

na possibilidade de tradução da alteridade e na transmissão da alteridade. A diferença 

se coloca, então, fundamental para a construção do conhecimento. O que eu encontro 

de produtivo é a diferença. Por isso, ir ao encontro do outro é não só assumi-lo como 

alguém capaz de produzir diferenças, como também estar desarmado de meus 

próprios preconceitos para poder influenciá-lo ao mesmo tempo que me deixo 

influenciar por ele. Diante de diferentes estratégias metodológicas que podem ser 

utilizadas nas pesquisas com crianças, Sarmento e Pinto (1997: 26) ainda ressaltam 

que, para além dos recursos técnicos, há que se ter uma postura de constante 

reflexibilidade investigativa. Esse processo se efetiva na capacidade que o 

pesquisador tem que ter de confrontar-se consigo próprio para descentrar-se do seu 

próprio olhar e dar lugar aos significados e representações da criança, ou seja, a 

capacidade de não projetar o seu olhar sobre as crianças. Isso só será possível à 

medida que considerarmos a criança como esse outro capaz de produzir diferenças, 

de representar e significar a realidade. Com certeza, o olhar do pesquisador não é 
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inocente, mas também não é inocente o olhar da criança. Há coisas que ambos 

conhecem, e que ambos desconhecem que precisam ser mediadas pelo processo de 

pesquisa. Por isso, a idéia da pesquisa como um movimento de compreender o outro. 

E, como diz Amorim (2001: 48), assumindo a compreensão não como lugar de 

transparência e saturação do sentido, mas como lugar de mediação. 

Encontrei esse exercício no relato da pesquisa de Leite (1997): “O que falam 

de escola e saber as crianças da área rural? Um desafio da pesquisa no campo”. 

Entendendo a criança como sujeito e não como objeto da pesquisa, a autora se 

propõe a “captar” a voz das crianças e enfrenta o desafio de ter um olhar 

suficientemente próximo para compreendê-las; mas, ao mesmo tempo, 

suficientemente afastado para analisá-las (Leite, 1997: 78). Embora fale em “captar” a 

voz das crianças, Leite construiu uma relação de confiança com as crianças, 

considerando-as como autoras e produtoras de cultura: Construíamos nossa história 

do diálogo. Acendia em mim a consciência de que “ser falado” é diferente de “se 

pronunciar”... A fala da criança não é única, não sei se é a principal, mas é a fala 

daqueles que mais diretamente vivem o processo de escolarização; de um ator 

legítimo que por tanto tempo não pôde ser ouvido. (idem: 84).  
Precisamos encontrar uma metodologia que ajude o pesquisador a não projetar 

o seu olhar sobre as crianças colhendo delas apenas aquilo que é o reflexo dos seus 

próprios preconceitos e representações. (Sarmento e Pinto, 1997: 26). É preciso que o 

pesquisador se coloque no ponto de vista da criança, e veja o mundo com os olhos da 

criança. Isso vai exigir do pesquisador o descentramento do seu olhar de adulto para 

poder entender, através das falas das crianças, os mundos sociais e culturais da 

infância (Quinteiro, 2002: 29). A partir de um outro autor, esse mesmo aspecto se 

destaca. Para Bakhtin (2003: 23) devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, 

ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele 

e , depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente 

de visão que desse meu lugar se descortina fora dele. Esse é um lugar de exotopia. 

Assim, o pesquisador ocupa um lugar que não é o lugar do outro, mas o seu próprio 

lugar. O meu olhar sobre o outro não coincide nunca com o olhar que ele tem de si 

mesmo. Enquanto pesquisador, minha tarefa é tentar captar algo do modo como ele 

se vê, para depois assumir plenamente meu lugar exterior e dali configurar o que vejo 

do que ele vê (Amorim, 2003: 14).  
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             2.1.2 – Os conflitos de ser pesquisador 
 

Agora me defronto com o meu próprio exercício e escolhas que tiveram nas 

aulas de Antropologia e Educação18, um lugar de questionamentos e descobertas. 

Com que estratégias metodológicas entrar na escola e vivenciar esse movimento de 

compreender e ser compreendido? Como entender as interações que se estabeleciam 

nesse cotidiano? Optei por usar como estratégia metodológica a observação 

participante, levando em consideração que a observação possibilita a apreensão da 

visão de mundo, dos significados que os sujeitos da pesquisa atribuem à realidade 

que os cerca e às suas próprias ações (Ludke e André, 1986: 26). Assim, organizei um 

diário de campo que teve dois espaços de registros: um caderno que eu levava para a 

escola e as páginas digitadas e comentadas após as observações. Nesse processo, 

dois movimentos são destacados por Erickson (1989: 199) como fundamentais na 

“investigação de campo interpretativa”: (1) observar e descrever os acontecimentos 

cotidianos no cenário de trabalho e (2) identificar o significado das ações desses 

acontecimentos a partir dos diferentes pontos de vista dos próprios atores (tradução 

minha). Foi com esse primeiro referencial que iniciei o trabalho de campo. Além desse 

referencial, havia também a minha própria visão do que seria uma escola de educação 

infantil e a expectativa de encontrar a criança como sujeito da minha observação. Um 

trabalho que exigia atenção e disciplina. Assim, entrei na escola e o que  aconteceu foi 

um estranhamento que se transformou num espanto. Eu não conseguia ver a criança. 

Diante de mim só aparecia a ação das professoras. Estava ali para observar as 

interações das crianças, mas parecia que ali não havia criança. Por quê? Espanto 

esse, reconheço, fruto de uma reação preconceituosa  (Velho, 1973: 16) diante da 

realidade observada. Esperava encontrar a criança interagindo em momentos de 

brincadeira e ludicidade e, a princípio, não consegui ver essa criança. 
Como já explicitei, uma das razões para escolher uma escola que fosse só de 

educação infantil era para poder perceber como a infância seria vivenciada nesse 

lugar. Interessava-me compreender como seria a prática pedagógica se não houvesse 

uma ligação imediata entre a educação infantil e o ensino fundamental? Qual seria a 

ênfase de uma instituição apenas de educação infantil? 

   Na minha primeira visita à escola, após conversar com a diretora, ela me 

mostrou rapidamente o espaço interno. As crianças estavam almoçando. Apesar de o 

espaço externo às salas ser designado como refeitório, as crianças estavam 

almoçando nas salas. A diretora me explicou que fazia assim para ganhar tempo: não 
                                                           
18 Antropologia e Educação. Professora: Tania Dauster.  Mestrado em Educação PUC-Rio, 1º sem. 2003.  
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se pode demorar muito na alimentação, é preciso ter mais tempo para aula, frisando 

bem a palavra “aula” ao acenar positivamente com a cabeça. Depois completou: se a 

gente não fizer assim, ficar dando muito tempo para comer, não tem aula e nós somos 

escola. Se não for assim a gente acaba ficando aqui só para cuidar? 

 Nos dias que se seguiram, fiquei angustiada por perceber uma proposta 

dirigida pelo adulto, onde as crianças passavam a maior parte do dia, ou sentadas na 

rodinha ou nas mesas fazendo trabalhos. Na verdade, esse espanto do olhar vem a 

partir de um olhar etnocêntrico da experiência do agir humano, que não permite que o 

pesquisador se coloque no lugar do outro. Isso que, para mim, parecia estranho, ao 

mesmo tempo era resultado de um investimento muito grande das professoras em 

algo planejado e preparado com antecedência e as crianças “cumpriam as tarefas” 

com alegria. O que realmente estava acontecendo ali? Como compreender esse 

cotidiano? Comecei a perceber um paradoxo que me acompanhou durante toda a 

observação: a diferença entre dar um grande valor às crianças e uma prática que 

prioriza a dimensão pedagógica. 

As coisas continuariam mais ou menos assim, se eu não tivesse “ouvido” o 

anthropological blues19 (Da Mata, 1978). Ou seja, quando comecei a desconstruir 

aquele conceito do “dever ser” da educação como base para as minhas observações, 

pude experimentar o estranhamento não como ruptura, mas como possibilidade de 

aproximação, como a possibilidade de confrontar intelectualmente, e mesmo 

emocionalmente, diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos e 

situações(Velho, 1978: 45). Para que isso acontecesse era essencial relativizar, 

colocar-me no ponto de vista do outro, buscando a desnaturalização dos fenômenos 

sociais, podendo, assim, contrapor diferentes pontos de vista. Era viver na prática 

aquilo que a teoria me explicitara. Com certeza, isso não é fácil. É uma aprendizagem 

constante, fruto da experiência que só a inserção no campo empírico, orientada por 

essa visão antropológica da pesquisa, pode nos trazer. Dessa forma, compreendo 

melhor o lugar da educação e o lugar da pesquisa; a ação do pesquisador, a partir de 

uma visão antropológica: a que busca a superação do etnocentrismo, a apreensão do 

diverso (eu e o outro), para compreendê-lo em relação (eu e o outro em relação); a 

                                                                                                                                                                          
 
19 Antropological blues é um termo usado por Da Mata, para caracterizar o exercício do ofício do antropólogo, ou seja,  

“traduzir” a linguagem de um outro “mundo” diferente do seu. Isto implica a necessidade de transformar o exótico em 

familiar e o familiar em exótico, proporcionando um encontro com o “outro”, que só se torna possível pelo 

estranhamento. Esse processo de inserção no campo, de ir ao encontro do outro, que busca o estranhamento,  se 

assemelha a um “blues” que, com seu jeito calmo, vai chegando aos poucos, levando o pesquisador a envolver-se, 

seus sentimentos e emoções, mas também sua razão, pois esse não é um movimento realizado no vazio, mas num 

mundo de relações e significados a serem descobertos  (Da Mata, 1978) . 
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possibilidade de relativizar o próprio pensamento para construir um pensamento que é 

outro, diferente do seu (Gusmão, 1997). Não sucumbindo, assim, à tentação de julgar, 

mas buscar compreender a lógica do outro. Ou seja, antes de pensar em mudar a 

realidade, é preciso tentar compreendê-la nos seus próprios termos. A essa altura, já 

sabia que é muito mais fácil julgar (espantar-se) do que compreender (estranhar, 

relativizar).  

 Minha primeira visita à escola se deu no dia cinco de março de 2003. Desde 

então fui regularmente à escola até o mês de julho, voltando uma vez em agosto. 

Estive na escola em trinta e três dias ao longo desses seis meses. Ao todo, foram 

mais de oitenta horas de observação. Como já disse em outros momentos desta 

narrativa, pensei em estudar a criança, mas o que pude assimilar é que, o que vemos, 

na realidade – pensando a partir de Geertz (1989) – é uma teia de significados, um 

sistema entrelaçado de signos interpretáveis. Ou seja, o pesquisador está imerso em 

uma cultura e sua dupla tarefa é descobrir as estruturas conceituais que informam os 

atos dos sujeitos, o “dito” no discurso social e construir um sistema de análise (idem: 

19) . Estou entendendo que, para Geertz, o “dito” no discurso social diz respeito a 

esse entrelaçamento de signos interpretáveis. Isso significa dizer que não é ver só a 

criança, mas a criança nessa teia de significados, procurando configurações de 

sentidos que estão para além do que se observa empiricamente. Esse não foi um 

exercício fácil e resultará numa análise que, por si só, já é intrinsecamente incompleta, 

pois não tenho como dar conta de todos os significados e interações desse cotidiano. 

No entanto, reconheço que foi um mergulho intenso que rendeu um diário de campo 

com descrições densas e significativas. Assim, fui compreendendo que estudar as 

crianças implica estudá-las nas interações que elas estabelecem com seus pares e 

com os adultos. Mais do que “recolher” a voz das crianças, era preciso entender essas 

relações e os significados que iam surgindo a partir delas. 

 Por um momento, eu estive diante de um dilema: acompanhar o percurso de 

uma única turma ou estudar todas as turmas? O próprio campo me indicou que, diante 

da proximidade e interação entre as crianças e professoras de cada turma seria 

importante ter a visão do todo para essa compreensão. Por isso, estive em cada turma 

pelo menos três vezes acompanhando atividades bem diferentes. Além disso, observei 

o horário da entrada várias vezes e pelo menos duas vezes, a saída das crianças.  

A necessidade de compreender um pouco mais desse cotidiano me levou a 

analisar alguns documentos da instituição: a proposta pedagógica, atas dos Conselhos 

de Classe, fichas individuais. Nessa análise, buscava entender como a criança era 

vista nesses documentos, o que será apresentado posteriormente. Em todas as 

solicitações houve disponibilidade das professoras e da equipe em atendê-las. Às 
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vezes, ver a criança parecia algo vago, era como se me faltasse um recorte mais 

definido. À medida que o diário de campo ganhava suas páginas, várias questões iam 

emergindo e as várias leituras do registro dessas observações mostravam 

recorrências, que indicaram quase sessenta questões a serem organizadas em 

categorias posteriormente. Assim, o próprio campo ia se mostrando. Ficava claro o 

que muitas vezes eu li e ouvi: os dados não são “dados”, são construídos.    

  Dessas leituras e recorrências, vieram as categorias de análise que serão a 

base para o conteúdo do próximo capítulo.  

 

           2.1.3 – Identificar os sujeitos da pesquisa:                                           
                       uma questão técnica ou ética?  
  
 A identificação dos sujeitos da pesquisa é uma outra questão, delicada, que 

tomou uma proporção significativa nesta pesquisa. Primeiro, porque diz respeito a um 

universo onde todas as pessoas se conhecem, e segundo, porque implica a 

identificação de crianças pequenas. 

Kramer (2002a: 43) aborda algumas questões éticas que surgem a partir da 

visão da criança como sujeito de direitos: os nomes na pesquisa, o uso de imagens e 

a devolução dos resultados. Fica claro para a autora, que são questões a serem 

estudadas com atenção, pois não é tão fácil encontrar as respostas. Ao mesmo tempo 

que as crianças precisam participar do processo, sabemos que precisam também de 

proteção e provisão (Sarmento e Pinto, 1997:19). Uma coisa é promover a 

participação das crianças nos processos que dizem respeito a elas, outra coisa é 

responsabilizá-las por decisões pertinentes a esses processos. Por isso, além de 

buscar ações que sejam reconhecidamente pertinentes ao processo de pesquisa com 

crianças, a ética, tanto em relação à inserção no campo como ao tratamento dos 

dados e o encaminhamento da pesquisa, vai exigir, também, sensibilidade e bom 

senso do pesquisador. Logo no início do trabalho de campo uma questão se colocou: 

a quem pedir autorização para observar as crianças?  Após apresentar o projeto da 

pesquisa recebi autorização da escola para estar ali. No entanto, se entendo a criança 

como sujeito, não só como aquele que eu vejo, mas como aquele que me vê também, 

poderia começar a observação sem o seu consentimento, embora tivesse a 

autorização? Se elas também são consideradas sujeitos dessa pesquisa, o que 

deveria fazer? Como proceder? Deveria pedir autorização às famílias? Infelizmente, 

comecei minhas observações sem uma apresentação formal às crianças. Fiquei na 

dúvida do melhor momento e também de como seria esse envolvimento com a escola. 

Pensei em ter um primeiro momento de observação mais geral da rotina da escola, em 
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diferentes momentos e espaços, o que realmente aconteceu. Porém, fui apresentada 

às professoras e funcionários, mas não às crianças. Em sala, recebia olhares furtivos 

das crianças e, às vezes, uma interpelação direta: o que você está fazendo aqui? O 

que você está escrevendo? Quando você vai embora você também vai escrevendo? 

Você veio aqui para ver como a gente está? As crianças estavam construindo uma 

imagem dessa pessoa que chega, senta-se, observa e vai embora, refletida em falas. 

E, às vezes, eu me sentia como uma intrusa. Apenas em uma turma a professora teve 

a iniciativa de apresentar a pesquisadora como alguém que iria ficar aquele dia com 

eles. Nesse dia um menino aproximou-se e disse: Anota aí, eu estou quieto e todo 

mundo está fazendo bagunça! Essas perguntas e colocações sinalizaram a minha 

falta. Estava claro que as crianças não poderiam ser responsabilizadas pela 

autorização da minha presença ali, mas precisavam de uma apresentação formal. Isso 

aconteceu logo depois e, embora dissesse meu nome, passei a ser identificada como 

a “tia” da Puc.  

No momento da escrita e de decidir sobre identificar ou não os nomes na 

pesquisa, busquei leituras de pesquisas com estudos sobre crianças e encontrei 

diferentes  posições. 

Leite (1997: 94) no estudo de crianças (entre 6 e 14 anos) de uma comunidade 

rural, já citado anteriormente, depara-se com essa escolha e faz a opção de substituir 

todos os nomes da pesquisa a fim de resguardar a integridade das crianças e dos 

adultos. Apesar de omitir o nome da localidade, era seu desejo que os sujeitos da 

pesquisa – adultos e crianças – permanecessem sujeitos-cidadãos, com uma 

identidade e com uma auto-imagem. A opção foi escolher com cada um o nome com o 

qual gostaria de ser identificado. Discutir com os sujeitos da pesquisa a maneira como 

gostariam de aparecer no texto é uma opção, mais do que metodológica, ética, de 

permanecerem em seu papel de sujeitos, de autores e narradores que são.  

Algebaile (1997) num estudo denso sobre o que falam crianças de 6 a 11 anos 

de uma escola do município do Rio de Janeiro sobre trabalho, família, violência, 

brincadeira, ser criança, ser menino e ser menina, decidiu omitir o nome da escola e o 

sobrenome das crianças, referindo-as pelo seu primeiro nome de cada uma delas. 

Levando-se em conta que esse universo engloba mais de mil escolas, ao mesmo 

tempo em que as identidades das crianças são preservadas, elas são capazes de 

identificar sua própria fala no texto. Trazer os nomes verdadeiros das crianças neste 

caso identifica mais do que expõe? Em que momentos é possível acolher essa opção? 

Monteiro (1997: 162, 166), estudando o cotidiano de uma classe especial para 

deficientes mentais, também faz a opção por apresentar os alunos por seu primeiro 

nome por haver sentido um grande desejo por parte das crianças de serem 
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reconhecidas pelos próprios nomes. Muitas dessas crianças já carregam, segundo a 

autora, o estigma de serem referidas por outras palavras que vêm carregadas de 

sentido discriminatório e preconceituoso. No entanto, a mesma pesquisa omite o nome 

da professora. Foi usado um critério para as crianças e outro para a professora? A 

professora optou por não ser identificada?  

Essa mesma situação aparece em Oliveira (2001). Sua pesquisa acontece em 

uma creche de Florianópolis com vinte e seis crianças de 5 e 6 anos, buscando, 

através do “olhar” das crianças, compreender o cotidiano da instituição. Sua opção é 

por utilizar os nomes reais das crianças. No entanto, ao registrar as falas dos 

profissionais ou dos responsáveis (Oliveira, 2001: 77) ela o faz de uma maneira 

generalizada ou com um tipo de identificação que indica uma possível preservação da 

real identidade do sujeito, como na identificação dos responsáveis como “Mãe A” e 

“Mãe B” (idem: 56). Não são todos sujeitos da pesquisa? Por que usar um critério para 

as crianças e outro para os adultos? A fala do adulto compromete mais do que a da 

criança? A sua ênfase seria em identificar mais pontualmente as crianças como 

sujeitos da pesquisa? 

Não são decisões fáceis, principalmente quando se pesquisa em uma 

instituição que, por se típica, pode ser reconhecida. Mesmo assim, temos que optar 

sobre quais informações são imprescindíveis para que a narrativa tenha sentido. 

Entendo, então, que não há uma regra específica, é preciso arbitrar. Assim, decidi 

identificar as quatro turmas como A, B, C e D e as professoras como professora da 

turma A, B, C, ou D também. Em relação à identificação das crianças, a princípio 

pensei em dar nomes fictícios. No entanto, ao identificar uma criança com ou outro 

nome,  corria  o  risco,  entre  os quase cem nomes,  de  estar  dando a uma criança, o 

nome de uma outra criança da própria escola. Pensei em nomes bem diferentes, que 

não fossem comuns às crianças como: Abraão, Cerisa, Joaquim, Lindalva, mas deu-

me a impressão de estar falando de outras pessoas que não aquelas crianças. Enfim, 

iniciei a descrição do campo identificando as crianças por uma das primeiras letras do 

seu nome (H., S., A.). Entretanto, além de não parecerem os sujeitos da pesquisa, 

logo fiquei sem opções de letras. Depois de falar tanto sobre a criança, seus direitos e 

identificá-las como sujeitos da pesquisa precisava de algo que realmente preservasse 

as crianças e ao mesmo tempo lhes desse uma identidade. Finalmente optei por 

nomeá-las com as iniciais de diversos nomes, Mat, Rob, Gil, fazendo uma escolha 

aleatória. Isto quer dizer que a inicial não corresponde ao nome real das crianças.  

Toda ética e cuidado não são a garantia do pleno  anonimato dos sujeitos da 

pesquisa. Essas questões serão sempre polemicas e de difícil decisão, dependendo 
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muito mais do bom senso e da experiência do pesquisador do que de questões 

técnicas. 

 

2.2 – Encontrando um lugar 
O caminhar de uma análise inscreve seus passos,  

regulares ou ziguezagueantes,  
em cima de um terreno habitado há muito tempo. 

Michel de Certeau (1994: 35) 
 

 Ao se propor estudar as interações que as crianças estabelecem no cotidiano 

de uma instituição de educação infantil, ou em qualquer lugar, é preciso levar em 

conta que os fatos humanos, individuais ou sociais, são sempre o resultado de 

determinações históricas (Azanha, 1992: 41). Azanha  indica que é fundamental para a 

pesquisa que os fatos estejam situados no processo histórico (idem: 42). Não falamos 

de uma totalidade abstrata mas de uma situação real, que é contraditória e múltipla em 

significados. Assim, trago neste momento o encontro com as pessoas de uma escola 

pública que abriu seu portão verde de maneira tão gentil, acolhendo, sem restrições, o 

olhar da pesquisadora. 

 A intenção de fazer essa pesquisa em uma instituição pública foi motivada, à 

princípio, por ter na minha trajetória apenas a inserção no cotidiano da educação 

infantil em escolas privadas. No entanto, esse desejo foi crescendo na medida em que 

ampliei a visão sobre as possibilidades e os desafios da escola pública. Acredito que a 

escola pública pode dar à educação a dimensão do direito de todas as crianças 
terem acesso a uma escola de qualidade – democrática e comprometia com a 

cidadania,  com a cultura e  com a construção do conhecimento.  Não estou afirmando 

que isso acontece hoje, já que muitas vezes ocorre o contrário, mas é fundamental 

lutar pelo que está garantido pela Constituição como dever do Estado em promover 

essa educação. 

O fato de ser uma escola apenas de educação infantil foi também um critério 

para essa escolha. A escola privada em que trabalhei coordenando a educação infantil 

abrangia todo o Ensino Básico. Havia uma preocupação direta com a continuação da 

escolaridade das crianças, encarando-se a educação infantil como a base do futuro. 

Isso seria diferente se não houvesse essa ligação imediata? Qual seria a ênfase 
de uma instituição que trabalhasse apenas com a educação infantil?  

Essas escolhas são fruto dos critérios da própria pesquisa e a observação 

desse cotidiano acontece em um momento específico da história da escola. Por isso, 

esta análise tem o limite do tempo, das escolhas e das interações possíveis entre o 

pesquisador e os sujeitos da pesquisa – como alerta Michel de Certeau, é um 
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caminhar regular e ziguezagueante sobre um terreno habitado há muito tempo. A idéia 

da inserção em um terreno habitado há muito tempo, me remete ao conceito 

benjaminiano de história (Benjamin, apud: Pereira & Jobim e Souza, 1998: 33,34). 

Essa inserção não acontece em um ponto de uma trajetória linear, mas no 

entrecruzamento das diferentes temporalidades: presente passado e futuro. Assim, o 

diálogo que se estabeleceu nessa pesquisa com os “habitantes” desse terreno abre a 

possibilidade de recompor a experiência vivida com uma narrativa, que é limitada por 

um lugar de observação, mas  se amplia ao tornar-se parte dessa história.  

O primeiro contato com a escola foi em fevereiro de 2003, por telefone, e no 

início de março, estava iniciando o trabalho de campo. Não havia, na escola, um 

registro organizado sobre a história da instituição. A atual direção vem tentando fazer 

esse resgate e tem organizado algum material que disponibilizou para esta pesquisa: 

um fichário com alguns recortes de jornal, algumas fotos, a carta de uma professora 

solicitando uma escola para os filhos dos funcionários da instituição federal que deu 

origem a essa escola, plantas da instituição, fotos, atas dos Conselhos de Classe. 

Muito da história da escola tem sido contada pelos próprios moradores da 

comunidade. 

 

2.2.1 – Escola-Comunidade, uma relação histórica 
 

Como já foi dito, não há uma narrativa da história da escola, por escrito, que 

possa  ser  consultada.  Alguns  documentos,    fotos,   depoimentos   de   moradores,  

ex-alunos e funcionários, vão compondo o fio dessa história. A sua organização, em 

1957, tinha como finalidade atender aos filhos dos funcionários de uma instituição 

pública federal, que moravam na comunidade, junto ao local de trabalho. Não havia 

escola nas proximidades e uma professora, da própria comunidade, escreveu uma 

carta ao governo federal solicitando a construção da escola. Foi cedido um terreno de 

1600m2, ocupado na época por uma plantação de eucaliptos, onde os próprios 

funcionários construíram o prédio. Com uma área construída de 288,15m2, o mesmo 

prédio é utilizado até hoje, apresentando algumas modificações que podem ser 

verificadas a partir de fotos antigas. A princípio, apenas os filhos dos funcionários 

eram recebidos na instituição, da 1ª à 4 série primária; depois se estendeu à 

vizinhança. Em 1978 ampliaram o atendimento com a implantação da pré-escola,  

recebendo crianças a partir de três anos.  
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Ligada à um órgão federal, provavelmente em 1960, a escola passa a ter a 

supervisão do município, num sistema de Classe de Cooperação20. Assim, de dois em 

dois anos a concessão do terreno deveria ser renovada junto ao governo federal. Em 

1982, a escola passa a ser apenas pré-escola. Nessa época, por ser uma das únicas 

escolas públicas da região a atender exclusivamente à criança em idade pré-escolar, 

começou a receber crianças de bairros mais distantes. Hoje já são mais de vinte anos 

de trabalho com a educação infantil! Em 1983, o terreno da escola, que era apenas 

cercado21, foi murado e em 1995 o muro foi “alteado” por uma empresa privada, 

segundo a Diretora, por causa da segurança na escola. Em 2002 a prefeitura colocou 

uma grade sobre o muro. 

A relação da escola com a comunidade vai acontecendo ao longo desses anos 

de uma forma bem intensa. Embora submetida a um órgão federal em Brasília, em 

1992 a direção da instituição avisou que não renovaria a concessão, alegando que 

precisava do espaço para a construção de um centro de pesquisa. Como não havia 

sido avisada com antecedência, a direção da escola permaneceu firme na posição de 

continuar ali, estando ciente de que, em 1995, a escola não poderia mais funcionar no 

local  se a  concessão não fosse  renovada.  O ano de 1993 foi de mobilização: várias 

cartas foram enviadas a diferentes personalidades da mídia, deputados e instituições 

públicas e privadas. Em dezembro do mesmo ano escola e comunidade realizaram 

uma passeata, levando duas mil assinaturas para o diretor da instituição federal, 

solicitando a permanência da escola naquele local. Tudo parecia em vão. Já quase no 

final do ano de 1994, a partir da sugestão de uma mãe, a direção entrou em contato 

com um deputado estadual que, mobilizado pela causa da escola, procurou apoio em 

Brasília, de onde veio uma ordem para que fosse renovada a concessão, assinada em 

onze de janeiro de 1995. A partir dessa data a concessão passou a ser renovada de 

cinco em cinco anos.  

A atual diretora está na escola desde de 1977, assumindo o cargo de direção 

desde 1990. A maioria dos funcionários e professoras também estão na escola há um 

bom tempo: A sub-diretora e uma das serventes estão na escola a dezoito anos; a 

coordenadora pedagógica a dezessete; as professoras, uma está a treze, duas a doze 

e duas a oito anos; a secretária e a outra servente estão a cinco e as duas 

merendeiras e o merendeiro entraram em 2002. No início de 2003 a escola contava 

com 15 funcionários: cinco professoras de turma, uma professora de educação física, 
                                                           
20 Segundo a diretora Classe de Cooperação é toda escola que tem a administração da prefeitura , mas está 

construída num terreno que pertence a outra instância do governo ou privada. Não se tem muita certeza dessa data, 

mas tudo indica que isto aconteceu quando Brasília foi inaugurada e o município do Rio de Janeiro deixou de ser 

Distrito Federal. 
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uma professora de artes (essa professora não era da escola, estava “cedida”), duas 

serventes, duas merendeiras e um merendeiro, uma coordenadora pedagógica, uma 

sub-diretora e uma diretora. No final do ano, a professora de artes e o merendeiro não 

estavam mais trabalhando na escola. 

Essa é uma escola pequena, situando-se num recanto, um lugar privilegiado, 

cercado pelo verde e pelo som da natureza, atendendo às crianças em tempo integral. 

Com 100 crianças distribuídas em quatro turmas, duas turmas são de crianças de 

quatro anos e duas de cinco anos, atendendo apenas à educação infantil. Na 

realidade algumas crianças entram com quatro anos incompletos e outras saem já 

com seis anos22. Em 2001 a escola passou a ser de tempo integral. As crianças 

entram às oito horas e saem ás dezesseis, tendo quatro refeições: café da manhã, 

almoço, colação e o jantar. As turmas são nomeadas como G1 (5 anos) e G2 (4 anos). 

Ao perguntar à Diretora porque essa nomenclatura, ela explica: isso já vem assim da 

CRE. O ano passado era G1 para 4 anos e G2 para 5 anos. Um ano a nomenclatura é 

uma e no outro muda tudo, mas ninguém dá nenhuma explicação. E eu iria 

descobrir que muitas outras coisas também são assim: “ninguém (da CRE) dá 

nenhuma explicação!” 

 Como já explicitado anteriormente, optei por identificar as turmas como 

turmas A, B, C, e D, sempre que houver necessidade de identificá-las. Sei que num 

universo tão pequeno a identificação torna-se uma questão delicada, como acima, 

na exposição da história a omissão de nomes limita a descrição, retirando da 

narrativa detalhes significantes. 

 

            2.2.2 – O espaço físico 
 

Logo no primeiro dia de observação, identifiquei dois espaços da escola bem 

demarcados: o pátio e o prédio. O pátio, aquele espaço todo para brincar, correr, 

pular, me chamou a atenção e foi o primeiro a ser observado. O prédio, bem como seu 

interior, fui descrevendo ao longo das observações. 

Um portão grande, pintado de verde, é o único acesso para o interior da escola, 

com uma rampa cimentada que desce um pouco, indo acompanhar toda lateral do 

prédio. O final dessa parte cimentada está pintada e é chamada de “quadra”, onde 

acontecem as aulas de educação física. O pátio é um lugar amplo (mais de 1.200m2) 

                                                                                                                                                                          
 
22 De acordo com a Diretora as crianças devem completar quatro ou cinco anos até o dia 28 de fevereiro, dependendo 

do grupo em que serão matriculados.  
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com vários brinquedos. Logo na entrada, do lado direito, há (1)23 dois brinquedos 

iguais: armações de ferro  pintadas de azul e vermelho, sustentam, por correntes, três 

balanços, com assentos de madeira, pintados de amarelo. Continuando do lado 

direito, mais perto do muro, outro (2)  brinquedo de madeira tem dois escorregas, um 

em cada extremidade, com duas escadas no meio para subir. Embaixo da parte mais 

alta, entre um escorrega e outro, há 2 balanços, 2 argolas (de ferro) e 1 barra (de 

ferro) para se pendurar, sustentada por duas correntes de ferro. Os balanços estavam 

enrolados em cima do brinquedo, parecendo interditados, o que mais tarde veio a ser 

confirmado. Perto da parte cimentada, ao lado da quadra, (3) fica um trepa-trepa de 

ferro formando um arco retangular. As crianças sobem por um lado, vão se 

dependurando pelas barrinhas e pulam no chão. Podem subir por um lado ou pelo 

outro. Acompanhando a “quadra”, ao final, (4) outro escorrega pequeno (de madeira), 

com 1 balanço, 1 barrinha, também parecendo estar interditado: o balanço está 

recolhido em cima do escorrega e a escada está quebrada. Mais ou menos 

centralizado, (5) um outro brinquedo tem várias opções: uma casinha construída em 

cima de um platô quadrado, com acesso por duas escadas, uma de madeira e outra 

de corda com os degraus de madeira, tem um escorrega no lado oposto às escadas. A 

“casinha” no alto é coberta e cercada por cordas que passam por estacas de madeira.  

Embaixo do escorrega há uma gangorra de madeira pintada de amarelo. Embaixo do 

platô, nas laterais, há 3 balanços e dois pares de argolas. Mais perto do muro, (6) o 

último brinquedo é uma armação de ferro com duas escadas, uma ao lado da outra, 2 

pares de argolas penduradas por correntes com alturas diferentes e uma corda com 

nós. Esse é um brinquedo bem alto. Todos os brinquedos estão pintados nas cores 

azul, vermelho e amarelo. No meio do pátio ficam (7) duas manilhas bem grandes que 

as crianças chamam de “túnel”. Além dos brinquedos o pátio tem dezenove árvores e 

doze tocos de árvores cortadas. Os balanços, o “trepa-trepa”  e a “casinha” são os 

preferidos das crianças.  

O prédio, com seus 288,15m2, tem como entrada um portão de ferro preto,  
sanfonado, que está junto à parte cimentada, e também uma pequena porta que dá 

acesso ao prédio pelos fundos. Por dentro, junto ao portão preto, uma porta de ferro 

azul está sempre aberta durante o dia. Assim que se passa pelo portão preto, à direita 

há uma sala com uma placa na porta: “sala de leitura”. Esse espaço, no entanto, é 

utilizado como uma espécie de almoxarifado: guarda-se o material pedagógico da 

escola e o material que precisa ser “inventariado”. A sala possui várias estantes com 

materiais (cartolinas, papéis de diferentes tipos, massa plástica) e livros. Há uma 

                                                           
23 Essa numeração identifica o lugar dos brinquedos no esboço desenhado na p. 56. 
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estante fechada com cadeado, repleta de livros de literatura infantil de alto a baixo e 

uma outra estante com livros didáticos e uma enciclopédia Barsa. De acordo com a 

Diretora a escola possui cerca de dois mil livros de literatura infantil e mais ou menos 

cento e cinqüenta livros didáticos e obras de referência. Na porta de um armário está 

escrito: retro-projetor e som. Em um pequeno móvel azul, que é trancado por um 

cadeado, ficam a televisão e o vídeo. Nesse espaço, estão juntas quatro mesas de 

fórmica com quatro cadeiras cada, em excelente estado. A sala é um “amontoado” 

bem arrumado e limpo. A primeira impressão que se tem é de que há fartura de 

material. Nesta sala, ao final do dia, mais ou menos vinte e cinco crianças esperam 

por uma condução que só chega para buscá-las uma hora após o término do período. 

Não me detive na observação desse momento. A princípio, determinei ter sido falta de 

oportunidade, mas agora me convenço de que senti um certo constrangimento de 

observar esse momento. As crianças ficam sentadas no chão, às vezes frio, uma 

televisão permanece ligada, não há uma proposta. As observações mostraram que, 

em muitos momentos, as crianças ficam esperando durante o dia na rodinha e nas 

mesas, e agora esperavam nessa sala também. Parece muito natural que tudo isso 

seja assim.  

 Há um espaço central no meio das salas, que se aperta entre refeitório, 

secretária e circulação, dando acesso à sala da diretora, cozinha, dispensa e 

banheiros. O espaço destinado ao refeitório possui oito mesas arrumadas duas a 

duas, com uma toalhinha de plástico e um vasinho de flor artificial sobre cada uma 

delas, combinando com as cores das mesas laranja e bege, embora eu nunca tenha 

observado funcionando como tal. A secretaria, que se situa também no espaço de 

circulação entre as salas, tem vários arquivos de ferro pintados de azul claro, alguns 

de madeira, uma mesa com uma máquina xerox e um duplicador a álcool, um mural 

com informações da escola e da comunidade e a mesa da secretária. Do lado 

esquerdo fica a cozinha, sem muito espaço para a movimentação do merendeiro e das 

merendeiras. Do lado direito, a sala da diretora, da sub-diretora e da coordenação 

pedagógica, bem pequena também, tem duas mesas com muitos papéis e murais com 

informações do cotidiano e outras duas mesas com dois computadores. Junto a essa 

sala também fica o banheiro das professoras. Não há um local apropriado para o 

atendimento dos responsáveis ou para reuniões da equipe no cotidiano. Ao final desse 

espaço, estão a dispensa e os banheiros dos meninos, o das meninas e o dos demais 

funcionários e o almoxarifado. No ano de 2002, a escola funcionou em outro local para 

que o teto pudesse ser trocado. O cupim comeu o teto antigo, oferecendo risco, 

informou a diretora. No início de 2003, mesmo sem os recursos disponíveis, com a 

ajuda de um responsável, a direção providenciou a pintura das paredes e dos murais: 
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o que adianta um teto novo com as paredes horríveis?! Precisávamos arrumar a 

escola para receber as crianças, foi o depoimento da diretora. Esse cuidado aparece 

também no dia-a-dia. As toalhas de plástico decoradas com um xadrez grande, que 

forravam as mesas do refeitório; foram recortadas, acompanhando os detalhes do 

xadrez, o que deu um novo visual. Ao comentar a minha percepção, ouvi da secretária 

com um tom humorado: aqui nada se perde, tudo se transforma. Depois, eu observei 

os retalhos quadrados na casinha da boneca de pelo menos duas salas. Assim, nos 

pequenos e grandes detalhes pode-se perceber o cuidado e o investimento com o qual 

a Equipe trabalha no cotidiano da escola. 

 As salas são relativamente amplas, comparadas aos outros espaços do prédio. 

Cada sala tem um tanque para lavar as mãos e escovar os dentes, o que as crianças 

fazem após o almoço e o jantar. Cada sala tem mesas e cadeiras de fórmica de 

diversos tamanhos, dispostas de maneiras diferentes, ficando sempre um espaço livre 

onde, diariamente, se realizam vários momentos da rodinha. No alto de três salas 

estão pendurados materiais variados: bambolês de diversas cores, cones, cordas, 

cestas de basquete, traves com redes e bolas,  normalmente usados nas aulas de 

educação física. Em cada sala há um canto com uma casinha de boneca com móveis 

pequenos de madeira e com diferentes objetos de casa, arrumados de maneiras 

diferentes em cada turma. As salas têm armários e estantes de madeira e de ferro e 

dois murais grandes, que estão sem forro, pois precisaram ser retirados por causa do 

cupim. Nas estantes, estão os jogos e os materiais. Cada sala tem, também, jogos de 

encaixe, quebra-cabeças, brinquedos, papel ofício, lápis cera arrumados em 

cestinhas, massa plástica, tesouras, cola. Enfim, um material variado. Em uma das 

estantes ficam almofadas forradas de napa azul, em número suficientes para todas as 

crianças utilizarem quando sentam no chão. Há também um cesto com esteiras que 

são usadas quando as crianças desejam dormir. Cada sala possui um cesto grande 

com brinquedos para serem utilizados no pátio. Embora a escola possua um bom 

acervo de literatura infantil, as crianças têm acesso restrito a ele. Em uma das salas,  

uma prateleira contém vários livros, embora não aconteça o mesmo nas outras salas. 

Porém não há um espaço organizado como se fosse um canto da leitura. As salas têm 

basculantes e telas de arame por fora o que me dava uma certa impressão de 

enclausuramento. Olhar lá fora é uma coisa que as crianças fazem pelas aberturas 

dos basculantes.  

 A seguir, apresento cópia de duas plantas baixas, cedidas pela direção da 

escola, que entendo serem pertinentes para a compreensão da relação das crianças e 

adultos com e nesse espaço. A primeira planta é do terreno e a segunda do prédio. Na 

planta do terreno, os números entre parênteses indicam os brinquedos já descritos 
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anteriormente na página 52 e as letras, os lugares referidos ao longo deste texto. Pode 

se observar que o espaço do pátio é quase quatro vezes maior que a área construída. 

Na planta do prédio, as letras A e D indicam as portas de acesso ao prédio. As letras B 

e C sinalizam dois espaços que são utilizados de maneiras diferentes das que 

constam da planta.  
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       PLANTA DO TERRENO (1.600m2): 

A    – prédio 

B   – pátio 

C   – parte cimentada 

D   – portão de entrada (portão verde) 

E   – brinquedos  

F   – quadra 
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       PLANTA DO PRÉDIO (288,15m2): 
 
   A – entrada do prédio: portão preto 

 B – área de circulação, com mesas para as refeições e secretaria 

 C – sala da coordenação e diretora 

 D – entrada dos fundos 
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           2.2.3 – O cotidiano 
 
 Todos os dias, às oito horas bate o sinal para a entrada. Nessa hora, as 

professoras já estão no prédio, mas não necessariamente nas salas. As crianças 

entram e vão para as salas, colocam a mochila no cabide ou na cadeira24, pegam a 

almofada e sentam na rodinha. Raramente as crianças sentam-se no chão sem fazer 

uso da almofada. Às vezes, as professoras demoram um tempo para entrar em sala, 

por estarem em alguma reunião ou atendendo a um responsável. Nesses e em outros 

momentos durante o dia, as crianças ficam sozinhas. A proximidade e a disposição 

das salas permitem um controle dessa ausência sem maiores problemas. 

 A criança que desejar tomar o café da manhã deve forrar a mesa com a sua 

toalha e aguardar. Os demais ficam na rodinha, momento em que surgem muitas 

conversas interessantes. Normalmente as professoras insistem para que todos tomem 

o café da manhã, mas algumas crianças já vêm de casa alimentadas. Em todas as 

turmas, depois do café, as crianças se sentam no espaço da rodinha e cada 

professora, mesmo que numa ordem diferente, trabalha a hora da novidade e a 

chamadinha25. A ida ao banheiro ou para beber água é livre. Cada um vai na hora que 

tiver vontade. Em cada porta há dois cartões com desenhos das crianças: um para o 

banheiro e outro para beber água. Sempre que precisam sair, as crianças olham para 

a porta, se o cartão estiver lá, penduram-no ao pescoço e vão beber água ou vão ao 

banheiro. Muitas vezes uma pequena fila se forma na porta da sala, aguardando o 

amigo que saiu voltar com o cartão. No início do segundo semestre, cada sala ganhou 

um depósito de água; a partir daí as crianças não saem mais da sala para beber água.  

O almoço acontece entre onze horas e meio dia. Cada turma vai por sua vez e 

é servida numa abertura da cozinha – na altura das crianças – que dá para o refeitório,  

voltando em seguida para a sala; o que acontece também no jantar, às quinze horas. 

As crianças são estimuladas pelas professoras a experimentarem todos os alimentos e 

a comerem tudo o que colocam no prato. Antes de devolver o prato na cozinha, as 

crianças mostram para a professora que libera ou insiste para que a criança coma 

mais um pouco. No intervalo entre o almoço e o jantar, sempre é servido um copo de 

leite com achocolatado ou groselha. Há uma valorização muito grande desse momento 

de alimentação. Segundo alguns comentários das professoras, para algumas crianças 

a escola é o único lugar onde recebem um alimento diário.  Na hora da entrada, muitas 

vezes observei as mães lendo o cardápio do dia para as crianças. Na observação do 

                                                           
24 Das quatro salas, duas têm lugar para pendurar a mochila e nas outras duas as crianças colocam a mochila no 

encosto da cadeira ou ao lado da mesma. Não há lugares marcados. 
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café da manhã, várias vezes presenciei as professoras antecipando o cardápio como 

um estímulo para que todos se alimentassem. Por outro lado, na maioria das vezes as 

crianças vão pegar o almoço e o jantar sem saber o que será servido. Será que o 

investimento na hora do café tem relação com o fato de que a criança pode optar por 

não comer, ao dizer que já tomou café em casa?  Em alguns momentos da 

observação as crianças mostraram-se interessadas em saber qual o cardápio do dia:  

 
[numa hora em que uma menina sai para ir ao banheiro...] Lal se aproxima da 

merendeira que está catando feijão sentada numa das mesas do refeitório e pergunta o 

que tem para o almoço. Depois diz: olha, quando você for botar a comida para mim, 

bota só um pouquinho e não põe caroço de feijão não. A merendeira sorri e diz que ela 

não precisa se preocupar pois ela bate o feijão.(DC: 43) 

 

[na hora da entrada, um cartaz com uma foto de um carro batido, falando sobre o 

perigo de se dirigir alcoolizado está exposto no cavalete, logo abaixo do cardápio da 

semana...] Lana chama a amiga e lê para ela, apontando com o dedo na parte escrita 

do folheto: olha, hoje tem arroz, frango e batata-frita. Depois aponta um outro folheto e 

diz: frango com lingüiça. (DC: 50) 

 
As crianças não estão interessadas apenas no cardápio, mas também na 

maneira como serão servidas. O papel com o cardápio da semana está logo acima, 

mas a menina se remete a outros textos do cavalete, mostrando-se interessada pelo 

cardápio. Mostra o seu desejo de comer batata-frita, embora em nenhum dia do 

trabalho de campo tenha sido observada a presença de batata-frita nas refeições. 

Além do interesse das crianças pelo cardápio, em alguns momentos a observação 

desse momento indicou uma certa estratégia das crianças para comer apenas o que 

desejavam.  

 Nos dias em que as professoras e a equipe se reúnem para o centro de 

estudos26, as crianças permanecem na escola das dez às quatorze horas, em um 

número extremamente reduzido. A maioria de um grupo de vinte e cinco crianças, 

moradoras de um bairro relativamente próximo, que vêm diariamente num ônibus que 

faz condução, normalmente não comparece integralmente no dia do  Centro de 

Estudos. Num desses dias, observando um grupo de crianças de quatro anos na hora 

do almoço, uma menina dizia: hoje a gente vai sair mais cedo porque hoje tem 

pouquinha criança, aí a gente tem que sair mais cedo. Outra menina, que almoçava na 
                                                           
26 O Centro de Estudos acontece uma vez por mês, quando  as professoras e as coordenações se reúnem das oito às 

dez e depois de quatorze às dezesseis horas. É uma determinação da CRE que já vem no calendário anual. Nesse 

momento a equipe planeja as atividades pedagógicas. 
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mesma mesa, explicou: é porque hoje as crianças têm que ir com a mãe e só um 

pouquinho é que vai com o “tio” R..27 As crianças parecem não saber exatamente o 

que ocorre nesse dia e vão dando suas próprias explicações para o que vêem 

acontecer. 

 Num dia atípico, a escola ficou sem os dois merendeiros que iniciam o dia e 

toda a equipe se mobilizou para servir às crianças. Quando cheguei, a diretora, a 

coordenadora, a sub-diretora e a secretária estavam na cozinha. Depois chegaram as 

serventes e a outra merendeira, que ajudaram no almoço. É visível o 

comprometimento da equipe com relação ao atendimento das crianças e também o 

bom humor com que se tratam as questões do cotidiano.  

 Como já foi apontado, a relação da escola com a comunidade é muito próxima. 

Vários acontecimentos demonstram isso: as reuniões de pais têm uma freqüência 

média de 60% dos responsáveis; as solicitações da escola aos responsáveis são 

sempre bem aceitas; a comunidade comparece em peso nos eventos da escola.

 Penso que, além do tamanho da escola favorecer que todos se conheçam –  

crianças, pais, professores, funcionários e até pessoas da comunidade – a própria 

história da escola mostra que a relação com a comunidade está nas suas raízes. 

Várias crianças que freqüentam a escola são filhas de pessoas que já passaram por 

esse espaço. Na realidade muita coisa desse cotidiano precisaria de mais tempo de 

observação e de leituras pertinentes para ser compreendido. Apesar do muro alto e do 

portão verde, das grades nas janelas e das portas de ferro, essa é uma escola de 

coração aberto.  

 Assim, no próximo capítulo apresento o resultado desse difícil exercício de 

compreender e ser compreendido, do qual se reveste a pesquisa no campo das 

ciências humanas e sociais. 

 
 

 
 
27 O rapaz que faz a condução tem uma forte ligação com todas as crianças da escola.  Embora não sejam 

funcionários da instituição, ele e sua esposa estão sempre presentes, ajudando em pequenas coisas no cotidiano da 

escola como: consertar um brinquedo da “casinha da boneca”, recortar alguma coisa, ajudar na hora das refeições, 

etc...   
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Capítulo 3 – As práticas e as interações do cotidiano_________ 
  

Trago agora as questões que se destacaram nesse mergulho no cotidiano da 

escola. Não foi um movimento fácil, porque muitas situações foram emergindo, 

precisando ser abordadas com o devido cuidado de quem quer aprender com a 

observação desse cotidiano. Com certeza, a minha subjetividade e interesse 

influenciaram na escolha de algumas dessas questões, mas procuro trazer, 

principalmente, o que foi recorrente nesses seis meses de trabalho de campo. Assim, 

desenvolvo este capítulo a partir de um eixo que se destacou ao longo de todo o 

período de observação: a diferença que se faz entre brincar e trabalhar e os seus 

possíveis desdobramentos no cotidiano da instituição pesquisada, ainda que o diário 

de campo disponha de muitas outras questões também relevantes. 

 Foi importante entender que a educação infantil, enquanto uma proposta de 

atendimento às crianças de 0 a 6 anos, não é apenas o que dizemos dela 

teoricamente, ou o que está descrito nas leis e propostas oficiais, mas, principalmente, 

o que acontece no cotidiano das nossas instituições. Nesse dia-a-dia, adultos e 

crianças vão construindo relações que se evidenciam numa prática que tem sido alvo 

de pesquisas, um campo a ser conhecido. Esse tem sido um desafio, tanto para a 

academia quanto para os seus próprios atores, pois a educação, como prática social, 

é um processo dinâmico que se desenvolve a partir das diferentes e possíveis 

escolhas de cada contexto. Assim, escrever este capítulo é como armar um tear com 

os mais diferentes fios, ora trazidos pelos adultos, ora pelas crianças, e trançá-los num 

tecido que, no seu produto final, será modificado pelo fio do próprio leitor.  

  

3.1 – Se a educação infantil é escola, ser criança é ser aluno? 
 

            3.1.1 – “Nós somos escola” 
 
 Essa fala da Diretora me leva a buscar compreender a necessidade da ênfase 

em ser escola. Como sabemos, a LDB/96 define a educação infantil como a primeira 

etapa da educação básica, identificando dois segmentos: creche, para crianças de 0 a 

3 anos, e pré-escola, para crianças de 4 a seis anos. A instituição pesquisada, 

atendendo à faixa etária de 4 e 5 anos, identifica-se como uma escola de educação 

infantil de tempo integral. Historicamente, no Município do Rio de Janeiro, a creche 

está identificada como uma instituição de tempo integral e a pré-escola com um 
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atendimento parcial. O que significa ser identificado como uma escola de tempo  

integral? Será que há alguma identificação com a creche? Aos poucos fui percebendo 

o significado de ser escola, e isso desde a minha primeira visita: 

 
[primeiro dia de observação, na apresentação do espaço da escola...] As crianças, 

apesar de haver um espaço destinado ao refeitório, almoçam nas salas. A explicação 

dada é que se faz assim para ganhar tempo: não podemos demorar muito na 

alimentação, é preciso ter mais tempo para a aula... ...se a gente não fizer assim, ficar 

dando muito tempo para comer, não tem aula e nós somos escola. Se não for assim a 

gente acaba ficando aqui só para cuidar?(DC: 3)28 

 

 Inicialmente, podemos perceber a preocupação que se tem em caracterizar a 

educação infantil como um espaço diferenciado, que não está aqui só para cuidar. O 

que se opõe ao cuidar é a aula, que, por sua vez, caracteriza o ser escola. Assim, a 

educação infantil, segundo a fala da diretora, passaria a ser valorizada pela 

identificação com a aula, com o fato de ser escola. De onde vem essa diferença entre 

o cuidado e a aula? Por que essa identificação com a aula? 

 As professoras identificam essa diferença, ao fazerem referência à passagem 

da coordenação das creches da SMDS para a SME, reconhecendo uma certa 

valorização desse segmento e da própria educação infantil a partir dessa mudança: 

 
[num momento de reunião do Centro de Estudos...] As professoras comentam a 

mudança de Jardim para Educação Infantil: isso mudou o perfil do trabalho de 0 a 6. 

Antes era só brincar e agora já se tem outra idéia.. ...ser escola valorizou o trabalho 

com as crianças... ...o conceito da educação infantil está mudando. Antes a criança só 

queria brincar. Na creche era assim. Acho que a creche vem para a educação para 

melhorar esse conceito. Mas ainda precisa cuidar da criança pequena.(DC: 83)  

 

 A educação infantil vai sendo identificada como algo que vai além da 

brincadeira e do cuidado com os quais a creche era identificada. A valorização da 

educação infantil aparece a partir da sua identificação com o ser escola. Assim o 

grupo vai se colocando e identificando a mudança da creche para educação infantil 

como fundamental por avançar em relação à idéia de que a creche é lugar de brincar e 

de cuidar. A idéia de cuidar aparece ligada à criança pequena, ou seja, a criança da 

creche. O que seria então, necessário, para entendermos o que significa ser uma 

escola de educação infantil? 

                                                           
28  Essas anotações ao final de cada citação,  indica a página no Diário de Campo digitado. 
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 Corsino (2003a) fez um estudo tendo como foco Educação Infantil do Município 

do Rio de Janeiro29 e sinaliza o problemas que a rede municipal de ensino sempre 

encontrou para atender à demanda da educação da criança de 0 a 6 anos. Fica 

explicitada no seu trabalho a dificuldade do município manter um trabalho consistente 

para a educação da criança de 0 a 6 anos, principalmente pela política de fazer e 

desfazer propostas para esse segmento da população. Em 1944 o Prefeito Henrique 

Dodsworth, do então Distrito Federal, lança o Decreto Lei nº 7.758, que contém uma 

série de determinações para os jardins de infância, apresentando uma linha de 

trabalho pedagógico (Corsino, 2003a: 184). Entretanto, o decreto se estende apenas 

para o trabalho com a criança de 4 a 7 anos incompletos, deixando à parte da 

educação o trabalho realizado com a criança com menos de quatro anos. As creches 

estavam identificadas, desde a sua origem,  com um trabalho de cunho 

assistencialista30, que, por sua vez, está relacionado a um atendimento aos pobres, 

sem um compromisso maior com a qualidade desse atendimento (Kuhlmann Jr. 1998: 

202). Essa relação se evidencia na criação da Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social (SMDS), em 1979. A SMDS teria a responsabilidade de 

atender aos segmentos da população moradores das favelas e dos bairros proletários. 

Passou também a ser responsável pelo credenciamento e fiscalização das creches no 

município que, principalmente pela expansão da força de trabalho feminino e o 

incentivo de órgão internacionais, vai ampliando as possibilidades do trabalho com a 

criança de 0 a 3 anos. Assim, na sua origem, o trabalho com a criança em idade pré-

escolar (4 a 6 anos) se identifica com uma proposta que valoriza o pedagógico e a 

creche (0 a 3 anos) com uma proposta que valoriza a assistência. A partir da nova 

LDB, como já foi apresentado no capítulo 1, a Educação Infantil, incluída nos sistemas 

de ensino, passa a ser responsabilidade do Município, gerando, assim, a necessidade 

de se coordenar, supervisionar e orientar o trabalho das creches também. Em 14 de 

setembro de 2001, o Decreto nº 20.525, transferiu o atendimento de Educação Infantil 

da SMDS para a SME. Corsino (2003a: 205) entende que esse não é um momento 

simples  pois  a  transferência  da  gestão  não  garante  a  transferência  de  toda uma  

história e nem de responsabilidades sociais. Estamos, de maneira muito recente, 

lidando com todas essas questões que ampliam a abrangência da Educação Infantil 

                                                           
29 Corsino (2003). Esse estudo faz parte a sua tese de doutorado defendida em 2003.No terceiro capítulo, a autora 

apresenta um panorama da cobertura do atendimento da Educação infantil no Município do Rio de Janeiro, faz o 

percurso histórico da educação da criança de 0 a 6 anos no município e identifica, a partir de entrevistas e 

observações, questões atuais desse processo. 

30 Civilett (1981); Kuhlmann Jr. (1998); Kramer (2003) 
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no Município. Embora já existisse uma divisão para a educação infantil, em março de 

2002 a SME criou um departamento específico para esse nível de ensino. Assim, o 

discurso que se vê no cotidiano da escola aqui pesquisada, está banhado por essa 

história e vai ganhando contornos específicos como aparece nos dois trechos que se 

seguem: 
[na reunião do Centro de Estudos, um comentário precede à discussão sobre a 

passagem das creches para a SME...] uma professora comenta sobre o trabalho 

realizado na educação infantil e faz diferença entre a criança de três e quatro anos, 

dizendo que: o conhecimento da criança de três anos é limitado. No princípio não dá 

para trabalhar, é só brincar. Já com quatro anos a gente pode fazer muita coisa.(DC: 

83) 

 
[na entrada, um responsável comenta sobre a educação infantil, respondendo a um 

comentário sobre a “esperteza” das crianças...] ...criança que faz jardim aprende as 

coisas pedagógicas assim (estala os dedos para mostrar que é algo rápido). É bom 

fazer pelo menos um ano de jardim antes de entrar para a escola.(DC: 6) 

 

A idéia que aparece aqui é de um trabalho pedagógico que está relacionado 

com a instrução, com a possibilidade de ensinarem coisas. Esse pedagógico está 

claramente identificado com um trabalho que se diferencia do cuidar. O pedagógico se 

constitui, então, de algo ideal, a ser adquirido, a ser trabalhado, ensinado, a fim de que 

a criança supere desafios futuros, principalmente em relação ao ensino fundamental. 

O cuidar aparece ligado a uma ação pontual, e não teria os mesmos desdobramentos. 

Assim, a idéia que vai se constituindo é a de que criança pequena (de 0 a 3 anos) 

brinca e precisa ser cuidada, enquanto a criança que está em idade pré-escolar (4 a 6 

anos) já pode ser alvo de um trabalho mais específico e, segundo a fala do 

responsável, identificado ao que é pedagógico.  

As observações apontam para o fato de que essa busca pelo desenvolvimento 

de um trabalho pedagógico tem sido alvo de investimento da equipe, já desde a 

década de 80, quando a escola passou a ser apenas de educação infantil31. No 

Projeto Político Pedagógico está registrada a preocupação da equipe em adequar, da 

melhor maneira possível, o trabalho da educação infantil (então pré-escola) a uma 

proposta sempre inovadora: a partir de 1982 a equipe procurou a assessoria junto à 

UFRJ, através do Projeto Psicopedagógico da psicóloga Marília Amorim32. De acordo 

                                                           
31 Em 1982, como já foi colocado anteriormente, a escola passa a ser apenas pré-escola, atendendo crianças de 3 a  

5 anos. 
32 Marília Amorim, em seu livro “Atirei o pau no gato” (1992, com a primeira edição em 1986) apresenta o trabalho que  

desenvolveu a partir de 1975, no Laboratório de Currículos da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro: 
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com o texto do Projeto, essa busca partiu da necessidade de repensar a educação 

infantil para: a melhoria do ensino, definir melhor a natureza dos conteúdos, definir o 

tipo de conhecimento a ser oferecido pela escola e estar em sintonia com o aluno e 

com o mundo real. 

Dessa forma, o ser escola vai se caracterizando pela necessidade de ensino, 

de trabalho com os conteúdos, com o conhecimento a ser oferecido e, principalmente 

com a idéia de que o que temos na educação infantil é o aluno. Se estar matriculada 

em uma escola coloca a criança na condição de aluno33, o risco que podemos correr é 

que a escola, quando recebe esse sujeito, se esquece de que ele é criança. Quando 

identificada como aluno, a criança fica em segundo plano.  

No entanto, mesmo que os depoimentos e os documentos analisados na 

instituição pesquisada apontem para uma valorização da educação infantil ao ser 

escola, outras falas mostram o desejo de terem uma identificação própria, que não 

seja com a escola de ensino fundamental, mostrando que é preciso esclarecer 

realmente esse lugar da educação infantil: 

 
[na  conversa inicial com a Diretora, ela comenta o conceito que outras escolas da 

comunidade têm da  escola em questão] a nossa escola é reconhecida como uma 

escola que não ensina o nome das letras e coisas assim... ...mas esse é o nosso 

propósito, não ficar ensinando nome de letra. Nosso objetivo é dar espaço para as 

crianças falarem... ...é isso que a gente quer, que as crianças perguntem, tenham 

liberdade de perguntar e de falar. A educação infantil tem seu jeito de ser que não é 

escola e nós queremos preservar isso. (DC: 3) 

 

Ao mesmo tempo em que a equipe tem consciência de que a educação infantil 

tem uma especificidade que se diferencia da escola, que entendo ser a do ensino 

fundamental, muitas ações do cotidiano se identificam com o modelo escolar do 

ensino fundamental, como veremos a seguir. Se não ouvirmos e conhecermos os 

dilemas desse cotidiano, como vamos avançar? Por isso, considero as contribuições 

desses profissionais fundamentais para esse debate. O que significa preservar esse 

jeito de ser específico da educação infantil? Será que entenderíamos melhor essa 

                                                                                                                                                                          
uma metodologia baseada na necessidade da criança ingressar no mundo adulto. Para tanto, a criança precisaria 

dominar os conhecimentos especializados – matemática, português, etc. – a partir da produção lúdica que ajuda a 

criança a descobrir o mundo a sua maneira. Assim a pré-escola se caracterizava como um lugar de acesso e iniciação 

aos saberes especializados. Embora enfatizasse a necessidade da criança descobrir o mundo à sua maneira, a 

proposta valorizava os conteúdos a serem ensinados para que a criança estivesse preparada para a alfabetização e 

para o mundo dos adultos. O que estava sendo levado em conta não era o mundo das crianças e a sua relação com a 

cultura. Hoje com certeza esse trabalho já sofreu críticas e novos encaminhamentos da autora. 
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questão se, ao invés de olharmos para a escola de educação infantil, em oposição à 

escola de ensino fundamental, ou vice-versa, olhássemos para a criança? Será que, 

por exemplo, se além de buscarmos o que é específico da educação infantil ou das 

séries iniciais do ensino fundamental, buscássemos o que é específico da criança, não 

encontraríamos mais semelhanças do que diferenças nesses dois segmentos?  

 

3.1.2 – “Respostas educativas às necessidades dos alunos” 
  

A intenção inicial desta pesquisa era ver a criança e suas interações. No 

entanto, nas primeiras observações, o meu olhar estava sempre voltado para as ações 

das professoras. Estava bem claro o que as professoras faziam, mas a criança  

parecia estar ausente desse cotidiano. Como? As crianças estavam ali, mas porque 

era difícil ver essas interações a partir das crianças? Então, ao invés de ver a criança, 

procurei entender como a criança era vista.  

Na escola observada, por um lado, há um discurso de valorização da criança e 

um grande empenho em realizar o melhor para a sua formação. Um cartaz exposto 

numa das paredes, logo na entrada, dizia o seguinte: “educação infantil se faz com 

garra, união, equipe, bom humor, disponibilidade, desprendimento, limpeza, 

organização, cuidado, tudo para e pela criança” (grifo meu). E, realmente, essas 

características estão presentes nesse cotidiano. Há uma disponibilidade de ajuda 

mútua entre as professoras. Muitas vezes, na hora do almoço ou do jantar, uma 

professora serve também à outra turma. Toda equipe parece estar envolvida em 

promover o melhor “para e pela criança”. Esse empenho também pôde ser verificado 

na festa do folclore, realizada no final do primeiro semestre. Desde a preparação até o 

dia da festa o envolvimento da equipe foi constante. Ou ainda, na preocupação, já 

citada no capítulo anterior, com o visual da escola, como em questões do cotidiano. A 

partir do que a Equipe entende ser o melhor, sempre que a criança pôde ser 

beneficiada, isso se fez presente.  

No entanto, embora haja essa atenção para com a criança, a maioria das 

referências nos documentos, nos murais, são sempre ao aluno. Como vimos na 

citação do texto do Projeto Político Pedagógico, a necessidade de repensar a 

educação infantil aparece como necessária para a melhoria do ensino, melhor 

definição dos conteúdos, sintonia com o aluno e com o mundo real. O mesmo texto 

ainda complementa dizendo que: o nosso trabalho tem como meta principal a 

valorização da educação infantil, por ser este um trabalho imprescindível para o 

desenvolvimento formativo e informativo da criança, propiciando a integração ao seu 

meio. A idéia que aparece em primeiro plano é aquilo que pode ser feito pela criança, 
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algo a ser acrescentado à criança de modo a prepará-la para integrar-se ao seu meio. 

Acredito que formar e informar a criança faz parte dos objetivos da educação infantil, 

mas, para tanto, por que a criança precisa tornar-se aluno no que diz respeito às 

ações dirigidas a ela?  

A referência a ser aluno aparece em diferentes situações no cotidiano da 

escola, como nas duas que se seguem: 
 

[ alguns cartazes estavam pendurados na grade da janela, junto ao “portão preto” com 

o objetivo de informar aos pais sobre o trabalho desenvolvido com as crianças...] dois 

cartazes têm o resumo de uma pesquisa feita com os pais sobre o que eles esperam 

da escola e outros dois apresentam a proposta de avaliação: “Sr. Responsável, 

conheça as avaliações que são feitas com os alunos.” (DC: 74) 
 

 [na reunião do Centro de Estudos...] ...foi solicitado pela CRE34 às professoras que 

avaliassem o material da Multieducação35. A conclusão é de que o material é muito 

bom, mas faltam sugestões mais práticas, respostas educativas às necessidades dos 

alunos. (DC: 83) 

 

 Na primeira situação, há um investimento da equipe em realizar uma avaliação 

criteriosa a partir do trabalho realizado com o aluno. Assim, a criança é avaliada 

principalmente a partir das respostas que ela dá ao trabalho realizado com os 

conteúdos. A avaliação não é resultado de provas ou testes, mas permanece a idéia 

de apresentar aquilo que a criança já é capaz de fazer ou aquilo que ela ainda precisa 

melhorar.  

Na segunda situação, tanto no texto da Multieducação, avaliado pelas 

professoras, como na proposta das mesmas a referência também é ao aluno. Na 

maioria das situações, ao longo do documento, as crianças são identificadas como 

alunos. Com certeza, essa proposta avança ao considerar a criança o centro do 

processo educativo. Só que, ao estar no centro desse processo, ela é identificada 

como aluno. De acordo com o documento, antes a criança respondia à escola e agora 

é a escola que deve procurar respostas educativas para seus alunos. A escola deve 

procurar conhecer as necessidades dos seus alunos e encontrar o melhor meio de 

                                                           
34 Ao longo das observações, em vários momentos as professoras tiveram que atender à solicitações da CRE para 

preencher papéis e relatórios, normalmente recebidos sem muita antecedência. Aliás, a relação com a CRE parece ser 

menos de parceria e mais de cumprimento de ordens. A escola não recebe explicações por que as coisas mudam ou 

são diferentes de um ano para o outro, como  a nomenclatura das turmas ser G2 para crianças de 4 anos e G1 para 

cinco anos em 2003, quando em 2002 foi ao contrário. Quando perguntei a razão dessa mudança a Diretora respondeu 

que também não sabia: as coisas mudam, mas nós não recebemos nenhuma explicação, é assim e pronto e nós 

cumprimos, fazer o que né? 
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atendê-las. (Multieducação, 1996, p. 197). No entanto, o texto da Multieducação não 

aborda as questões da educação infantil de forma efetiva. De que realmente precisam 

as crianças de 0 a 6 anos? Do que estariam falando as professoras ao registrarem, na 

sua avaliação sobre a Multieducação, a falta de sugestões práticas, que sejam 

respostas educativas às necessidades dos alunos? E se o que estivesse em pauta 

fossem as respostas educativas às necessidades das crianças? 
 

 A referência às crianças como alunos aparece também na fala das crianças: 

[numa turma de crianças de quatro anos uma criança fez referência à presença de um 

menino que acabou de ser matriculado na escola...] Tia, ele não é aluno novo? (DC: 

122) 
 

Quando o menino novo é identificado como aluno, parece estar sendo indicada 

a sua condição de pertencimento. No entanto, apesar dessa identificação, conforme já 

foi colocado anteriormente, ao serem questionadas sobre o objetivo da educação 

infantil elas dizem ser para a educação das crianças. Em outros momentos elas 

também se reconhecem como crianças, como no final da elaboração de um texto 

coletivo (DC: 15): 
– Quem inventou essa história? (pergunta a professora)  

– A gente! 

– E vocês são o quê? 

– Crianças! Amigos! 

 

Que repercussões têm, no cotidiano, a ênfase no ser escola e em olhar a 

criança como aluno? Talvez a minha dificuldade inicial em perceber as ações das 

crianças estaria ligada ao fato de que em primeiro plano destacava-se o aluno e não a 

criança.  

Era preciso entender que significados estavam sendo construídos. Segundo 

Geertz (1989: 12), mais do que a capacidade de captar e descrever os fatos, é preciso 

esclarecer o que realmente acontece, os seus significados, pois é através do fluxo do 

comportamento – ou mais precisamente, da ação social – que as formas culturais 

encontram articulação. Por isso, é preciso inspecionar os acontecimentos para que 

possamos ganhar acesso empírico a eles. Ou seja, examiná-los nos seus “próprios 

termos”. 
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3.2 – Dentro ou fora: afinal, onde é a escola? 
 

Apesar de a escola ser um lugar pequeno cercado por um muro alto, aos 

poucos fui percebendo que tanto as crianças quanto as professoras faziam uma 

distinção entre os espaços internos e externos da escola. Esses espaços, já descritos 

no capítulo anterior, estão delimitados por dois portões que chamei de portão verde e 

portão preto. No entanto, mais do que dois portões, eles parecem ser o limite entre 

mundos bem diferentes. 

 

3.2.2 – “Ih, aqui é a escola!” 
 
Durante as comemorações da Páscoa, as crianças foram envolvidas em várias 

atividades que partiam desse tema. Num desses momentos uma professora trouxe 

para as crianças um “mapa deixado pelo coelho da páscoa em cima da sua mesa”: 

 
...a professora pega uma cartolina dobrada e diz que encontrou isso na sua mesa de 

manhã. Abre e mostra para o grupo. (é um mapa da escola, desenhado pela 

professora, forrado de contact) 

-   O que é isto? Pergunta a professora. 

-   Um adesivo ! Não, é o pátio! 

-   Isso! É um mapa da escola que o coelhinho da páscoa deixou para nós, diz a 

professora. As crianças vão identificando as coisas do pátio: quadra, brinquedos, 

árvores. Um menino aponta para o desenho que representa o prédio e fala:  ih, aqui é 
a escola! 
-   Aonde? Pergunta a professora. 

-   Aqui, onde está para baixo. 

A professora mostra o portão preto e o menino fala: é o portão da escola.  (DC: 34) 

A escola é dentro do prédio? E o pátio, não é escola? Por que a escola é 

dentro? Posteriormente, num outro momento, as crianças viriam a confirmar essa 

percepção. Ao final do período de observação, já em agosto, ao terminar meu trabalho 

de campo, queria ouvir as crianças de um modo mais direto. Como fazer isso com 

todas as turmas? Ou, como escolher um grupo se eu havia estado em cada turma em 

diferentes momentos? Após um encontro com as professoras, elas sugeriram que 

conversasse com as crianças no dia do Centro de Estudos, pois sempre havia um 
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número reduzido de crianças (no máximo 30)36. Planejei um passeio pela escola: 

iríamos brincar de repórter! Quem sabe faríamos uma câmera de papel, filmaríamos 

os espaços da escola; cada um poderia apresentar um lugar diferente na reportagem... 

Infelizmente choveu muito no dia anterior e no dia do Centro de Estudos também. 

Somente 14 crianças compareceram. No momento combinado, as professoras 

reuniram as crianças numa das salas. Por iniciativa própria, as crianças se 

organizaram em roda e começaram a brincar de “pé-de-chulé-troca-de-pé”37. Sentei 

com elas e brincamos juntas. Depois, falei da minha pesquisa, perguntei quem 

gostaria de desenhar a escola e que isso seria importante para o estudo que eu estava 

realizando. Duas crianças optaram por não desenhar. A decisão de aproveitar esse 

momento e de optar pelo desenho, embora não tivesse planejado assim, foi por 

entender a criança como produtora de linguagem e de cultura e o desenho como 

possibilidade de expressão, de diálogo com essa realidade.  

Segundo Vygotsky (1987: 7,9), o ser humano tem a capacidade de reproduzir 

uma experiência vivida ou reelaborá-la combinando e criando novas relações. Isso 

está diretamente ligado à capacidade de imaginação que, para o autor, é a 

reelaboração, criativa, dos rastros deixados pelas experiências. Assim, ao desenhar, a 

criança tem a possibilidade de representar esse processo de elaboração mental. 

Nesse sentido, entendo o desenho como possibilidade de expressão e interlocução 

(Leite, 2003: 272), um instrumento para que se amplie o conhecimento do universo 

pesquisado (Gobbi e Leite, 2000)  

Durante a proposta, espontaneamente38, as crianças iam terminando seus 

desenhos e vinham mostrá-los. Ao fazerem seus comentários, a maioria identificou o 

pátio e o prédio como espaços diferenciados39. Mel desenhou  o prédio e o pátio, mas 

não quis falar sobre o seu desenho e disse que não estava dando, mas apenas 

emprestando, fazendo referência ao fato de os desenhos serem utilizados como parte 

da pesquisa40 Cinco crianças desenharam apenas o prédio. Mat disse apenas que 

desenhou a árvore do Tarzan. Segundo o comentário de uma professora, é uma 

                                                           
36 Não fiz um levantamento das razões para essa freqüência tão baixa. Uma das explicações dadas para o fato é que 

muitos responsáveis precisam sair cedo para o trabalho, não tendo como trazer a criança às dez e depois pegar às 

quatorze horas. 
 
38 Não sei se posso dizer realmente que foi um ato espontâneo, pois é exatamente assim que as crianças fazem 

diariamente ao desenharem: entregam o desenho para a professora, que escreve o que a criança diz sobre o seu 

desenho. Mais adiante esta relação com o desenho será discutida. 
40 Após serem analisados, os desenhos foram devolvidos para as crianças. Por não ter sido cedido, mas apenas 

emprestado, achei por bem não colocar o desenho de Mel nos anexos. 
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árvore grande, cheia de cipós, que fica no canto do pátio, perto do muro da qual 

crianças gostam muito. Nesse caso, para Mat, a escola estaria identificada com algo 

de que ele gosta muito. Mais do que uma imagem, o desenho estaria revelando um 

sentimento seu em relação a esse espaço. Um menino e uma menina desenharam o 

prédio e o pátio: Gui fez a escola bem colorida e o pátio. Ele chamou o prédio de 

escola e o pátio era pátio mesmo. Quando se referiu ao pátio, ele disse ser o lado de 

fora. Mary desenhou um prédio e fez uma escada. Ela disse: eu fiz a escada porque a 

escola estava lá no alto. A escola é separada do pátio. Bel, primeiro desenhou 

algumas nuvens e depois desenhou-se a si mesma. Perguntei onde ela estava: no 

pátio! E o que tem no pátio: Ih, esqueci de desenhar os balanços. Quando voltou eu 

perguntei: essa é a sua escola? Não, esse é o pátio, eu não desenhei a escola. Lia,  
que quase não fala e parece estar sempre à margem do grupo, desenhou  um 

quadrado grande e incluiu nele o pátio e o prédio, definindo as salas de cada turma 

pelo nome das professoras. Lia disse ter desenhado a escola com o pátio e as salas. 

Esse registro deixou claro que, apesar de quase não falar e ficar, na maioria das 

vezes, brincando sozinha, ela tem uma percepção diferente sobre a escola.   

 O que foi desenhado e falado mostra o quanto a idéia de dois espaços 

específicos, dentro e fora, está presente na concepção dos espaços da escola. 

Ao buscar essa rede de significados (Geertz, 1989), encontro sentidos diversos 

para esses espaços e, mais do que, uma delimitação física – a do portão preto, parece 

existir uma fronteira simbólica (Velho, 1999), cuja base pode estar vinculada ao que se 

faz em cada um desses espaços. 

 

3.2.3 – “Faz trabalho e brinca no pátio” 
 
Assim, pergunto: por que as crianças fazem essa diferença entre dentro e fora? 

Por que dizem que a escola é dentro e fora é o pátio, que por vezes não reconhecem 

como escola? Esses questionamentos indicaram a necessidade de se tentar 

compreender a diferença entre o que acontece dentro e o que acontece fora.  

 
[observação em sala na Turma A41] Depois de me observar calado por um bom tempo, 

Teo pergunta o que eu estava fazendo. Respondo que estou observando o que as 

                                                           
41 As quatro turmas, quando identificadas, estão nomeadas como A, B, C, e D. Mantive essa identificação com dúvida, 

pois não usei essa diferenciação em nenhum momento. Pensei apenas em dizer em sala, ou no pátio. Mas aí não 

poderia identificar as professoras pela turma e se não identificá-las de alguma forma como vê-las como sujeitos da 

pesquisa?. Por outro lado, se  identifico, fico com receio de mostrar minha apreciação pela prática de  uma mais do que 

de outra... Diante de algumas coisas fica difícil a neutralidade... seria ética e não neutralidade? 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212108/CA



 73

crianças fazem na escola. Então, pergunto para ele: E o que as crianças fazem na 

escola? 

-   Bate! 

-   O que mais? 

-   Faz trabalho e brinca no pátio. 
-   E o que mais? 

-   Dorme na sala, dorme não, descansa. Depois fala achando um tanto obvio: você já 

viu criança dormir no pátio? 

-   Não. 

-   Então, criança dorme é na sala.(DC: 36) 

 

Teo faz uma diferença entre o que se faz dentro e fora. Analisando as  

observações do campo, percebo 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.  

Então, se a escola é o prédio, é dentro, a escola é o lugar em que se trabalha?  

Lembrando Lima (1989: 14) o espaço não é algo vazio, ele está sempre sendo 

construído, modificado, (re)significado a partir das relações que se estabelecem dos 

sujeitos entre si ou dele consigo mesmo. 

Mas as crianças não brincam na sala? Sim, brincam, entretanto brincar na sala 

aparece com uma conotação diferente de brincar no pátio. Geertz (1989) alerta para a 

necessidade de  fazermos   uma   “descrição  densa”,   ou  seja  anotar  e  indagar  o 

significado das ações, qual é a sua importância: o que está sendo transmitido com a 

sua ocorrência, seja ela um ridículo ou um desafio, uma ironia ou uma zanga, um 

deboche ou um orgulho (Geertz, 1989: 8) ou a expressão no rosto de uma criança. 

 
[Turma A, num outro dia...] Leo chega perto de mim e pergunta o que eu estou fazendo 

aqui. Eu digo que estou estudando o que as crianças fazem numa escola de educação 

infantil. 

- E por que você escreve? 

- Para lembrar o que eu vi. 

Ele pergunta (meio assustado, com os olhos arregalados): 

- E quando a gente brinca na sala? 
- Eu escrevo. 

- E quando a gente brinca lá fora? (pergunta isso já com outra fisionomia, sem 

susto, como algo que é normal de se fazer). 

- Eu escrevo também. 

- Ah, bom... (DC: 65) 
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A expressão no rosto de Leo sinaliza que brincar dentro e fora tem significados 

diferentes. Levando em conta que muitas crianças faziam uma imagem de mim como 

aquela que anotava o que eles estavam fazendo de certo ou errado, Leo mostra-se 

apreensivo ao supor que essa anotação registre alguma brincadeira (talvez não 

autorizada) em sala, mas demostra tranqüilidade por pensar que esse registro indique 

uma brincadeira no pátio. A diferença apresentada por Leo aparece também outros 

momentos: 

 
[observação em sala – Turma B] Três meninas querem brincar de roda enquanto 

esperam os outros e a professora diz que isso se faz lá fora. Outras crianças querem 

ficar falando. É preciso esperar sentado na rodinha42. Ela reúne, na rodinha, as 

crianças que já terminaram o desenho e diz que não podem fazer coisas que 

atrapalhem a concentração daqueles que ainda estão fazendo o trabalhinho (desenho). 

(DC: 15) 

 
[observação em sala – Turma D] Num determinado momento, quando as crianças 

estão terminando os desenhos e a professora escreve o que cada uma vai falando 

sobre o seu desenho, aquelas que já terminaram ficam agitadas e uma menina 

pergunta se pode brincar. A professora diz: agora não. Vocês já não brincaram lá fora? 

(na aula de educação física), agora a gente tem que trabalhar! (DC: 90) 

 

Brincar dentro de sala parece estranho, mas brincar lá fora não. Assim, tanto 

as crianças quanto as professoras fazem diferença entre o que se faz dentro e o que 

se faz fora: trabalhar e brincar. 

 

3.3  – “Trabalhar” é da professora? 
 

O que seria realmente esse trabalho? Já no início desse capítulo, uma fala 

identifica o trabalho como algo que se faz com crianças da pré-escola (4 a 6 anos) 

pois no início é só brincar, não dá para trabalhar. Assim, a brincadeira assume um 

lugar fundamental nas propostas para a criança de 0 a 3 anos, mas passa a ser 

substituída pelo trabalho.  

 
[num determinado momento, a professora da Turma B diz que as crianças podem 

brincar em sala e as crianças têm liberdade de escolher o que fazer: brincam na 

casinha da boneca, nas mesas com jogos, os meninos brincam com bonecos, duas 

                                                           
42 Rodinha”  é o termo utilizado para designar a arrumação das crianças sentadas no chão. Esse é um recurso muito 

utilizado na cotidiano da escola e será comentado adiante. 
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meninas brincam de professora...]  a professora me pergunta se eu conheço o trabalho 

da Marília Amorim. Esclarece que o trabalho com índices43, que estão realizando, faz 

parte dessa proposta. Diz que algumas crianças ainda estão nessa fase da brincadeira, 

mas a maioria já sabe usar o material para trabalhar, sabe fazer diferença do lúdico 

para usar o material com a intenção de trabalhar.(DC:80) 

 

A professora faz uma diferença entre o lúdico e o trabalho. A brincadeira 

parece ser algo natural e o trabalho aquilo que se faz com uma intenção aprender 

algum conteúdo, como três meninas que estavam em uma das mesas com um pote 

cheio de letras separando pelas cores. Assim, a prática pedagógica  vai adquirindo 

uma conotação de trabalho a partir da intenção de se trabalhar algum conteúdo pré-

determinado.  

A noção de trabalho também está presente no processo de alfabetização. 

Numa reunião de pais, foi dada a explicação do trabalho realizado com as crianças de  

preparação para a leitura e escrita, que se divide em quatro fases: O trabalho com o 

desenho, observando a sua evolução até a criança fazer uma cena completa. O 

trabalho com índices, quando a criança é solicitada a desenhar algo que represente 

um segmento da história. A idéia é a parte representando o todo, algo arbitrário. O 

trabalho com as marcas. A professora explica: nós damos uma marca sem nenhum 

sentido e as crianças vão inventar sentidos para as marcas: bater palma um vez, bater  

os pés duas vezes, etc. De acordo com a explicação, a partir desse trabalho, a criança 

estará sendo preparada para lidar com a arbitrariedade da escrita. Finalmente, o 

trabalho com os nomes das crianças: trabalhando a escrita dos nomes, som inicial, 

som final, etc... A idéia desse trabalho, ainda de acordo com a explicação dada aos 

pais, é ajudar a criança a  desenvolver o raciocínio e entender que a escrita é um jogo 

que tem regras e se a criança entende as regras, terá mais facilidade em ser 

alfabetizada. Além do trabalho com os nomes, as substituições e expansões da frase, 

respondendo a perguntas com estruturas sintáticas específicas, destacando os 

espaços em branco que separam as palavras, também faz parte desse processo. 

Creio ser fundamental que nos debrucemos sobre as práticas de alfabetização 

encontradas na educação infantil. Entretanto, ainda que o modo com o qual a 

alfabetização é concebida pudesse ser questionada a partir do referencial teórico 

desta dissertação, fazê-lo afasta-se dos objetivos da pesquisa. 

  

 

                                                           
43 Esse trabalho visa preparar a criança para a alfabetização a partir da proposta já citada anteriormente. 
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             3.3.1 – “Vamos trabalhar!” 
A princípio, esse termo é utilizado para definir aquilo que as professoras 

propõem para as crianças, é algo que parte do adulto, acontecendo quase que na sua 

totalidade em sala. Assim, o trabalho está ligado ao que se faz dentro do prédio. 

 
 [na Turma C] A professora, sentada na cadeira, diz para as crianças que estão 

sentadas no chão: O trabalho de vocês foi bom. Mas agora a tia vai dar um trabalho 
difícil. Tem que prestar atenção. (DC: 59) 

 
[A professora da turma D senta-se com as crianças no espaço da rodinha]. São quatro, 

a princípio. Depois chegam mais duas. Hoje é um dia atípico, pois as crianças entram 

às dez horas e saem às duas, em função do Centro de Estudos. A professora fica meio 

indecisa quanto ao que fazer. Pergunta: quem tem novidade?. Uma menina diz que vai 

para a casa do pai. Mas tudo parece meio solto. Acho que a minha presença interfere 

na espontaneidade da professora. Ela se levanta, olha em cima da estante, parece que 

vai fazer uma coisa mas muda de idéia e diz: vamos trabalhar! (DC: 65) 

 
Nesse sentido, as propostas do cotidiano levam em consideração o que precisa 

ser trabalhado, ou seja, o conteúdo a ser ensinado, que tem como base a proposta já 

referida anteriormente. Assim, as atividades e propostas –  a chamadinha, a hora da 

novidade, o desenho, a literatura, os livros –  vão sendo definidos como importantes 

pelo que proporcionam de oportunidades para se trabalhar o conteúdo. Esse trabalho 

parece estar marcado pela repetição, estabelecendo um espaço de reprodução e não 

de mediação, criação, de produção de significados. 

 

             3.3.2 – “Tartaruga vê televisão? – Claro!” 
 

Como vimos, a política atual da SME, de acordo com a Multieducação, é dar 

liberdade para que cada Unidade de Ensino faça o seu Projeto Político Pedagógico. 

Essa política está de acordo com a LDB (art. 12 e 13) que atribui aos 

estabelecimentos de ensino, junto com o seu corpo docente, e a responsabilidade de 

elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Ao mesmo tempo que é uma 

responsabilidade, também é outorgada a liberdade para que cada estabelecimento de 

ensino construa a sua proposta pedagógica. Assim também, cada professora tem a 

liberdade de fazer o seu planejamento e nas propostas do cotidiano pode se perceber 

essa organização. As professoras também trocam muitas idéias entre si, tanto no 

cotidiano como no Centro de Estudos, buscando estratégias para o trabalho com as 
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crianças. No entanto, no desenvolvimento de todas as atividades, podemos perceber 

que o ensino, o conteúdo é o centro desse processo.  

 

[Na turma B, um menino trouxe uma tartaruga como novidade]. ...a professora decidiu 

mudar seu planejamento a partir do interesse das crianças... ...pergunta o que a 

tartaruga come, como ela anda, etc, e as crianças vão falando. Depois diz: vamos 

comparar a tartaruga com a gente. Tartaruga vai no banheiro? As crianças respondem 

não. Por quê? Porque ela é pequena... porque que ela não sabe ir... A professora diz é 

porque as crianças são animais que pensam e a tartaruga não pensa... Depois da 

tartaruga ser explorada para trabalhar igual-diferente, mole-duro, liso-ápero, etc... a 

professora diz para eles perguntarem coisas diferentes. Um menino quer saber se ela 

consegue ver televisão? – Claro! É a resposta eufórica das crianças e do dono da 
tartaruga. A professora sorri, mas não encaminha a questão, passa adiante. (DC: 13) 
  

O investimento, a criatividade e o desejo de envolver as crianças a partir do 

interesse das mesmas foram os objetivos da professora. A tartaruga continuou sendo 

desencadeadora de composições, desenhos e brincadeiras. No entanto, a presença 

da tartaruga, assim como as outras atividades, ganharam uma conotação pedagógica. 

O tempo todo o que estava sendo levado em conta era o conteúdo e as propostas 

partiam sempre da professora. Apesar das perguntas feitas nós ficamos sem saber 

como e por que a tartaruga vê televisão. O que realmente significou para as crianças 

terem aquela tartaruga ali?  
 

Vejamos uma outra situação: 

 
[Na turma A, um menino trouxe uma reportagem de jornal sobre tubarões na costa 

brasileira. A professora dá uma olhada, vê que é interessante e diz para o menino que  

eles vão ver depois]. A professora diz que Sam trouxe uma reportagem muito 

interessante e vai passando pela rodinha para as crianças olharem. A professora 

senta-se e começa a falar da reportagem, destacando o que acha importante. São 25 

crianças sentadas na rodinha e falam muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas 

perguntas se perdem no meio das explicações. [um tempo depois} ...começa a ler a 

reportagem. Vai lendo e fazendo algumas perguntas: o que é um furacão? É igual à 

“Bay Blade”44 A professora não ouve e responde dizendo que é um vento muito forte. O 

que é terremoto? Quando a terra treme... O que é pânico? Quando a gente fica 

assustado... Para todas as perguntas, as crianças têm uma resposta, mas a essa 

                                                           
44 Bay Blade é o nome de um desenho animado que deu origem a um brinquedo com o mesmo nome. É um tipo de 

pião pequeno, colorido. Uma pequena peça, com uma tira dentada, é encaixada no brinquedo. Ao ser puxada a tira, a 

Bay Blade sai rodopiando pelo chão. Várias crianças trazem suas bembleides para a escola. 
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altura, muitas crianças parecem não estar ligadas na proposta. As crianças já estão 

sentadas na rodinha há mais de uma hora.  Ao terminar de ler, a professora propõe que 

as crianças façam um desenho sobre a reportagem. Depois de desenharem as 

crianças voltam para o lugar da rodinha. A reportagem está no mural, um menino vai  

olhar e volta num grande mergulho: eu sou o tubarão martelo... e a rodinha torna-se um 

grande mar. Algumas crianças vão até o mural, olham um tubarão e vão para o “mar” 

imitando um tipo de tubarão. (DC:93)  

 

Mais uma vez, a proposta surge a partir de algo que a criança trouxe, mas, 

como na citação anterior, durante todo o tempo o controle é da professora, para 

passar informações. Num determinado momento, uma outra professora entra na sala e 

a professora da turma mostra a reportagem dizendo: olha que interessante, dá para 

trabalhar muita coisa. O “grande mar” e os “mergulhos” ficam como algo que é só da 

criança, assim como a possibilidade de a tartaruga ver televisão.   

Na continuidade de uma  situação já descrita anteriormente – quando a 

professora da turma A apresenta para as crianças um mapa deixado pelo coelho da 

Páscoa em cima da sua mesa com um bilhete, após mostrar o mapa para as crianças, 

a professora lê o bilhete que orienta para seguirem as pistas indicadas no mapa com 

as pegadas do coelho e encontrar algo escondido. As crianças vão identificando os 

lugares com as pegadas e a professora diz que é preciso seguir a ordem definida por 

ela: as crianças devem passar pelo trepa-trepa, depois pelo escorrega que está 

quebrado e finalmente, pelo túnel. Após ouvirem: agora vamos todos para fora, uma 

fila se forma rapidamente. No pátio, a professora arruma as crianças sentadas na 

quadra e de lá mesmo elas vêem um grande embrulho de papel celofane vermelho, 

azul e  amarelo  dentro  do  túnel.  Algumas se levantam e correm para o túnel, mas a 

professora diz que é preciso seguir as pegadas indicadas no mapa. Mas a gente já viu, 

a gente já viu! As crianças seguem as pegadas sem prestar muita atenção, pois seus 

olhos estão ligados nos celofanes coloridos. As crianças voltam para sala com três 

ovos grandes com um bilhete, cantando: coelhinho da páscoa, que trazes pra mim... O 

novo bilhete diz que o coelhinho deixou um presente. As crianças querem abrir para 

ver o presente, mas a professora sorri e diz que são só bolas enroladas em papel 

celofane. Não, não pode abrir. As crianças insistem e a professora mostra que é  bola 

mesmo, dá para ver, pois o papel é transparente. No meio da atividade chega uma 

menina e a professora revê com a turma tudo o que aconteceu para inseri-la no 

contexto. Finalmente as crianças são solicitadas a desenharem o percurso que eles 

fizeram para encontrar a surpresa do coelhinho. A professora explica que todos devem 

desenhar a mesma seqüência: trepa-trepa, escorrega, túnel. As crianças estão 
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envolvidas na proposta desde o início, embora fique clara a decepção com as bolas.  

Não pode ser do jeito da criança? Como será que as crianças viram tudo o que 

aconteceu até agora? A professora vai saber o que ela quer saber (penso se poderia  

ser progressão esquerda-direita?), mas não vai ficar sabendo o que as crianças 

sabem. O espaço da fantasia e da imaginação aparece em segundo plano, ficando 

clara a ênfase cognitiva, a busca da lógica45. 

Já em outros momentos, a observação mostrou uma relação diferente no que 

diz respeito à experiência com a cultura, abrindo uma possibilidade de criação que 

parte da própria criança. Com a chegada das festas juninas, um mural da turma B 

chamou a minha atenção: o mural está meio desalinhado46, com balões de papel de 

seda  de  diferentes  tamanhos  e  cores.   A  professora  percebe  o  meu  interesse  e  

comenta: o Tufi sabe fazer balões e aí ele ensinou para a turma. Ali tem dois balões 

que ele fez e os outros são de outras crianças. Depois de contar uma história sobre 

um balão que virou bandeirinha, a professora pergunta quem já sabe fazer bandeirinha 

e coloca uma criança em cada mesa para ensinar aos amigos. Um barbante corta a 

sala de ponta a ponta. Depois mais um e mais outro. A sala vai ficando colorida de 

bandeirinhas e sorrisos. Surgem todas as formas e tamanhos. A professora fica pela 

sala ajudando na hora de colar. Dos pedaços que sobram, as crianças visualizam 

outras formas e brincam com elas pela sala: cueca, sutiã, máscara do Batman, 

óculos... O espaço está repleto de bandeirinhas. A turma sai para o ensaio da festa e a 

sala se torna um mosaico de papéis de seda de cores vivas. Antes de sair, a 

professora olha e diz: depois a gente vai ver o que ficou igual e o que ficou diferente, o 

que ficou maior e o que ficou menor. Apesar da intenção posterior da professora, 

durante a atividade, as próprias crianças iam fazendo seus comentários: ih, esse ficou 

grande... o meu é igual ao seu... olha só o que eu fiz, é pequenininho...  

 Ao vivenciarem uma atividade que tem a ver com a cultura, e que tem um 

significado cultural e não só escolar, as crianças aprendem e ensinam muito mais do 
                                                           
45 Essa foi a orientação das políticas nos anos 70, de base piagetiana e que marcou também o Laboratório de 

Currículos. A Lei 5692/71, abriu novas oportunidades para a organização dos currículos. Assim o Laboratório de 

Currículos, órgão de pesquisa em nível experimental da SEE/RJ, apresentou, em forma de um documento, subsídios 

para reorganização e reformulação dos currículos para o Pré-escolar, o Ensino de 1º e 2º graus. Esse projeto foi 

aprovado pelos Conselhos Estaduais de Educação (parecer nº 240/75) e de Cultura (Parecer nº 18/76), e deveria ser  

implantado em toda a rede escolar do Estado a partir de 1977. A proposta metodológica dirigida ao Pré-escolar deixa 

clara essa orientação de base piagetiana, com ênfase na organização dos conteúdos e no trabalho. Assim, o trabalho 

desenvolvido na escola pesquisada está coerente com essa proposta. Porém questionamos o que poderia ter sido feito 

para se repensar essa proposta à luz de estudos desenvolvidos, conforme já assinalado no texto desta dissertação, 

inclusive pela própria autora Marília Amorim que, embora tenha participado do Laboratório de Currículos, hoje 

desenvolve estudos que partem de uma perspectiva enunciativa e polifônica, privilegiando uma relação dialógica, tal 

como proposta por Mikhail Bakhtin. 
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que poderíamos imaginar. São momentos nos quais as crianças demonstram 

interesse e criatividade. No entanto, parece haver uma necessidade de sistematizar os 

conteúdos.  

 

3.3.3 – “Tia, eu já fiz...”: a hora da chamadinha47 
 

Outro momento bastante valorizado pelas professoras é a hora da chamadinha. 

Diariamente, em todas as turmas as crianças identificam seus nomes e “retratos”, 

normalmente na rodinha. É um momento em que também muitos conteúdos são 

trabalhados: mais e menos, singular e plural, percepção auditiva, memória visual, etc. 

Nas turmas de quatro anos, as crianças receberam um contorno de um boneco para 

completar, o que se tornou o retrato de cada um; são os cartões da chamadinha.  

 

[na hora da chamadinha, a professora está com os cartões. Estamos no mês de maio, 

na turma C] A professora vai mostrando os retratos e perguntando: esse amiguinho 

veio hoje? As crianças reconhecem o desenho e falam o nome do amigo dizendo se 

veio ou não. A identificação é imediata e cada criança fica com o seu cartão. A 

professora faz dois círculos no chão com o giz branco. As crianças se encantam com o 

giz riscando e se houve uns ihs... e ohs... A professora escreve e fala de forma a 

marcar  as  sílabas,  frisando bem  o  “s”  final: me-ni-nas-ssss e no outro me-ni-no-sss.  

Pede que as meninas e os meninos coloquem seus retratos nos círculos. A professora 

conta junto com o grupo, bem devagar: são 12 meninas e 6 meninos. As meninas 

vibram porque ganharam. Vão ganhar sempre, pois são em maior número. A 

professora diz: e se juntarmos tudo, quantos ficam... ...ao todo ficam 18 alunos (DC: 

57,58) 

 

Nessa e em outras situações, as crianças identificam imediatamente o desenho 

dos amigos. No caso da chamadinha, mostram que estão cientes da ausência ou 

presença dos amigos. Penso que saber quem veio e quem não veio é algo que 

acontece naturalmente entre as crianças. Seria a chamada diária um momento 

propício para se conhecer os nomes dos amigos? Entretanto, mais do que a 

socialização, esse momento acaba sendo utilizado para trabalhar conteúdos 

matemáticos e de gramática, e acaba virando aula. 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212108/CA



 81

[na aula de educação física, a professora sempre começa com a chamada...] As 

crianças sentam na quadra fazendo uma roda grande. A professora faz a “chamadinha 

do martelo”: as crianças batem os pés correspondendo com as sílabas do nome. 

Quando a batida dos pés não corresponde ao número de sílabas,  a professora pede 

que algumas refaçam e outras não.  Assim, cada dia a chamada é de um jeito 

diferente: piscando como vaga-lume, jogando a bola para o alto, sempre relacionado 

com as sílabas do nome. (DC: 24) 

 

Normalmente, as crianças já tiveram um momento de chamada em sala. Mais 

uma vez, o nome é usado para trabalhar um determinado conteúdo. A observação 

desse momento parece indicar que algumas crianças não conseguem ter sucesso na 

tarefa, pois precisam  repeti-la. Quando os nomes são transformados em conteúdos, 

correm o risco de perder sua função primeira que é de identificar o sujeito, de 

caracterizar uma identidade.  

Enquanto nas turmas de 4 anos, a ênfase é dada na identificação dos retratos 

e na quantidade, nas turmas de cinco anos a ênfase está na grafia do nome. Cada 

criança recebeu um cartão com o seu nome e fez o seu  próprio desenho. Os cartões 

têm um imã na parte de trás e ficam fixados nos armários de aço que existem nas 

salas. Numa porta os meninos e na outra as meninas. Algumas crianças utilizam seus 

cartões para copiar o nome sempre que desejarem, mas principalmente para colocar 

nos desenhos. Diferente das turmas de quatro anos, além de ser enfatizada a relação 

meninos-meninas, correspondência, quantidade, há também a ênfase na identificação 

do nome, tanto da forma escrita quanto dos fonemas.  

Algo que se destaca nessa escola é o conhecimento que todos têm uns dos 

outros. Todas as crianças se conhecem pelo nome. A importância de que todos se 

conheçam pelo nome tem sido alvo de estudos em outras pesquisas, como as 

crianças serem chamadas de “nem”, neném, etc – omitindo-se o nome da criança – 

não acontece nessa escola. Todos se conhecem. Cada um tem um nome. Quando as 

crianças chegam para pegar o almoço ou lanche, as merendeiras sabem o nome de 

cada uma. Não só sabem os nomes das crianças, mas até mesmo pais e irmãos das 

crianças muitas vezes são identificados pelos nomes. Creio que o tamanho da escola 

facilita, mas com certeza há também um investimento da equipe nesse sentido. Assim, 

por um lado a identidade de cada criança fica preservada, mas por outro, quando seu 

nome é usado para trabalhar um conteúdo, não estaria ela sendo desprovida dessa 

identidade? Creio que os cartões da chamada e a possibilidade de lidar com as 

diferentes relações que esse momento proporciona, são fatores que ajudam esse 

                                                                                                                                                                          
47 Esse é o termo utilizado pelas professoras para designar o momento da chamada diária. 
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conhecimento mútuo e pode ajudar o grupo a se perceber como grupo e como sujeitos 

desse cotidiano. A maneira como as crianças se apropriam e interagem com esse 

momento da chamada deveria ser a base dessa atividade. 

Numa das turmas de cinco anos, a professora colocou os cartões virados no 

chão. Cada criança desvirava um cartão, identificava de quem era e entregava para o 

amigo fixar  no armário. Cinco nomes sobraram no meio da “rodinha” e a professora 

perguntou se a turma sabia porque os amigos faltaram e as crianças respondem: Ada  
está viajando, July está doente, Edi a gente não sabe, Fred está doente e quase 

quebrou a perna e o Guy está doente também. As crianças se conhecem para além 

dos muros da escola. Esse foi um momento em que a chamada pareceu estar voltada 

realmente para registrar a presença ou a ausência dos amigos, que já estavam 

identificados pelas crianças. Nessa mesma turma, num outro dia, uma menina tomou a 

iniciativa de fazer a chamada por sua conta. As crianças estão sentadas na rodinha e 

a professora diz que vão fazer a chamadinha. Cris volta-se para a professora e diz 

que já fez, já prendeu no armário grande os cartões de quem veio e no armário menor 

os cartões de quem não veio48. A professora se volta para o grupo de diz: a Cris já fez 

a chamadinha e adiantou tudo para a tia. 

A menina sente-se com liberdade para lidar com os cartões e organizá-los. Se 

o objetivo era registrar quem veio e quem faltou, a tarefa está perfeita. A professora 

respeita  a  iniciativa da menina.  Apesar disso,  fica claro que a tarefa é da professora.  

Assim, chamadinha torna-se um recurso pedagógico da professora para trabalhar 

conteúdo. Em algumas situações as crianças se mostraram inquietas. Na hora da 

chamadinha, por exemplo, isso acontece, principalmente quando se gasta um bom 

tempo para trabalhar algum conteúdo. Ao longo da observação foi percebido que, em 

algum momento do dia, as professoras preenchem um diário, pois há uma 

necessidade burocrática de se registrar a presença das crianças. A escola presta um 

relatório à CRE. Essa é uma tarefa da professora. Como transformar a hora da 

chamadinha em algo que seja das crianças? Perceber a maneira como as crianças 

interagem com esse momento pode ajudar o professor a transformar uma ação que é 

da rotina numa proposta aberta para novas descobertas e interações. 

 

 

 

 

                                                           
48 Nas turmas de cinco anos cada criança tem o seu cartão de chamada com um desenho e o seu nome escrito pela 

professora. Atrás dos cartões tem um imã. Os cartões são fixados num dos armários de ferro. 
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            3.3.4  – “O homem-aranha sobe pela parede”, mas um tem roupa   
                          vermelho claro e o outro vermelho escuro:                                         
                          a hora da novidade! 

 
Tal como a chamadinha, a hora da novidade, que acontece também na 

rodinha, está presente todos os dias na rotina da escola. Assim é designado o 

momento em que as crianças estão na rodinha e falam sobre coisas do seu cotidiano 

ou apresentam objetos trazidos de casa. 

 
 [No início do turno da tarde, todos estão na rodinha. A professora da turma D já está 

há algum tempo tentando organizar a atividade...]  Rod diz que quer falar e começa a 

falar. A professora endireita a rodinha que estava meio aglomerada e passa a palavra 

para o Kim: meu pai vai comprar... A professora vai dando a palavra para cada criança 

e Rod continua querendo falar, é algo sobre a avó... 

Val diz: eu tenho um tênis e uma roupa da Sandy... 

– que legal (comenta a professora) 

Any: minha mãe vai comprar também... (acho que é a roupa da Sandy). 

Led: eu tenho muito brinquedo. 

Isa: quando minha tia estava indo para o casamento eles estavam dando a mão... 

Val (explicando à amiga) é porque quem casa dá a mão. 

Sula: Eu tenho tamanco...(DC: 97) 

 

Normalmente, as crianças falam coisas que acontecem em casa, relacionadas 

à sua vida familiar. Contam e pronto. Às vezes, a professora questiona alguma coisa. 

Na situação observada, a professora encontra certa dificuldade em conseguir a 

atenção das crianças. Elas estiveram juntas na parte da manhã e, provavelmente, 

muitas coisas já haviam sido ditas. Aparentemente, não há muito nexo em ficar 

falando  coisas apenas  por  falar,  mas na realidade,  as  crianças  estão falando de si  

mesmas, como fazem durante o dia todo. Só que, na hora da novidade, elas são 

autorizadas a falar e em outros momentos, como na hora do almoço, do jantar, ou 

quando estão fazendo um desenho solicitado pela professora, às vezes, são 

chamadas à atenção por estarem conversando. Parece que a hora da novidade 

estaria ligada à necessidade de se ensinar a falar, a organizar o pensamento, a saber 

esperar sua vez e a ouvir o outro.  

  Outra questão é que o dia parece começar oficialmente na hora em que a  

professora o formaliza na rodinha: 
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[na turma C, na hora da entrada...] ...depois do café da manhã as crianças vão se 

sentando na rodinha e esperam pelos amigos... ...a professora também espera 

pacientemente até que a última criança se sente com o grupo, Por um momento, a 

rodinha se desfaz e junta-se um bolinho no meio. A professora diz: olha a rodinha! 

Rapidamente as crianças se organizam e a professora diz: Bom dia! E todos 

respondem em coro: Bom dia! 

– Quem tem novidade para contar? 

– A minha mãe...(DC: 19) 

 

 Entretanto, logo que chegam de manhã, antes de bater o sinal, as crianças 

brincam e conversam sobre muitas coisas. Na fila à hora da entrada, nos momentos 

de espera, na rodinha ou nas mesas, surgem muitas conversas, onde há realmente 

um espaço de interlocução.:  

 
[na turma C, enquanto esperam nas mesas para ir almoçar...] Lud começa a falar 

sobre namoro: 

– Olha, todo mundo tem que namorar. 

– Os pequenos não namoram não. É a conclusão de uma das meninas que estão à 

mesa. 

– Não, todo mundo namora. Eu tenho namorada, responde Lud. As meninas vão 

falando os seus nomes e os das amigas e o menino vai dizendo que não é aquela 

mencionada. A professora chama as crianças para a fila do almoço e a conversa se 

desfaz.(DC: 61) 

 

 
[durante uma atividade, as crianças estão em volta das mesas colorindo um desenho].  

Numa mesa, as crianças falam sobre o HULK. Gab pergunta:  

– Tia, o Hulk pega a gente? 

– Gab, isso não é hora de falar sobre o Hulk, é hora de pintar o desenho. 

Mas é sobre isso que estão falando e continuam trazendo suas hipóteses e 

conhecimentos sobre o Hulk: ele é verde, ele é grande, ele pega...(DC: 111) 

 

 Diferente da hora da novidade descrita anteriormente, em que as crianças 

apenas contam para a professora algo que aconteceu, sem uma continuidade, nesses 

outros momentos, o que acontece são diálogos, são conversas nas quais as crianças 

expressam suas opiniões e conceitos, são criticadas ou apoiados pelos amigos. Na  

maioria das vezes, as professoras não participam desses diálogos. Mas é justamente 

nesses momentos, escutando o que as crianças dizem, percebendo seus medos, 
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dúvidas, interesses, alegrias, que o professor pode planejar propostas que partam dos 

movimentos das crianças (Guimarães, 2004).   

Numa turma, a professora deu um encaminhamento diferente para esse 

momento, ao trazer para o grupo questionamentos sobre as falas das crianças. 

 
[na hora da novidade na turma A..] ...a conversa continua e uma menina diz que foi na 

praia e a praia estava suja, e que a tia dela a levou para tomar banho na água suja. A 

professora traz a questão para o grupo: gente, pode entrar na água suja? NÃO! 

respondem as crianças. 

- Por quê?  

- A gente fica fedendo! As crianças concordam com a resposta do amigo. 

- Mas é só isso? 

- A gente fica cheirando a água fedida; a gente bebe a água e passa mal. 

- E mais o quê? 

As crianças vão levantando hipóteses e a professora pergunta se passa mal só se 

beber a água. As crianças dizem que não, que “a água suja fica na pele da pessoa e 

pega doença”.(DC: 31) 

 

 A professora busca fazer desse momento algo que vá além de simplesmente 

se contar uma novidade, faz perguntas de modo que as crianças expliquem o que 

estão querendo dizer ou aprendam algo a partir do que uma determinada criança diz. 

No entanto, a condução é da professora, e o assunto se encaminha a partir do que ela 

considera ser importante para as crianças. Na maioria das vezes, as crianças se 

cansam desse momento, necessitando que a professora solicite a atenção do grupo 

para o que o amigo está falando. São vinte e cinco crianças em cada turma. Esperar 

que vinte e cinco crianças falem e que todos aguardem a sua vez acaba sendo 

desgastante.  

 Fica evidente a riqueza da interlocução ao longo do dia, nas interações 

estabelecidas pelas próprias crianças, quando as crianças não se cansam de falar. Às 

vezes, como na situação descrita acima, um pequeno grupo se interessa pelo que está 

sendo dito, mas o que parece importar para a professora não é quem diz ou o que 

está sendo dito, mas o que se pode aprender com esse momento. 

 Além de haver um tempo para se falar na hora da novidade, a maior parte dessa 

atividade é desenvolvida de modo a aproveitar os objetos e brinquedos das crianças 

para trabalhar diferentes conteúdos. As crianças sempre trazem brinquedos, livros, 

coisas pessoais, que são entregues às professoras e apresentadas na hora da 

novidade. Quando há um tempo de brincadeira na sala, as crianças podem brincar 

com esses objetos. 
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[numa das turmas de quatro anos...] As crianças chegam, colocam a mochila no 

cabideiro e vão sentar-se às mesas. A professora chama para a rodinha e cada um vai 

contando ou mostrando a sua novidade. Uma menina tem uma cornetinha. A 

professora pergunta a cor da corneta (vermelha!). 

Outra menina mostra uma Barbie e a professora fala do cabelo.  

- Como é o cabelo da Barbie? 

- Louro! Responde uma menina. 

- Não, como é de tamanho. Olha só o meu cabelo. Ele é curto! E o da Barbie? 

-   Comprido! Respondem as crianças.(DC:25) 

 
[numa outra turma, as crianças vão chegando à rodinha e colocando as novidades 

perto da professora, que as vai mostrando e fazendo perguntas... ] ...mostra dois  

homens-aranha. As crianças se interessam e querem falar o que sabem sobre o 

homem-aranha, as coisas que ele faz. A professora pergunta a cor do homem-aranha, 

mas as crianças querem dizer as outras coisas. A professora volta à cor. 

- É vermelho! Responde um menino. 

- Mas os dois são iguais? Insiste a professora. 

- Não, um é vermelho claro e o outro é vermelho escuro... 

...outra novidade: uma revista dessas que se vendem em banca de jornal com 

diferentes  atividades.  Teo diz que a mãe comprou esse livro porque tinha um lápis 

amarelo e como ele não tinha lápis amarelo, aí ela comprou. Ah é, Teo, a professora 

comenta e continua mostrando as atividades do livro: jogo dos sete erros, labirintos, 

achar o igual, achando muito boas as atividades etc... No seu canto, Teo vai dizendo 

que é para pintar, que aquele é um livro de pintar... ... a professora junta os brinquedos 

e pergunta: como podemos separar? Parece que esta pergunta interessa ao grupo, que 

se concentra na proposta e as crianças vão dizendo: junta os carrinhos, os homens-

aranha, os livrinhos, as Bay Blade e o skate é sozinho. 

Em seguida, a professora pergunta o que tem mais: carrinho! E o que tem menos? 

Skate! 

- E o que mais pode ficar junto? 

- Carrinho e skate, porque tem roda (fala um menino) 

A professora pergunta: E se juntar tudo, pode? A maioria diz que não, mas uma menina 

diz que pode sim, porque tudo é brinquedo. As crianças já estão sentadas na rodinha 

há 45 minutos vendo as novidades...(DC: 65,66) 

 

 Nos dois momentos, a direção é da professora e a ênfase está sendo dada na 

lógica. Os brinquedos e as falas tornam-se recursos pedagógicos para trabalhar os 

conteúdos. E o lugar da fantasia, da imaginação? Os dois meninos queriam contar  

que o homem-aranha sobe pelas paredes e atira a sua teia, que ele tem uma teia 
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poderosa, mas é a professora e não as crianças, que mostra as novidades. Como 

cada criança se apropriaria dessas novidades se elas estivessem apresentando?  O 

interessante para o Teo era o fato de que a mãe comprou aquele livro por causa do 

lápis amarelo. Isso era importante para ele. A professora levou um bom tempo 

mostrando o seu livrinho a partir do seu ponto de vista. Assim, algumas novidades são 

mais valorizadas pela professora do que as outras, no sentido de que ocupam mais 

tempo na rodinha, são mais exploradas. 

            Numa determinada hora da novidade, o objetivo das crianças foi diferente do 

objetivo da professora: 

 
[A professora organiza a rodinha e começa a mostrar os brinquedos que estão em cima 

da mesa]. O primeiro brinquedo é um jogo de cinco dedoches que formam uma família. 

A professora pergunta do que é feito e as crianças respondem que é de pano. A 

professora continua explicando que é feito de um pano grosso que é chamado de feltro, 

e que está colado e costurado. A professora distribui os dedoches e diz que é para as 

crianças verem como é o feltro e vai perguntando: É mole? É áspero? Mas as crianças 

não estão interessadas em ver se é mole, áspero, macio; os dedoches vão passando 

de mão em mão, ou melhor, de dedo em dedo e cada criança vai brincando. Um 

menino vira para o amigo ao lado, balançando o dedoche, falando com uma voz bem 

fininha: Oi Leo, tudo bem? Você veio na escola hoje? E o menino responde 

positivamente com a cabeça na direção do dedoche. Outra menina conversa consigo 

mesma e depois faz o dedoche dar beijinhos na amiga ao lado. O dedoche que está no 

dedo do Sam conversa com o dedoche que está no dedo do amigo ao seu lado. Uma 

outra menina embala o seu dedoche. Nesse momento, a professora interfere e diz que 

 é para passar rápido, que é só para ver e vocês estão brincando?! ...são nove horas. 

As crianças já estão há 40 minutos sentadas na rodinha, e ainda continuam por um 

bom tempo. (DC: 106) 

 

 Mais do que um objeto para se aprender sobre textura, as crianças vêem nos 

fantoches possibilidades de interação, fantasia e imaginação. As crianças insistem em 

brincar com as novidades. Enquanto brincam elas criam novos significados para esses 

objetos. No entanto, nem sempre elas têm um tempo durante o dia para brincar com 

os brinquedos que trazem de casa.  

 Normalmente, o tempo da novidade, nas turmas de cinco anos, é bem maior do 

que nas de quatro anos. Algumas vezes, chega a durar uma hora. E se este momento 

fosse de compartilhar seus brinquedos e brincar com eles? E é o que as crianças 

fazem sempre que têm oportunidade. Entre a chamadinha e esse tempo de mostrar as 

novidades, as crianças permanecem sentadas na rodinha por mais de uma hora, 
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sendo, esse tempo, caracterizado muito mais como um momento do professor do que 

da criança. Assim, a chamadinha e a hora da novidade vão se caracterizando como 

recursos pedagógicos, que partem sempre de uma proposta da professora, sendo, 

portanto, uma hora de trabalho. 

  

3.4 – O lugar do desenho  
 
 Sem dúvida, o desenho sempre ocupou um lugar de destaque nas propostas 

pedagógicas desenvolvidas com as crianças. E, nessa escola, as crianças desenham 

muito. Todos os dias. Esse período de observação evidenciou significados distintos 

em relação ao desenho:  como trabalho e como algo que é livre. Em que momentos o 

desenho é considerado um trabalho e em que momentos é considerado como algo 

livre? O que está implicado em cada uma dessas maneiras de encarar o desenho? 

Como é visto pelas crianças e como é entendido pelas professoras? Não tenho aqui a 

intenção de fazer uma análise exaustiva sobre o lugar do desenho no trabalho com a 

criança de 0 a 6 anos, e sim trazer os diferentes significados que emergiram nessa 

análise.  

 

3.4.1 – O desenho como trabalho 
 

 Sempre que solicitado pela professora, o desenho é considerado trabalho, 

tendo uma conotação de algo importante, que deve ser bem feito: 
 

[após as crianças fazerem um texto coletivo sobre a tartaruga... ] ...em seguida a 

professora diz que vão desenhar a tartaruga numa das situações da composição, para 

fazer o registro. Revê com a turma a história e o que, possivelmente, poderia estar no 

desenho de cada um. 

As crianças vão para as mesas... ... e  começam a desenhar a “Angélica”.  

A professora diz: Olha gente, presta atenção, o trabalhinho é sobre a 

“Angélica”.(DC:15) 

 
[após contar uma história, na turma C] ... a professora pega folhas de  papel ofício com 

quatro estrelas reproduzidas em cada folha e entrega uma .para cada criança pintar 

seguindo um modelo...   ...olha, gente, esse é um trabalhinho importante e vocês 

devem prestar atenção para fazer direito.(DC: 27) 

 

Há uma preocupação em que as crianças se concentrem naquilo que estão 

fazendo por ser algo importante. Parece que a importância desse desenho surge a 
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partir da sua ligação com o pedagógico, que é proposta pela professora. Além de ser 

destacada a importância de fazer bem feito, com carinho e amor, aparece também a 

exigência de se fazer certo. 

 
[Na turma C, por solicitação da professora, as crianças vão fazer um desenho tendo 

como referência a montagem de um aquário que aconteceu dois dias antes] ...a 

professora diz que hoje vão fazer um trabalhinho bem bonito igual ao de ontem. (o 

trabalhinho a que ela se refere está no mural. É um desenho de peixe xerocado que foi 

pintado, recortado no meio e depois colado em uma folha). Ela diz que eles fizeram 

direitinho e que é para fazer este também. A professora mostra uma folha dividida ao 

meio. De um lado, está escrito “antes”, e do outro lado, “depois”. Embaixo, há um 

espaço separado. Nesse espaço, não é para desenhar. Está reservado para a 

professora escrever o que as crianças irão dizer sobre o seu desenho. A professora 

explica que eles vão desenhar o que viram no aquário “antes e depois” de ter peixinho. 

Ainda na rodinha a professora pergunta: o que é para desenhar antes? E para 

desenhar depois?  Sol diz: aqui (no antes) não é para desenhar peixinho. 

Rudy completa: só do outro lado (apontando com a mão). 

A professora fala: é para fazer com... 

E a turma responde:  carinho e amor... 

Durante o tempo todo o desenho e identificado como trabalho: para caprichar o 

trabalho... para fazer certo o trabalho... para não errar o trabalho...(DC: 58) 

 
[na semana que antecede ao recesso do mês de julho, ainda na turma C, depois de 

uma conversa sobre o que cada um vai fazer nesse período...] a professora conta a 

história de dois irmãos que foram passar as férias na fazenda e conheceram muitas 

coisas novas... ...a história termina e a professora diz:  agora vocês vão sentar e 

desenhar a parte da história que vocês mais gostaram. Ao terminarem, as crianças 

vêm contar para a professora o que desenharam e ela escreve. Kat traz o seu 

desenho: 

- O que é que você desenhou? 

- É um menino e uma menina. 

- Aonde eles estão? 

- No shopping... 

A professora chama a atenção da turma: a Kat não sabe onde as crianças estão. Por 

que será? Não prestou atenção na história... (DC:111) 

  

 O desenho é solicitado para verificar o que cada um apreendeu da história ou 

da situação vivenciada. Assim, a resposta já está determinada. O desenho, mesmo 

que seja com o traço da criança, ou com a parte da história de que a criança mais 
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gostou, não aparece como algo que é da criança. Além disso, há um espaço no 

desenho da criança que pertence à professora. O produto final dessa produção está 

no domínio da professora. O desenho como devolução perde a sua dimensão 

dinâmica de elaboração que perpassa todo o visto/vivido pela criança, que são 

constituidores do seu imaginário (Leite, 2002: 273). 

 A idéia de um desenho que tem o certo e o errado pode estar, de alguma 

maneira, identificado com o trabalho da escola de ensino fundamental onde, na grande 

maioria das vezes, a resposta já está determinada anteriormente. Kat desenha um 

menino e uma menina no shopping. Por que a idéia do shopping? Antes, a turma havia 

conversado sobre várias coisas que poderiam fazer na semana de recesso, e ir ao 

shopping era uma das opções. Se o professor tem a perspectiva da criança como 

produtora de cultura, seria importante indagar, questionar, para perceber o que a 

criança sabe e como ele poderia contribuir para a ampliação desse conhecimento da 

criança. Mas se a concepção é de uma criança incompleta, em falta, então o que se 

sobressai é a ação e a percepção do adulto sobre a criança. Acolher as manifestações 

das crianças abre a possibilidade de criar, desconstruir, dar outros significados e 

estabelece uma relação não de imposição, mas de troca.  

 Durante uma reunião de pais, foi apresentado aos responsáveis o trabalho 

realizado em preparação para a leitura e a escrita. O desenho é definido como a forma 

de registro da criança, é o jeito de a criança escrever. Primeiro, a criança rabisca; 

depois ela rabisca fazendo movimentos circulares; depois ela fecha o círculo fazendo 

uma célula; depois ela parte para fazer a figura humana apenas com olhos, nariz e 

boca. A criança vai desenhando... depois, finalmente ela desenha e chega a fazer uma 

cena completa. Assim, o desenho é uma forma de registrar para guardar na memória. 

Depois que as crianças fazem uma cena completa, elas estão prontas para começar o 

trabalho de preparação para a escrita. Dessa forma, na concepção das professoras, o 

desenho assume uma importância fundamental para que a criança avance em relação 

à escrita. Após terminarem cada trabalho solicitado, as crianças vão individualmente e 

falam sobre o seu desenho. A professora anota o que cada uma diz, colocando o  

nome e a data. Assim, as crianças são solicitadas a desenhar o que aprenderam, o 

que entenderam ou assimilaram de determinadas histórias, texto de produção coletiva 

e situações do cotidiano. 

 Essa forma de abordar o desenho torna-se uma base para avaliar as crianças, 

dando-se ao produto final uma importância maior do que o seu processo de 

construção. A possibilidade de imaginar e criar fica restrita diante da diretividade da 

proposta. A concepção trazida por Vygotsky, do desenho como oportunidade de 
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reelaborar a realidade, de criar novas relações e produzir algo novo já abordada 

anteriormente, fica limitada a uma resposta que já está prevista.  

 Em outra direção, Leite (2002) defende o desenho na educação infantil como 

oportunidade de conhecimento da criança. Propõe-se a ver no desenho não uma 

resposta certa ou errada, o que assimilou ou não de determinada história ou situação, 

mas uma espécie de provocação da fantasia e da imaginação da criança. A autora 

entende que a pluralidade expressiva das crianças não é uma questão só de 

espontaneidade, mas de encorajamento e de oportunidade de se soltar, ir além, 

transbordar. Assim, o desenho na educação infantil não deveria ser um meio de 

atestar – garantir a exatidão ou a realidade de alguma coisa – mas a oportunidade de 

provar – conhecer por experiência própria – o fazer artístico.   

 

3.4.2 – O desenho livre: 
 

 Por outro lado, o desenho livre, quando não é solicitado como registro ou 

trabalhinho, ou mesmo outra produção das crianças que esteja fora dessa demanda 

das professoras, não recebe o mesmo tratamento de cuidado e orientação. 

 
[ na turma D...] uma menina faz outro desenho e depois o leva para a professora. 

Como no outro dia, a professora também não põe o nome nem a data no desenho. 

Só diz: tá lindo! E o coloca em cima da estante... ...a menina faz outro desenho e o 

leva para a professora, que está resolvendo uma situação com outras crianças. A 

professora pergunta o que é o desenho. A menina explica. A professora fica um 

tempo com o desenho na mão. Depois, dobra o desenho e põe no bolso da calça. 

(DC: 29) 

 A professora dá atenção à menina, mas não dá a mesma atenção à sua 

produção. Na continuação do trabalho com as estrelas, citado anteriormente, que 

deveria ser feito com atenção, pois era importante, quem terminasse de pintar a  

seqüência das estrelas da maneira correta poderia pegar outra folha e fazer um 

desenho livre. Diferente da folha com a cópia das quatro estrelas, os desenhos, ao 

serem entregues para a professora, não recebiam nome nem data. Apenas iam sendo 

colocados em uma pilha em cima do armário. Nesses e em vários outros momentos de 

observação, o desenho livre não recebeu nome nem data. São desenhos feitos em 

momentos de atividade de livre escolha, ou desenhos feitos por iniciativa da criança. 

Apesar de serem reconhecidos como lindos, o fato de não receberem o mesmo 

tratamento indica valores diferentes para cada situação? Entretanto, várias crianças 

colocam seus nomes no verso desses desenhos, ou pelo menos as suas tentativas de 
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escrita: letras, rabiscos. O desenho como trabalho é o que se faz por solicitação da 

professora, que recebe um tratamento específico, diferente do encaminhamento dado 

aos desenhos que são feitos por iniciativa da criança.  

Numa outra situação, a professora de artes conta a história “Quando a mamãe 

virou monstro”. A história fala da transformação que a mamãe sofre, virando monstro, 

por causa da bagunça e desobediência das crianças e como a mãe volta ao seu 

normal quando as crianças começam a ajudar e a comportar-se. Depois da história, a 

professora propõe um trabalho com massa de modelar. A professora explica que eles 

vão transformar a massinha. Assim como a mamãe da história sofreu uma 

transformação, eles também podem fazer suas transformações. São 26 crianças e 

estão todas ao redor das mesas com a massa de modelar. Alguns fazem um boneco, 

uma bola, que mostram para a professora e ela diz que é isso mesmo e que agora 

devem transformar o que fizeram em outra coisa. O celular toca e a professora sai 

para atender. Um menino faz um bracelete e começa a falar como se fosse um 

comunicador. Um outro menino faz um também e os dois começam a falar, 

comunicando-se pelo bracelete. Neste momento, a professora ainda não retornou. O 

interesse pela massa de modelar não vai muito longe e as crianças deixam as mesas 

e vão sentar-se no lugar da rodinha. A professora volta e diz que eles podem 

transformar desenhando, podem começar um desenho e depois ir transformando: 

 
[...] durante algum tempo, as crianças brincam com a massinha, mas depois alguns 

querem fazer outra coisa. A professora sai novamente da sala e enquanto isso... ...um 

menino faz um desenho qualquer e depois o “transforma” numa dobradura. Na mesa 

perto de onde eu estou, um menino e uma menina também começam a fazer 

dobraduras. Um menino faz uma dobradura de “boca-de-sapo” para o amigo. O 

menino, bem feliz, sai pela sala manipulando a dobradura e falando: boca-de-sapo, 

boca-de-sapo. Quem fez a “boca de sapo” foi o Liu. Outro menino pede para ele fazer 

uma igual para ele também. Uns três ou quatro também querem e Liu pega papel na 

estante e diz: faz uma fila aqui. Nesse momento, a professora, que havia saído, volta 

e diz: não, não, não é para fazer boca-de-sapo é para fazer monstro. É para desenhar 

e fazer massinha. Liu olha meio desapontado e o negócio de fazer bocas-de-sapo se 

desfaz... ...daqui a pouco o Liu está novamente fazendo bocas-de-sapo e  

estalinhos. Meio escondido, sem chamar atenção. Mas esse movimento não é 

aproveitado pela professora. Ela recolhe os desenhos e vai dobrando-os ao meio. 

Não põe data e nem nome e diz : quem fez dobradura leva para casa.(DC: 48,49) 
 

Assim como o desenho, parece que a dobradura que não foi solicitada pela 

professora não recebe atenção. Dessa forma, em relação ao trabalho pedagógico, vai 
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ficando caracterizada a idéia de que aquilo que vem da criança tem um destino 

diferente daquilo que é proposto pelas professoras.  

Com a questão da chamadinha, da hora da novidade e do desenho, surge uma 

outra situação que também merece atenção: o tempo que as crianças permanecem 

sentadas no chão ou às mesas. Esse tempo varia entre trinta minutos até quase duas 

horas de atividades que se seguem na rodinha ou nas mesas. Parece que a relação 

das professoras é com a mente da criança, deixando o seu corpo como algo à parte. 

Essa organização do tempo não favorece a movimentação das crianças.  
 

3.5 – “Brincadeira é coisa séria” 
 

Até o momento, vimos a importância dada ao trabalho pedagógico, que 

estabelece uma diferença entre o que se faz como trabalho e como brincadeira, dentro 

e fora, o que se pode fazer para trabalhar o conteúdo e também entre o desenho 

solicitado e o desenho livre. Consequentemente, parece que, para as professoras, só 

brincar, ou um brincar que não seja dirigido, tem menos importância por dar a 

impressão de que não se está trabalhando nada, só brincando. Isso já foi apresentado 

anteriormente, quando abordei a diferença entre o que se faz dentro e fora, ou daquilo 

que é trabalho e daquilo que é brincadeira. Quando senti dificuldade em ver a criança 

e comecei a buscar a visão de criança presente na instituição, as observações foram 

indicando que esses diferentes significados estavam ligados ao conceito que se tem 

da criança. 
[...] havia uma discussão sobre a criação de um grêmio na escola, que havia sido 

proposta em uma reunião da CRE. Discutiam a validade de ter ou não esse grêmio... 

...a gente vai ter que dar voz às crianças, mas o que elas iriam requisitar?...  ...criança 

não tem noção de valor. Elas iam pedir só coisas do agrado delas...  ...elas iriam 

querer coisas para brincar... (DC: 11) 
 

 De qual valor a professora está falando? Há uma diferença entre dar valor à 

criança e aceitar aquilo que a criança valoriza como algo a ser levado em conta. A 

criança tem noção de valor, só que é uma noção diferente do adulto. Mas que valor é 

esse? Fica também estabelecida uma diferença entre deixar a criança falar, que 

aparece como importante em vários momentos do cotidiano, como na rodinha, e dar 

voz à criança. O entendimento de que, através da brincadeira, a criança compreende a 

realidade e cria novos significados reinventando o mundo, passa desapercebido 

quando o “in”, de in-fância, permanece como ausência. Deixando, assim, de ser a 

incompletude que torna possível a invenção. A compreensão de que a voz da criança 
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é algo que ainda não pode ser ouvida, aparece em outro momento que considero 

importante ser levado em conta nessa análise: 

 
[Antes de contar a história  “O peixinho e o sonho”....] ...a professora pergunta:  

- O que é sonho? 

- Sonhar é dormir. (Uma criança responde) 

- Dormir é o mesmo que sonhar? 

- Não, (fala um menino) quando a gente vê filme a gente sonha. 

Ao final da história a professora pergunta se a gente só sonha quando dorme. 

- O peixinho sonhou dormindo?  

- Não. 

- E as crianças têm sonhos? 

- Eu quero ganhar um carrinho, é a resposta de um menino. 

- Esse é o seu sonho? Pergunta a professora achando uma certa graça. Não, eu 

quero saber o que vocês sonham ser quando vocês crescerem... as crianças vão 

falando: motorista, polícia, vampiro, porteiro, bombeiro, inventar um carro que voe, 

médico, veterinário, jogador de futebol, cabeleireiro, professora... ...ao final a 

professora pergunta: Qual era o sonho do peixinho? 

A primeira resposta das crianças parece destoar da história: crescer! 

A professora repete a pergunta dizendo que é para responder o que aconteceu na 

história, e completa: não, ele queria um rio limpo. A professora revê a história e eles 

contam tudo. Em seguida, ela diz para as crianças desenharem o que mais gostaram 

da história.... ...em todos os desenhos as crianças fazem o peixinho na água limpa. 

(DC: 67) 

 O carrinho é um sonho de hoje, mas a professora quer saber do sonho do futuro. 

Obviamente, as crianças entendem que o sonho que está sendo permitido sonhar é 

algo que se tem apenas para um futuro bem distante. Assim, o sonho do peixinho 

também é crescer. O que aconteceria se as crianças fossem autorizadas a sonhar 

sonhos de hoje? Se cada uma desenhasse o seu sonho? Elas iriam querer brinquedos 

para brincar? A criança é percebida como alguém que precisa de um sonho para o 

futuro. Ela precisa aprender para ser alguém amanhã. Entretanto, não faltam sonhos 

para a criança. O que separa as crianças da professora não é a falta, mas a diferença. 

São maneiras diferentes de significar a realidade.   

 Se não abrirmos espaços para as crianças compartilharem os sonhos de hoje, 

não ficaria de fora também a possibilidade de se tornarem narradoras de sua própria 

história? Sem a capacidade de narrar, a experiência se empobrece e o que resta é 

apenas vivência (Benjamin, 1987). Como lembrar amanhã de algo que não ocorreu 

hoje? Como ter um futuro se não há um presente? O desejo de ter um carrinho é o 

sonho vivido da criança. Ao ser narrada para o outro, a situação com todos os 
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significados que ela traz, torna-se experiência. Ao contar algo que não parta dessa 

relação, não há desdobramentos. A ação se esgota ali, tornando-se finita. A escuta 

torna-se fundamental para vermos as crianças, percebermos suas idéias, interesses, 

brincadeiras, medos, sonhos e alegrias e assim acolhermos suas manifestações. Caso 

contrário, corremos o risco de lhe impormos uma prática que esquece de levar em 

conta como e o que as crianças conhecem do mundo.  

 As crianças têm o seu jeito próprio de interagir e conhecer o mundo. Entretanto, 

em algumas situações observadas, as manifestações das crianças acabariam sendo 

vistas como algo que é só da criança, onde o adulto não precisaria interagir. No 

entanto, o fato de entender esse sujeito criança não significa que temos que abdicar 

do nosso lugar de sujeito adulto, não temos que nos infantilizar e sim ter olhos para o 

que é próprio da criança. Ao interagirmos com as crianças continuamos no nosso lugar 

de adultos. E isso é fundamental para que a criança entenda essas relações. 

  
[após fazerem um texto coletivo] a professora libera a turma para brincar... ...nesse 

momento as crianças têm plena liberdade de escolher o que fazer e vários grupos se 

formam dentro da sala... 3 meninas brincam de “salão de beleza” na casinha da 

boneca, pintando as unhas... ...depois de algum tempo, a professora  diz para mim, 

mas principalmente para si mesma, creio eu: nossa, tem hora que eles nem precisam 

da gente (e faz um gesto com as mãos, como quem diz: “fazer o quê”). Ainda me 

dando satisfação, a professora diz: vou entrar na brincadeira. Senta-se perto do salão 

de beleza e pede para a manicura fazer a sua unha. A menina não se contém de 

alegria ao pintar a unha da professora. (DC: 27) 

 

Aparentemente, esse brincar da criança parece não ter um valor pedagógico e, 

na maioria das vezes, o tempo de brincar acaba sendo um momento em que a 

professora não se envolve com o grupo. Será que professora pode brincar? 

Consequentemente, embora considerem a brincadeira algo importante para a criança, 

só brincar, ou um brincar que não seja dirigido pela professora parece menos 

 importante. Um momento em que as crianças não precisam delas, ou que não se está 

trabalhando nada. No entanto, as meninas mostram o seu conhecimento sobre a 

profissão de manicura e a possibilidade dessa profissão ser desenvolvida em um 

determinado estabelecimento. O interesse das crianças pela brincadeira de salão de 

beleza poderia ser a base de um planejamento que levasse em conta o movimento 

das crianças e também o movimento social mais amplo (Guimarães, 2004).  

No dia do Centro de Estudos em que as crianças desenharam a escola, por ser 

um número muito reduzido, estavam juntas, numa mesma sala. No mural da sala 

estavam algumas folhas com números de 1 a 5, com bolinhas de papel 
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correspondendo às quantidades. Enquanto as crianças aguardavam a hora do almoço, 

três meninos e a professora, a mesma que se sentara para brincar no salão de beleza, 

estavam brincando com o “jogo da árvore”: quatro tabuleiros com o desenho de uma 

árvore, com dez pequenos espaços na copa de cada árvore, a serem preenchidos 

com círculos de madeira, que são as “frutinhas”. Cada participante joga o dado e vai 

preenchendo a sua árvore de acordo com o número sorteado. Ao final, o número do 

dado tem que corresponder ao número de espaços a serem preenchidos. Os meninos 

contavam seus espaços, os dos amigos, somavam e diminuíam. Um deles tentava 

invalidar suas jogadas quando não correspondia ao número necessário. A professora 

participava do jogo efetivamente, não estava no controle da situação e sim submetida, 

como todos os participantes, às regras do jogo. Esse foi um momento à parte, que não 

estava no planejamento. Surgiu a partir das próprias crianças. As crianças se 

envolveram com o raciocínio matemático de uma forma intensa, lúdica e com 

autonomia (Kamii, 1992:33). Os registros dos números nos murais pareciam ser um 

fim em si mesmos, mas as quantidades no jogo efetivamente tinham uma função: 

preencher a copa das árvores e determinar quem seria o vencedor, embora o jogo 

continuasse depois que o primeiro conseguisse colocar todas as frutinhas. Assim, os 

momentos de brincadeira vão se mostrando ricos de interações e construção do 

conhecimento.  

No texto da proposta pedagógica e em um cartaz colocado num mural, estava 

escrito que “brincadeira é coisa séria”. Entretanto, tanto na proposta político 

pedagógica quanto na fala das professoras já ficou marcada a importância do trabalho 

pedagógico enquanto uma proposta sistematizada do conteúdo sendo estabelecida 

uma diferença entre brincar e trabalhar. O que é sério: a brincadeira em si ou o uso 

sério que o adulto faz da brincadeira? Esse trabalho seria dirigido ao aluno? Será, 

então, que podemos dizer que a prática das professoras está baseada numa 

concepção de uma criança que é aluno e de uma escola de educação infantil que tem 

como objetivo o ensino e a aula? E, se a criança é vista como aluno e o que se faz 

numa escola de educação infantil é ensinar, então realmente o que vai ser valorizado  

é a proposta da professora, é o trabalho que se faz como conteúdo? O brincar passa a 

ser algo da criança, e só da criança, só se tornando relevante para esse processo 

quando fizer parte de uma proposta da professora?  

 

3.5.1 – E o brincar, é da criança? 
 
 Apesar dessa diferença entre tempo e espaços de brincar e trabalhar, ou a 

ênfase no ensino e no lugar da criança como aluno, as crianças brincam o tempo todo 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212108/CA



 97

e vêem, em cada objeto, uma possibilidade de imaginação que transcende o seu uso 

pedagógico. Ao chegarem, logo pela manhã, antes de bater o sinal da entrada, as 

crianças brincam, principalmente nos balanços que dificilmente ficam vazios nesse 

horário. Assim, a brincadeira aparece nos mais diferentes momentos e situações do 

cotidiano: 
 

[Em volta da mesa retangular, estão 6 meninas. Enquanto tomam café, estão 

brincando] Uma menina levanta a mão e diz: quem quer ir na padaria comigo? (meio 

cantando) e as outras encostam o indicador na palma da mão e dizem: eu, eu, eu. 

Cada vez a menina muda o lugar (padaria, no mercado). As meninas se levantam para 

colocar o dedo na palma da mão da amiga e depois voltam para o seu lugar.(DC: 19) 

 

 [numa das turmas de cinco anos, enquanto aguardam os amigos terminarem o café...] 

duas meninas estão na rodinha mostrando a pasta com o dever de casa. Uma delas 

diz: um dia você pode pedir à tia para você levar para brincar (diz isso referindo-se à 

pasta do dever de casa) ...outros dois meninos brincam de contar as folhas da pasta. 

De repente, vários estão contando. Um menino diz que sabe contar e vai até o 

89...(DC: 52) 

 

Sejam as brincadeiras fortuitas nos variados momentos do cotidiano ou a partir 

de situações onde a criança transgride o estabelecido, a brincadeira vai se 

constituindo na sua principal atividade. Em mais de uma sala observei essa 

brincadeira de “ir na padaria”, no cinema, no açougue, no mercado.  Entretanto, 

gostaria de destacar mais especificamente essa relação com o dever de casa.  

O dever de casa é levado sempre nos finais de semana nas turmas de cinco 

anos. Na segunda ou terça-feira, as professoras comentam as respostas com as 

crianças. Durante o período de observação, presenciei apenas esse momento. Era um 

trabalho sobre o dia das mães. Havia várias perguntas que deveriam ser respondidas  

pela mãe (nome, comida, diversão e cor preferidas, onde trabalha e o que faz) e a 

criança faria um desenho relacionado à profissão da mãe. A professora ia perguntando 

para a criança e verificando se as respostas conferiam com as respostas do dever de 

casa. No entanto, esperar que todos os deveres de casa sejam apresentados acaba 

sendo cansativo e algumas vezes a professora teve que organizar a rodinha. Apenas 

uma menina não respondeu. Isso dá a entender que as respostas foram feitas junto 

com as crianças, conforme solicitação da professora.  

Benjamin (1995: 118-120), num dos fragmentos de “Infância em Berlim”, nos 

coloca em contato com o menino Benjamin e sua escrivaninha que, embora tenha sido 

“prescrita” para um melhor desempenho na leitura e realização dos deveres de casa, 
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acaba se tornando um lugar de refúgio por permitir que os objetos da escola – 

cadernos com suas correções e notas, livros – se revestissem de novos significados. 

Enquanto objeto de correção e de recurso pedagógico, os cadernos eram domínio do 

professor, agora, velhos, são ressignificados; resgatados das mãos do professor,  

deixam de ser objetos de poder para serem objetos de prazer: com outro espírito e 

com a consciência mais tranqüila eu podia perder horas na escrivaninha tratando dos 

cadernos e dos livros escolares. Enquanto dever de casa, a professora diz como a 

pasta deve ser usada, manuseada, escrita, corrigida. Enquanto brinquedo, o domínio é 

da criança. Mais uma vez a prática na educação infantil aparece identificada com o 

ensino fundamental. Ao dar a idéia de a amiga solicitar a pasta para brincar, a menina 

está reconhecendo essa diferença, que aquilo não é um brinquedo, mas que pode 

brincar com ela. Ou seja, pode dar à pasta uma outra função, pode criar um novo 

sentido, um novo significado, pode resgatá-la das mãos da professora.  

Durante uma reunião de pais, os responsáveis fizeram referência ao dever de 

casa como sendo uma coisa muito boa, de que as crianças gostavam muito, que 

achavam importante. De acordo com a explicação dada na reunião de pais, o dever de 

casa é um meio de a criança ir se acostumando com o que ela vai encontrar no ensino 

fundamental. Creio ser importante estarmos atentos a essa ligação entre a educação 

infantil e o ensino fundamental. Sendo segmentos da educação básica não deveriam 

estar permeados por uma mesma filosofia de trabalho com a educação? Então, o que 

realmente ajudaria a criança da educação infantil a ter uma identificação maior com o 

ensino fundamental? 

Além das conversas que acontecem sobre os mais variados assuntos, essas e 

outras brincadeiras se repetem nos momentos em que as crianças estão à mesa 

almoçando, na rodinha, esperando a professora, nas filas, ou na movimentação diária 

dentro da instituição. 
 

O chão das salas e do espaço de circulação que dá acesso aos banheiros é feito de 

cerâmicas quadradas e grandes, nas cores bege claro e mostarda. Quando circulam 

por aqui, algumas crianças andam pulando nas cerâmicas. Ora pulam nas mostardas, 

ora pulam nas beges. (DC: 70).  

 

Eu estou sentada dentro do prédio, na entrada, perto do portão preto. No pátio, 

algumas crianças estão no balanço e outras estão na fila, em frente ao portão, 

esperando o sinal bater. Lila, na fila, vê a amiga de longe e a chama dizendo: vem 

brincar. (DC:74).  
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 As cores diferentes das cerâmicas passam despercebidas dos adultos, mas 

criam uma oportunidade lúdica para as crianças. Assim também a fila, que tem um 

significado de ordem e espera, e as crianças sabem disso, se torna também um lugar 

de brincadeira. Assim, como já tem sido colocado ao longo deste texto, através da 

brincadeira a criança vai interagindo com o mundo real e criando novos significados. 

Segundo Vygotsky (2000: 135) a ação na esfera imaginativa, numa situação 

imaginária, a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e 

motivações volitivas – tudo aparece no brinquedo. Vygotsky (idem: 134) entende que a 

brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança, pois ela tem a 

oportunidade de ser aquilo que ainda não é, pode agir como se fosse maior do que é 

na realidade e pode saber e usar coisas que lhe são proibidas. No faz-de-conta, a 

criança ultrapassa os limites reais do seu desenvolvimento, agindo na zona de 

desenvolvimento proximal. Dessa forma, diferentes situações dão à criança essa 

oportunidade, tornando-se motivações para as brincadeiras: 

 

[Enquanto as crianças ficam sentadas às mesas esperando pelo almoço, estão 

brincando]. Fran diz: vamos brincar de tia Amélia? O grupo concorda. Sol, que tem 

um anel, diz que vão passar anel e escolhe quem vai ser a tia (profª. de ed. física). 

(DC: 86)  

 

[Antes da hora da entrada, quatro meninas estão brincando no pátio] Kay, que  dá as 

ordens na brincadeira, fala para a amiga que está dirigindo: dirige R., vai, anda logo, 

dirige logo esse ônibus. (DC: 117) 

  

 A criança observa o mundo ao seu redor e recria-o nas brincadeiras. As 

crianças podem ser professora, motorista, médico, e tudo o que a sua imaginação 

mandar. Ou seja, elas brincam, apesar dos adultos.  

 

             3.5.2 – “O que eu fiz, é especial” 
 

Esse tempo da brincadeira, bem com a sua produção, é muito valorizado pelas 

crianças. Ada estava desenhando num momento de atividades livres48, veio me 

mostrar seu desenho e depois falou: você sabe fazer algo assim? É especial o que eu 

                                                           
48 Nesse momento as crianças podem escolher o que desejam fazer. durante o período de observação, foi proposto 

para uma turma um momento de atividades diversificadas. Em outras duas turmas a professora liberou o grupo para 

brincar em sala.  
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vou fazer! Pegou o seu papel desenhado, dobrou parecido com um envelope, fez uma 

alça de lã e pendurou no ombro como se fosse uma bolsa. Veio para mim, me deu um 

beijo e foi sentar-se na rodinha com a sua bolsa. Ada explicitou sua intenção. 

Considerou especial aquilo que desejava fazer. Às vezes as crianças se demoram em 

uma atividade ou outra, como um desenho solicitado pela professora ou na hora da 

alimentação, mas se a professora diz que quem terminou pode brincar, todos 

terminam rapidamente o que estão fazendo para se inserirem na brincadeira. Muitas 

vezes pude observar as crianças cansadas de estarem sentadas na rodinha, 

desinteressadas por uma atividade ou outra, mas nunca estão indispostas para a 

brincadeira. Sarmento (2003: 13) diz que a ludicidade constitui um traço fundamento 

das culturas infantis. Embora brincar não seja exclusivo das crianças, concordo com 

ele no que diz respeito à sua afirmação de que as crianças brincam, contínua e 

abnegadamente. A criança não faz essa separação que percebemos nos adultos entre 

coisas sérias e brincar.   

Este espaço da brincadeira proporciona a criação de regras, o compartilhar de 

conhecimentos, a vivência de papéis e acima de tudo um espaço privilegiado para a 

imaginação.  

 

3.5.2 – “Tem que ir até o portão verde e voltar”:                              
                brincadeira tem regra 

 
[...] Chego cedo hoje também, antes da entrada e vou ficar perto do portão preto 

novamente. Uma menina está correndo na parte de cimento. Vai e volta.  Uma 

menina diz para a outra que a amiga está correndo. A menina, então, pára e diz que 

está brincando e explica: tem que ir até o portão verde e voltar. Ela criou a brincadeira 

e explica as suas regras. Faz isso mais três vezes. Quatro crianças estão sentadas, 

observando. Um menino decide ir brincar de correr também e a menina explica que 

tem que ir até o final da quadra e voltar. Logo são três crianças indo e vindo... ...Uma 

menina maior segura a mão da irmã menor. A menina que começou a brincadeira 

logo impõe: não, não pode, segurar a mão não vale. As meninas obedecem e logo 

soltam as mãos.     (DC: 52) 

 

A menina não estava simplesmente correndo para lá e para cá. Muitas vezes 

dizemos às crianças: parem de correr. Entretanto, se observarmos mais atentamente, 

poderemos encontrar regras e lógicas que fazem dessa ação uma brincadeira. E é 

assim o tempo todo em que estão brincando. As brincadeiras são um espaço 

privilegiado para o surgimento das regras. Esse também é um espaço onde as 

crianças vivem diferentes papéis. 
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A casinha da boneca aparece como um desses lugares. Em cada turma há um 

espaço semelhante para esse fim, porém organizado de maneira diferente, mostrando 

um maior ou menor investimento nessa atividade. Sempre que têm a oportunidade, as 

crianças valorizam cada instante que passam ali. Numa das turmas, ao serem 

liberadas para brincar, mais ou menos onze crianças estão na casinha da boneca e 

quatro brincadeiras diferentes acontecem simultaneamente e interagem entre si. Um 

entra na brincadeira do outro, trocam constantemente de papéis. Duas meninas estão 

na caminha da boneca se aprontando para dormir. Uma levanta e vem na direção de 

outras quatro crianças que estão brincando ao lado e diz: parem de brincar na piscina. 

Eu não sei do que brincavam antes, mas acabam achando interessante a idéia e dois 

meninos começam a “nadar” na “piscina”. Duas meninas brincam de pai e mãe. Uma é 

o pai e outra é a mãe e estão indo fazer compras. Três meninos brincam com um outro 

que é o cachorro. Ficam brigando e dando ordens para o cachorro: vai, senta, pega! 

De repente, a cama com suas duas ocupantes virou um barco e o resto é água. E a 

piscina virou lugar de baile. Ida, uma das meninas que estão no “barco”, logo vem e  

pega um par para dançar. O tempo todo as crianças dizem o enredo: aí aqui virou um 

barco, aí eu fui embora e você ficou chorando, aí você telefona e pede uma pizza, eu 

sou o pai e vou dirigir e você é o filho. As crianças puxam uma cadeira e têm um carro, 

sobem numa cama de boneca e têm um barco, vêem um espaço mais amplo e têm 

uma piscina ou um salão de baile. Assim, as brincadeiras não têm um enredo fixo, 

mudam a todo o instante, mas as crianças sempre agem de acordo com o papel que 

assumem. Algo aparentemente solto para o olhar do adulto, sem regras, tem regras 

implícitas, que estão nos próprios papéis. Essa mudança de papéis possibilita às 

crianças viverem vários personagens ao mesmo tempo, participando de diferentes 

brincadeiras. Assim, o jogo simbólico vai se caracterizando como a brincadeira 

preferida das crianças. Mesmo no pátio, com os brinquedos disponíveis, o jogo 

simbólico ocupa um lugar significativo como brincar de motorista, mãe e filha. 

Ao serem liberadas para brincar, agora em uma outra turma, duas meninas 

sentam-se junto à estante de livros. Não estão lendo, estão brincando de professora. 

Elas arrumam duas almofadas no chão e começam a ler a história para crianças  

imaginárias. Outras duas meninas chegam, sentam-se nas almofadas e uma das 

professoras começa a contar a história para elas. De repente, uma das meninas que 

está sentada nas almofadas diz: tia eu tenho que sair cedo. Então, pega a mão da 

amiga dizendo: vem mãe. Num momento são alunas e no outro mãe e filha. A 

brincadeira de escola continua e uma delas diz que é a hora da prece. Rezam uma 

prece e depois o Pai Nosso. Em seguida, decidem ir jogar dominó. Nesse instante, os 

papéis acabam e elas começam a interagir com as regras do jogo. Agora são elas 
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mesmas e vão explicando uma para outra como se joga. Quando há um brinquedo 

que tem regras explicitas, normalmente os papéis desaparecem. Isso acontece com os 

jogos que já têm as suas regras pré-estabelecidas, com os bonecos que encarnam 

personagens dos desenhos, com brinquedos como pião ou Bay Blade. Entretanto, 

sejam os papéis ou sejam os brinquedos, há sempre um elemento mediador que é 

comum em todos esses momentos: a linguagem. É através da linguagem que as 

crianças vão determinando essas regras e fazendo suas distinções e explicações. 

Assim, principalmente, no jogo simbólico, a fala ocupa um lugar de destaque nesse 

processo de compreender e produzir significados. 
 

[Dia do Centro de Estudos, último dia de observação...] 

Três meninas e três meninos estão brincando na casinha. São dois grupos: os meninos 

e as meninas. São crianças das turmas A e B. 

Uma menina está se arrumando e mexendo em uma bolsa. Outras duas estão fazendo 

 

 comida, usando as coisas que as professoras fizeram para enfeitar a festa do folclore: 

churrasco/cocada/cuscuz. Tudo é encaminhado para as crianças.  Mary (a mãe) e Mel 
(a filha), brincam de fazer comida e arrumar a casa. (DC:122) 
 

[ainda no mesmo momento de brincadeira...] 

Dois dos meninos brincando são pai (Mat) e filho (Raf). O pai faz comida para o filho. 

Bel, a menina que estava arrumando a bolsa, agora penteia uma boneca. Parece que 

está brincando sozinha. Mas, logo põe a bolsa no ombro e vai até as meninas e diz que 

quer comprar comida. Mary e Mel entendem o enredo e, ao mesmo tempo, são donas 

da loja que vende comida e continuam mãe e filha. Mat, o menino que era o pai, vê a 

brincadeira das meninas, passa a ser filho e diz: “papaizinho, o que eu vou comprar”.  

Raf logo entende que agora ele é o pai e não discute, assume seu papel e diz: 

cachorro quente. Raf vai até às meninas e diz que quer três cachorros-quentes....(DC: 

122) 
 

Ao brincarem, as crianças assumem vários papéis ao mesmo tempo, mas não 

deixam de ser elas mesmas. Elas vão brincando e dizendo o enredo da brincadeira: aí, 

você era a filha e arrumava tudo... O tempo todo elas fazem diferença entre o faz-de-

conta e o real. Quando querem resolver alguma questão de quem manda ou de quem 

fica com este ou com aquele brinquedo, referem-se pelos seus nomes reais. Logo 

depois, já assumem seus personagens que vão variando ao longo da brincadeira. 

Fazem diferença entre os objetos com os quais brincam, entre o que é real e o que é 

da imaginação. Na situação descrita acima, ao pegar um “churrasco”, um dos meninos 

diz: isso é churrasco mas é só de faz-de-conta, não pode comer de verdade. Nesse 
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mesmo momento um menino que chegou depois, começa a brincar de carro e pede 

uma tampa de panela para o amigo que logo depois vira volante de carro. Assim, as 

crianças vão dando diferentes significados aos objetos e a si mesmas.  

Segundo Vygotsky (2000: 128), a criança que a princípio é influenciada pelos 

objetos, no jogo simbólico inverte essa relação e as suas ações surgem das idéias. 

Dessa forma, aprender a lidar com os objetos de forma lúdica seria a capacidade de  

ultrapassar a sua dimensão concreta, o seu uso específico. A brincadeira proporciona 

essa possibilidade de criar e recriar o mundo. Entretanto, quando trazemos para o 

cotidiano da educação infantil práticas construídas apenas a partir daquilo que o adulto 

determina como importante, mesmo que seja utilizando coisas trazidas pelas crianças, 

com atividades e rotinas estabelecidas fora do diálogo com as crianças, esse espaço 

da imaginação e da fantasia fica em segundo plano e as manifestações das crianças 

são encaradas como sendo só das crianças. É preciso ter em mente que: 
[...] as crianças são inclinadas de modo especial a procurar todo e qualquer lugar 
de trabalho onde visivelmente transcorre a atividade sobre as coisas. Sentem-se 
irresistivelmente atraídas pelo resíduo que surge na construção, [...] Em produtos 
residuais reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas, 
e para elas unicamente. Neles elas menos imitam as obras dos adultos do que 
põem materiais de espécie muito diferente, através daquilo que com elas 
aprontam no brinquedo, em uma nova, brusca relação entre si. Com isso, as 
crianças formam para si um pequeno mundo de coisas, um pequeno no 
grande, elas mesmas. Seria preciso ter em mira as normas desse pequeno 
mundo de coisas,  se se quer criar deliberadamente para as crianças e não se 
prefere deixar a atividade própria, com tudo aquilo que é nela requisito e 
instrumento, encontrar por si só o caminho que conduz a elas. Benjamin (1995: 19 
grifo meu) 

  

 Termino esse capítulo com Walter Benjamin sabendo que à medida que 

explicitamos nossa situação na educação infantil estamos abrindo caminho para vivê-

la como experiência, para encontrar, nas dobras desse cotidiano, algo que não se 

esgota, mas que se torna o elo entre uma prática viva, infinita, e as crianças com suas 

múltiplas linguagens, porque leva em conta o seu pequeno mundo de coisas, um 

mundo pequeno que está inserido em um mundo maior.  

 

 

                           ________________________________________________________ 
__________________________________ 
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Considerações finais ____________________________________ 
 

 Eis porque, por outro lado, a estada para o estrangeiro é uma pedra de toque 
tão mais precisa. Obriga todos a escolher um critério. No fundo, obviamente, a 
garantia única do julgamento correto é ter escolhido uma posição entes de vir”. 

(Benjamin, 1995: 155) 
 

  

Muitas considerações foram sendo expostas ao longo desta narrativa, como 

quem vê o caminho se fazendo ao longo da caminhada. Assim, chegar a esse 

momento é como retornar de um lugar estrangeiro. Embora o mestrado tenha um 

tempo definido e que acaba sendo sempre menos do que precisaríamos para dar 

conta de todas as descobertas, mais do que constatações, o tempo do mestrado é de 

aprendizagem. O encontro com a teoria, a experiência com a pesquisa, os erros e os 

acertos, são fundamentais para irmos adiante na construção do conhecimento. Assim, 

este não é o momento de trazer todas as respostas, mas de encaminhar novas 

questões. Estar no campo por um tempo nos obriga a eleger critérios que são 

questionáveis, porém necessários para que se produza uma exposição fundamentada. 

No entanto, criar raízes é um processo lento. Creio que este texto se tornou um solo 

árduo, porém fértil. Fértil porque aberto a críticas e sugestões, e também porque cada 

leitor poderá encontrar em seus cantos e cortinas, sua própria voz, seja para 

concordar, seja para contestar.  

Em relação ao processo da pesquisa, entendo que o mergulho muito denso no 

campo exigiria um tempo maior ou um recorte mais definido. A atenção ao recorte é 

fundamental, o que, no entanto, foi uma das minhas maiores dificuldades. Por outro 

lado, o diário de campo tornou-se um material fecundo a ser trabalhado com lentes 

específicas. Isso porque as questões não emergiram espontaneamente no campo. O 

estudo teórico foi fundamental para que eu pudesse me colocar no lugar do outro, 

tanto como ocupar o lugar de exotopia, um movimento de ir, olhar, depois retornar ao 

lugar de pesquisadora. Não é um exercício fácil. Sem a teoria não seria possível.  

O exercício de estabelecer as categorias foi trabalhoso, mas essencial para dar 

sentido ao campo. Esse processo me remete à idéia de Benjamin sobre o reticulado 

do avesso que ia ficando mais confuso a cada ponto dado, com o qual, no direito, me 

aproximava da meta (Benjamin, 1995: 129). Por isso, procurei, neste texto, mostrar o 

avesso e o direito da pesquisa, mesmo sabendo que nenhum texto daria conta de 

reter em suas muitas vozes todos os impasses, emoções e descobertas desse 

processo. 
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 Com relação ao resultado do trabalho de campo, compreendo que, embora 

compromissada com a educação infantil, a prática observada tem um referencial 

datado. Esses referenciais não permitem uma reflexão crítica e essa prática não 

encontra campo fértil para ser reformulada. Isso se explicita nas situações 

apresentadas ao longo da pesquisa, que privilegiam o ensino e o conteúdo como o 

centro do processo educativo. A diferença entre tempo e espaços de brincar e 

trabalhar, observada na prática das professoras e explicitada pelas crianças, não seria 

um ponto de partida para se refletir sobre essa prática?  

 Na escola estudada, a criança é identificada como aluno, devido à 

identificação da educação infantil com o ensino fundamental, mas também devido a  

um conceito de criança que não sabe, que precisa ser ensinada, em detrimento de 

uma criança que é produtora de cultura e produzida na cultura. Seria importante criar 

espaços nos quais a criança se sentisse desafiada, convidada a criar, a expressar-se 

com liberdade. Esse espaço de criação seria fundamental para uma pedagogia que 

levasse em conta a criança e não o aluno, que fizesse da educação infantil um espaço 

de criação, imaginação, fantasia, através da experiência com a cultura. Entretanto, ver 

não é fácil, pois é um exercício que por si só já exige esforço. Para ver a criança é 

preciso armar esse olhar sensível do professor com a teoria. E esse processo só é 

possível através da formação.  

Com certeza, na escola pesquisada, há o desejo de fazer o melhor para a 

criança, que se traduz em um trabalho realizado com muita seriedade e respeito. Essa 

prática, no entanto, não propicia à criança viver a infância enquanto uma experiência 

com a cultura. O conceito de criança e de infância é de um tempo de preparação para 

o futuro.  

Para construirmos novos conhecimentos, novas práticas é preciso levar em 

conta a experiência do sujeito. Do sujeito criança e do sujeito adulto. Não parece 

possível construir uma educação infantil de qualidade olhando só a criança ou só o 

adulto. É preciso criar elos de coletividade, espaços de narrativa onde se descubra, na 

finitude do presente, a possibilidade de, ao resgatar o passado, se lançar em um 

tempo de utopia, que surge pela possibilidade de tornarmos nossas vivências em 

experiência prenhe de significado. 

Por isso, como já explicitei no início deste texto, estudar a infância e a criança é 

fundamental para que retornemos à prática. Assim, essas questões me remetem à 

idéia inicial da formação. Percebemos que a falta de uma formação continuada do 

profissional da educação infantil incide diretamente numa prática distanciada das 

reflexões teóricas e da reflexão crítica sobre a sua própria prática. Para mudar a sua 

prática o professor precisaria experimentar um lugar de exotopia? Como propiciar essa 
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experiência ao professor? Se entendemos como fundamental para a prática 

pedagógica o professor ocupar um lugar de escuta dos movimentos da criança, 

aprendendo com as crianças, procurando entender suas interações, seus gestos, 

valorizando as produções das crianças, não seria também fundamental traçar o 

mesmo percurso na formação do professor? Como estabelecer uma proposta de 

formação que proporcione ao professor um lugar de sujeito e crítico da sua prática, 

que leve em conta seus movimentos, gestos, medos, produções e conhecimentos? 

Enfim, que esse convite para ver a criança tenha nos proporcionado o 

entendimento de que, para repensarmos as práticas pedagógicas na educação infantil, 

seria fundamental levar em conta as manifestações da criança pois, 

 
Ela é um outro porque é sempre algo diferente... ... porque é sempre outra coisa 
diferente do que podemos antecipar, porque sempre está além do que sabemos, 
ou do que queremos ou do que esperamos. Desse ponto de vista, uma criança é 
algo absolutamente novo que dissolve a solidez do nosso mundo e que suspende 
a certeza que nós temos de nós próprios. 

Jorge Larrosa (2003: 187) 
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Anexo ________________________________________________  
 
 
 
 
RELAÇÃO DOS DESENHOS E IDADES DAS CRIANÇAS:  
   
 

  Desenho 1   – Raf (5 anos)  
  Desenho 2   – Rey (5 anos)  
  Desenho 3   – Sam (5 anos)  
  Desenho 4   – Lu (4 anos)  
  Desenho 5   – Suam (5 anos)  
  Desenho 6   – Mary (5 anos)  
  Desenho 7   – Gui (5 anos)  
  Desenho 8   – Lia (5 anos)  
  Desenho 9   – Bel (5 anos)  
  Desenho 10 – Mat (5 anos)  
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Desenho 1 – Raf  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Raf copiou o desenho do Rey. Disse que desenhou ele mesmo brincando de boneco 
nasala. Embora tenha começado a desenhar primeiro, depois ele ficou olhando para o 
desenho do Rey para fazer igual. Os dois conversavam sobre seus desenhos e Rey 
pareceu não se importar que o amigo fizesse um desenho igual ao seu.  
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Desenho 2 – Rey  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rey, à princípio não queria desenhar. Disse que não sabia. Depois uma das professoras 
insistiu e ele desenhou. Eu não interferi nessa ação das professoras de pedir às crianças que 
desenhassem. Ele desenhou dois prédios. Ambos com chaminé saindo fumaça. Os dois são 
a escola. No primeiro ele desenhou um menino soltando pipa. No segundo ele diz ser ele 
mesmo brincando de boneco na sala. Nos dois prédios ele colocou o número 11 que é o 
número da sua turma. Rey identifica os dois espaços como um lugar para a brincadeira.  
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Desenho 3 – Sam  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sam desenhou o prédio. Fez um desenho e trouxe para mim dizendo ser a escola. Não 
tinha nada dentro e eu perguntei: o que é que tem na escola?. Ih, esqueci de desenhar as 
cadeiras com as mesas. Atrás do desenho ele escreveu o seu nome: Looooooooooo, 
fazendo questão de identificar a sua escrita.  
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Desenho 4 – Lu  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lu desenhou a escola com flores. Tem uma porta na escola. Desenhou ela mesma 
também e me pareceu bem feliz em participar desse momento.  
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Desenho 5 – Suam  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suam não queria desenhar. Depois a professora conversou e ela começou a desenhar. Ela 
gosta de desenhar. O que ela estaria pensado ao fazer esse desenho. Ela fez um prédio 
com telhado colorido e fez a porta e as salas dentro do prédio e desenhou ela mesma na 
escola.  
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Desenho 6 – Mary  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mary desenhou a escola e fez uma escada. Ela disse: eu fiz a escada porque a 
escola estava lá no alto. A escola é separada do pátio. A escola é o prédio. 
Embaixo,fez umas flores e desenhou, da esquerda para a direita, a Bel, ela 
mesma, a Mel e a Kay. A Kay não estava ali nesse dia.  
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Desenho 7 – Gui  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gui fez a escola bem colorida e o pátio. O prédio ele chamou de escola e o pátio é o 
pátio mesmo. No pátio, do lado de fora, ele desenhou ele mesmo de um lado e a Mary 
de outro:ela é o Chapeuzinho Vermelho e eu sou o lobo mau. Ele disse que errou o pé 
na hora de desenhar.  
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Desenho 8 – Lia  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lia fez um quadrado grande e incluiu nele o pátio e o prédio. No quadrado menor 
estão os escorregas e o balanço. Ao lado fez um quadrado no meio com quatro 
quadrados menores e disse, na seqüência certa, o nome das “tias” identificando as 
salas. Isso me surpreendeu porque Lia não fala quase nada, está sempre destacada 
do grupo. No entanto, foi a única que incluiu o pátio e o prédio dentro de uma mesma 
construção. Será que porque desse lugar ela pode ver o que os outros não vêem?  
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Desenho 9 – Bel  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bel fez duas nuvens e ela mesma. Veio trazer o desenho e eu perguntei onde ela estava: 
no pátio. Perguntei: E o que tem no pátio? Ih, esqueci de desenhar os balanços, foi a 
resposta.Quando Bel voltou perguntei: essa é a sua escola? Não, esse é o pátio, eu não 
desenhei a escola.  
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Desenho 10 – Mat  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mat desenhou a árvore do Tarzam cheia de cipós. É uma árvore que fica no pátio, que tem 
muitos cipós pendurados e que as crianças chamam de árvore do Tarzam. Fez uma linha 
embaixo, com uma escrita. Não quis falar sobre o seu desenho. Só disse que era a árvore 
do Tarzam. Uma das professoras explicou que é uma árvore da qual as crianças gostam 
muito.  
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