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O pato ganhou o sapato 

foi logo tirar retrato. 

O macaco retratista 

era mesmo um grande retratista, 

disse ao pato: 

- Fique quieto e não se mexa 

que é pra depois não ter queixa. 

 

(Mário Quitanda)  
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RESUMO 

 

Esta pesquisa está vinculada a uma proposta maior de trabalho que envolve investigação e 
desenvolvimento profissional em contextos de Educação Infantil, visando promover a 
qualidade dessa primeira etapa da educação básica em parceria com os profissionais que nela 
atuam. Seu interesse específico diz respeito ao uso do tempo e do espaço na organização das 
experiências educativas, ou seja, a rotina da instituição. Nesse sentido, seu objetivo geral é 
analisar as percepções das professoras, das crianças e de suas famílias acerca da rotina na pré-
escola e dos fatores que presidem a sua organização. Trata-se duma pesquisa qualitativa – 
estudo de caso do tipo etnográfico – realizada em 2004, numa instituição pública de Ensino 
Fundamental da rede municipal de Fortaleza que atende, também, crianças em idade de 4 a 6 
anos. O trabalho de campo combinou diferentes instrumentos de coleta de dados: observação 
participante, entrevista, questionário e análise de documentos. A análise das informações 
coletadas foi subsidiada por contribuições das teorias sócio-interacionistas (PIAGET, 1975, 
1978a, 1978b, 1986; WALLON, 1981, 1989, 1995; VYGOTSY 1989a, 1989b, 1996) para a 
concretização da intencionalidade educativa de creches e de pré-escolas e para a efetivação de 
uma Pedagogia para a Infância (ROCHA, 1997, 2002; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, 
2001; ZABALZA, 1998). A escuta das professoras constatou que: dos componentes que 
constituem a rotina, apenas a “tarefa” é compreendida como pedagógica; a sala de aula é o 
espaço físico concebido como privilegiado para o desenvolvimento das atividades e para as 
aprendizagens das crianças; com exceção da ampliação do tempo destinado à “tarefa”, a 
rotina não precisa de alterações, pois todos, notadamente as crianças, estão satisfeitos com ela. 
Na perspectiva das famílias, o item preferido da rotina é a “tarefa”, principalmente aquela que 
envolve escrita e leitura; a sala de aula é o local mais apropriado para as crianças aprenderem; 
a redução do tempo destinado à brincadeira em benefício da “tarefa” tornaria a rotina ainda 
melhor. Para as crianças, a rotina é marcada pela repetição da mesma atividade (“tarefa”) da 
qual não gostam; realiza-se na “sala da professora”; para ficar “legal” precisa incluir a 
brincadeira. A comparação das falas destes sujeitos aponta muita semelhança entre o que 
pensam pais e professoras acerca das crianças, da Educação Infantil, do papel de seus três 
principais atores e da rotina.  No entanto, é grande a diferença entre as opiniões dos adultos e 
das crianças sobre a escola e as atividades aí desenvolvidas. Considerando que as concepções 
partilhadas pelos adultos têm função produtiva no trabalho pedagógico desenvolvido na 
instituição, identificá-las, compreendê-las e torná-las objeto de reflexão por todos os 
envolvidos na educação e no cuidado das crianças constituem passos importantes e 
necessários à renovação da rotina posta em prática. A valorização dos conhecimentos, dos 
sentimentos e das aspirações de seus diferentes sujeitos - professoras, famílias e crianças - é 
outro aspecto imprescindível à construção de uma Educação Infantil de qualidade a fim de 
que creches e pré-escolas possam realmente se constituir em cenário de aprendizagem, 
desenvolvimento e bem-estar para todos que nelas convivem.  
 
 
Palavras-chave: Pré-escola, Rotina, Professoras, Famílias, Crianças. 
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ABSTRACT 

 
 
This research is linked to a larger proposal of work than it involves investigation and 
professional development in contexts of Infantile Education, seeking to promote the quality of 
that first stage of the basic education in partnership with the professionals that act in her. Your 
specific interest concerns the use of the time and of the space in the organization of the 
educational experiences, in other words, the routine of the institution. In that sense, your 
general objective is to analyze the teachers' perceptions, of the children and of your families 
concerning the routine in the maternal school and of the factors that preside your organization. 
It is a qualitative research - I study of case of the type ethnographic - accomplished in 2004, in 
a public institution of Fundamental Teaching of the municipal net of Fortaleza that assists, 
also, children in age from 4 to 6 years. The field work combined different instruments of 
collection of data: participant observation, glimpses, questionnaire and analysis of documents. 
The analysis of the collected information was subsidized by contributions of the theories 
Socio-Interacionists (PIAGET, 1975, 1978a, 1978b, 1986; WALLON, 1981, 1989, 1995; 
VYGOTSY 1989a, 1989b, 1996) for the materialization of the educational intention of day 
cares and of maternal school and for the to execute of a Pedagogy for the Childhood 
(ROCHA, 1997, 2002; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, 2001; ZABALZA, 1998). Listens 
to of the teachers it verified that: of the components that constitute the routine, the task " is 
just understood as pedagogic; the class room is the physical space become pregnant as 
privileged for the development of the activities and for the children's learning; except for the 
amplification of the time destined to the " task ", the routine doesn't need alterations, because 
all, especially the children, are satisfied with her. In the perspective of the families, the 
favorite item of the routine is the task ", mainly that that involves writing and reading; the 
class room is the most appropriate place for the children to learn; the reduction of the time 
destined to the game in benefit of the task " it would still turn better the routine. For the 
children, the routine is marked by the repetition of the same activity (task ") of the which they 
don't like; she takes place in the teacher's " room; to be " good " she needs to include the 
game. The comparison of the speeches of these subjects points a lot of likeness among what 
parents and teachers they think concerning the children, of the Infantile Education, of your 
three main actors' paper and of the routine.  However, it is big the difference among the 
adults' opinions and of the children about the school and the activities there developed. 
Considering that the conceptions shared by the adults has productive function in the 
pedagogic work developed in the institution, to identify them, to understand them and to turn 
them objects of reflection for all involved them in the education and in the children's care they 
constitute important and necessary steps to the renewal of the routine puts into practice. The 
valorization of the knowledge, of the feelings and of the aspirations of your different subjects 
- teachers, families and children - it is other indispensable aspect to the construction of an 
Infantile Education of quality so that day cares and maternal school can really constitute her 
in learning scenery, development and well-being for all that live together in them.    
  
 
Key-words: Maternal school, Routine, Teachers, Families, Children. 
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RÉSUMÉ 

   
   
Cette recherche est liée à une plus grande proposition de travail qu'il implique enquête et 
développement professionnel dans contextes d'Éducation D'enfant, en cherchant pour 
encourager la qualité de cela étape de l'éducation de base dans association avec les 
professionnels qui agissent dans elle en premier. Vos inquiétudes de l'intérêt spécifiques 
l'usage du temps et de l'espace dans l'organisation des expériences pédagogiques, en d'autres 
termes, la routine de l'institution. Dans ce sens, votre objectif général est analyser les 
perceptions des professeurs, des enfants et de vos familles à propos de la routine dans l'école 
maternelle et des facteurs qui président votre organisation. C'est une recherche qualitative - 
j'étudie de cas de l'ethnographic du type - accompli en 2004, dans une institution publique 
d'Enseignement Fondamental du filet municipal de Fortaleza qui aide, aussi, enfants dans âge 
de 4 à 6 années. Le travail de champ a combiné des instruments différents de collection de 
données: observation du participant, visions momentanées, questionnaire et analyse de 
documents. L'analyse des renseignements rassemblés a été subventionnée par contributions 
des théories Socio-Interacionists (PIAGET, 1975, 1978a, 1978b, 1986,; WALLON, 1981, 
1989, 1995,; VYGOTSY 1989a, 1989b, 1996) pour la matérialisation de l'intention 
pédagogique de garderies et d'école maternelle et pour l'exécuter d'une Pédagogie pour 
l'Enfance (ROCHA, 1997, 2002; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, 2001; ZABALZA, 
1998). Écoute à des professeurs il a vérifié cela: des composants qui constituent la routine, la 
tâche " est comprise comme pédagogique juste; la pièce de la classe est l'espace physique 
devenu enceinte comme privilégié pour le développement des activités et pour les enfants 
apprend; à l'exception de l'amplification du temps destinée à la " tâche ", la routine n'a pas 
besoin de modifications, parce que tout, surtout les enfants, sont satisfaits avec elle. Dans la 
perspective des familles, l'article favori de la routine est la tâche ", principalement que qui 
implique l'écriture et lire; la pièce de la classe est la place la plus appropriée pour les enfants 
pour apprendre; la réduction du temps a destiné au jeu dans avantage de la tâche " il tournerait 
encore mieux la routine. Pour les enfants, la routine est marquée par la répétition de la même 
activité (tâche ") du lequel ils n'aiment pas; elle a lieu dans la pièce du professeur; être " bon " 
elle a besoin d'inclure le jeu. La comparaison des paroles de ces sujets pointe beaucoup de 
ressemblance parmi quels parents et professeurs ils pensent à propos des enfants, de 
l'Éducation D'enfant, du papier de vos trois acteurs principaux et de la routine.  Cependant, 
c'est grand la différence parmi les opinions des adultes et des enfants au sujet de l'école et les 
activités ont développé là. Vu que les conceptions ont partagé par les adultes a la fonction 
productive dans le travail pédagogique développé dans l'institution, les identifier, les 
comprendre et les tourner objets de réflexion pour tout les ont impliqués dans l'éducation et 
dans le soin des enfants ils constituent des pas importants et nécessaires au renouvellement de 
la routine met dans entraînement. La valorisation de la connaissance, des sensations et des 
aspirations de vos sujets différents - professeurs, familles et enfants - c'est autre aspect 
indispensable à la construction d'une Éducation D'enfant de qualité afin que les garderies et 
école maternelle peuvent la constituer dans apprendre décor, développement et bien-être pour 
tout vraiment qui vivant ensemble dans eux.      
   
   
Mots-clef: École maternelle, Routine, Professeurs, Familles, Enfants. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O atendimento à criança pequena em creches ou pré-escolas pode ser algo muito 

benéfico para o seu desenvolvimento. Isso se torna possível na medida em que esses 

ambientes criam as condições que favorecem o crescimento, o desenvolvimento, a 

aprendizagem e o bem-estar da criança. Essas condições incluem tanto o respeito aos direitos 

e às necessidades infantis (como brincar; receber atenção individual; ter um ambiente 

aconchegante, seguro e estimulante; ter higiene, saúde, alimentação e espaços amplos para se 

movimentar; desenvolver sua curiosidade e sua imaginação; expressar-se etc1) quanto a 

organização de uma programação diária capaz de tornar esse lugar um espaço agradável de 

convivência e de educação para todos os que ali permanecem, muitas vezes, em tempo 

integral. 

Partindo da compreensão de que os processos de desenvolvimento e de 

aprendizagem são construídos de forma dinâmica e interativa por sujeitos ativos em diversos 

ambientes, conforme as teorias psicogenéticas e interacionistas de Piaget (1975, 1978a, 1978b 

e 1986), Wallon (1981, 1989 e 1995) e Vygotsky (1989a, 1989b e 1996), apenas assegurar à 

                                     
1 Esses direitos encontram-se expressos no documento Critérios para um Atendimento em Creches que 
Respeitem os Direitos Fundamentais das Crianças (BRASIL, 1995a).    

  
Foto 1: Pintura feita no alto da parede externa da escola, no bloco em que ficam as  
salas de aula 
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criança o acesso à creche e à pré-escola não é suficiente, se os serviços oferecidos não tiverem 

a qualidade específica a essa etapa da educação básica, necessária para garantir o bem-estar e 

o desenvolvimento das crianças2. Sobre os benefícios que a Educação Infantil pode 

representar para a criança, Zabalza (1998, p.20) destaca que 
ao deixar a Educação Infantil [a criança] deve possuir um repertório de experiências 
e destrezas mais amplo, rico e eficaz, que expresse o trabalho educativo realizado 
durante os primeiros anos de escolaridade. Não se trata apenas de que a criança seja 
feliz e esteja sendo cuidada durante esses anos. Trata-se de fazer justiça ao seu 
potencial de desenvolvimento durante anos que são cruciais.  
 

Nesse sentido, o ambiente3 da instituição de Educação Infantil deve, dentre outras 

atribuições, contribuir para o desenvolvimento da criança, acolhendo-a, possibilitando-lhe 

brincar, movimentar-se, expressar-se e ampliar suas interações com o mundo físico, social e 

cultural. Tudo isso, tendo em vista, como já referido, o respeito a alguns dos direitos 

fundamentais das crianças, como, por exemplo, viver experiências nas quais se sintam física e 

psicologicamente à vontade, em um ambiente acolhedor, onde possam expressar todas as suas 

potencialidades, aprender, construir e adquirir conhecimentos e habilidades por meio da 

interação com outras crianças e com adultos que não pertencem ao seu núcleo familiar (FONI, 

1998). 

Ao contrário, quando a criança freqüenta creches e pré-escolas cuja proposta de 

trabalho prima pela contenção de seus movimentos, submetendo-a a inadequadas exigências 

posturais, como permanecer sentada, calada, quieta, na mesma posição, seu desenvolvimento 

poderá ficar prejudicado, já que esses ambientes não apóiam nem estimulam a autonomia, a 

relação entre pares, a exploração dos objetos e o exercício da linguagem. Dessa forma, 

trabalha contra a criança e não em seu favor, como lembra Machado (2001), ao afirmar que  

a criança de 0 a 6 anos tem características e necessidades diferenciadas das outras 
faixas etárias, que requerem cuidado e atenção por parte do adulto e que, quando 
negligenciadas, colocam em risco a sobrevivência da própria criança, ou 
comprometem gravemente seu desenvolvimento posterior (p.26).  

                                     
2 Desde os anos 90, o conceito de qualidade vem sendo questionado por diversos autores (DAHLBERG, MOSS 
e PENCE, 2003; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001, dentre outros). Em decorrência disso, aspectos antes não 
considerados passaram a ser incorporados em sua definição. Dessa forma, qualidade passa a ser entendida como 
um “conceito valorativo, subjetivo e dinâmico que varia com o tempo, a perspectiva e o lugar” (PASCAL e 
BERTRAM, 1999, p.24). Por outro lado, é cada vez mais consensual entre teóricos e pesquisadores, a idéia de 
que “aspectos da prática e do conteúdo educativo fornecem um conjunto nuclear de condições que favorecem 
experiências de aprendizagem de alta qualidade” (Idem, ibidem). Também é ponto comum a associação entre 
qualidade e formação profissional.  
3 O termo ambiente é tomado aqui na mesma acepção utilizada por Forneiro (1998). Compreende, portanto, o 
espaço físico (local onde se realizam as atividades, caracterizado pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo 
mobiliário e pela decoração) e as relações que nele são estabelecidas (incluindo os afetos, os conflitos e as 
ambigüidades existentes nas trocas entre as crianças, entre essas e os adultos e entre estes).   
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Pesquisas realizadas, por exemplo, na rede conveniada ou no âmbito dos sistemas 

públicos do Estado do Ceará e de sua capital, têm revelado indícios fortes do quanto uma 

experiência educacional ruim pode ser danosa para a criança (ANDRADE, 2002; ANDRADE 

e PEREIRA,1999; COSTA, 2002; CRUZ, 1999, 2001, 2002; CRUZ et alli. 1998; LEITÃO, 

2002; LOIOLA, 2004a; MAMEDE, 1999; PORTO, 2001). 

No interior de creches e de diversos ambientes escolares tem sido muito comum 

encontrar crianças com: pequena autonomia moral e intelectual; dificuldades de expressão 

oral, plástica e motora; baixa auto-estima; pouco instinto solidário e de cooperação; restritos 

conhecimentos de si e do mundo ao seu redor (CRUZ, 2004a) etc. Certamente, a instituição 

que essas crianças freqüentam tem uma parcela de responsabilidade por esse quadro, que não 

se deve exclusivamente às características das relações mantidas pelas crianças em outros 

contextos.    

Vale destacar, aqui, que embora a prática pedagógica da professora4 de Educação 

Infantil seja um dos elementos decisivos para a qualidade das experiências educacionais 

oferecidas às crianças, também o são as características do contexto em que essas práticas 

desenvolvem-se; no caso, a escola em que trabalham. Daí ser necessário, também, considerar 

na análise que se faz, por exemplo, da rotina a que são submetidas as crianças no interior de 

creches e de pré-escolas, as condições ambientais e situacionais presentes nessas instituições.  

Apesar das conquistas obtidas, seja por meio da definição de um rol de 

regulamentações, documentos oficiais e leis5, seja pela produção de conhecimentos 

assentados em um novo paradigma sobre desenvolvimento infantil, o contato com realidades 

concretas revela que ainda é abissal a distância que separa o cotidiano das instituições de 

Educação Infantil, mormente aquelas que atendem crianças pobres, dos avanços obtidos nos 

planos do discurso e da legislação. Aliás, Machado (2004) considera que, no Brasil, a maioria 

dos estabelecimentos de Educação Infantil carece de patamar mínimo de qualidade e que 

“condições adversas, presentes nas creches ou pré-escolas, afetam os direitos básicos da 

criança pequena, chegando a significar riscos a seu desenvolvimento físico, psicológico e 

como ser social” (p.4). 

                                     
4 A opção pelo emprego do feminino “professoras”, quando referido à Educação Infantil, deve-se ao fato de ser, 
predominantemente, formado por mulheres o quadro de docentes dessa etapa da educação básica. 
5 O reconhecimento da importância da Educação Infantil feito, à custa de muitas lutas, pela legislação brasileira, 
especialmente pela Constituição Federal (1988), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996), é um dos avanços mais significativos da atualidade na 
área. 
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Tudo isso confirma o que Kuhlmann Jr (1998) destaca sobre a história da Educação 

Infantil, quando o alvo são as crianças pobres. Para ele, trata-se da “história do predomínio da 

concepção educacional assistencialista, preconceituosa em relação à pobreza, 

descomprometida quanto à qualidade do atendimento” (p.202).  

A identificação de direitos e a elaboração de leis, decretos, pareceres, resoluções, 

entre outros, que os expressem, não têm sido, via de regra, seguidas pela viabilização de 

propostas concretas no cotidiano das instituições de educação da criança pequena, 

desencadeando reflexões e ações correspondentes às necessidades concretas das crianças e de 

suas famílias. Dessa forma, diversos avanços, conquistados às custas de muitas lutas, acabam 

ficando restritos apenas ao papel. Nesse sentido, Bobbio (1992) chama a atenção para o fato 

de que o grande desafio da sociedade contemporânea, no que diz respeito aos direitos, não são 

declarações cada vez mais específicas e detalhadas, mas a sua proteção.  

Não desconsiderando a importância das conquistas no âmbito legal6, é bom lembrar 

que elas, por si só, não são garantia de mudanças significativas no cotidiano de creches e de 

pré-escolas. Aliás, algumas das principais determinações da LDB em vigor continuam ainda 

distantes de serem concretizadas na prática e no interior de muitas creches e pré-escolas, 

como, por exemplo, a formação inicial das professoras que, sobretudo nas creches, continua 

inferior ao mínimo exigido pela lei (ÁVILA e XAVIER, 1997)7. De acordo com o Censo 

Escolar de 2002, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), 5,3% das professoras que 

trabalham em creches, no Brasil, sequer concluíram o Ensino Fundamental. O percentual 

daquelas que possuem titulação em nível superior não chega a 15%.  

O direito de acesso das crianças de 0 a 3 anos à primeira etapa de escolarização 

básica é igualmente descumprido pelo poder público. A meta do Plano Nacional de Educação 

(PNE) - lei federal N° 10.172 de nove de janeiro de 2001 – de ampliar, em cinco anos, para 

30% a cobertura na educação oferecida em creches, está longe de ser cumprida. Atualmente, 

esse atendimento não ultrapassa a taxa de 11,7%. Em 2001, esse índice era de 10,6% (Centro 

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará - CEDECA – CE, 2001). 

                                     
6 Uma das marcas importantes atribuídas à história do século XX é a produção de significativa legislação 
internacional referente aos direitos das pessoas, que se transformou tanto em instrumento de influência como de 
pressão para muitos governos nacionais. É assim que, mesmo com reconhecidas dificuldades, muitos desses 
direitos puderam ser defendidos em bases de instrumentos jurídicos nacionais e internacionais, fortalecendo o 
relacionamento dos cidadãos com o Estado (BODIÃO e MAMEDE, 2004).  
7 Sobre a ausência de políticas educacionais que concretizem as novas ordenações legais conquistadas pela 
Educação Infantil, Fullgraf (2002, p.41) afirma que “a infância no papel também é de papel [grifos da autora]”.    
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Também as possibilidades de atendimento continuam variando conforme à classe 

social a qual pertence a criança. O caso da cidade de Fortaleza é exemplar. De acordo com 

dados publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP, a população de 0 a 6 anos residente na capital cearense, no ano de 2005, era 

de aproximadamente 322.000 crianças. Desse total, apenas um pouco mais de 99.000 

freqüentava alguma creche ou pré-escola, sendo que 63% desse universo encontrava-se 

matriculada na rede privada (BRASIL, 2006). 

Os índices de atendimento à faixa de 0 a 3 anos, no Brasil, ao mesmo tempo em que 

denunciam o quanto ainda são refletidas, na creche, as desigualdades sociais e de renda, 

constituem-se em outro exemplo de desrespeito ao direito da criança. De acordo com os 

estudos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD/2006), apenas 7,3% das 

crianças de baixa renda, na faixa etária de 0 a 3 anos de idade, freqüentavam, à época, um 

estabelecimento de educação8.  

Há diversos trabalhos que mostram o quanto os avanços na conquista dos direitos 

não chegam a modificar o cotidiano das instituições que atendem a criança pequena9. Na 

verdade, em muitos casos, esses avanços representam discursos com poucos avanços na 

prática. Concretamente, o trabalho desenvolvido em muitas instituições de Educação Infantil 

ainda tem como maior preocupação “vigiar a criança para que ‘cresça’, guardada, alimentada, 

protegida... Uma vigilância, entretanto, que não lhe permite crescer de fato, porque a limita 

nas suas possibilidades. Limita o seu presente, modela o seu futuro...” (BUJES e 

HOFFMANN, 1991, p. 61).  

E é sobre um dos componentes deste fazer educativo - a rotina – que trata esta tese. 

Seu intuito é analisar como os três principais sujeitos dessa primeira etapa da Educação 

Básica – professoras, crianças e famílias – percebem esse instrumento estruturador das 

interações, dos tempos e dos espaços na instituição pré-escolar, a fim de identificar e de 

compreender os fatores que concorrem para a sua organização, execução e manutenção.  Os 

                                     
8 Rosemberg (1989) chama a atenção para o fato de que, especialmente na Educação Infantil, a qualidade das 
estatísticas é questionável, haja vista a duplicidade das formas de atendimento (creche e pré-escola), a 
conceituação imprecisa dos diferentes tipos de atendimento e a diversidade de unidades de coleta de dados que 
os diferentes organismos utilizam. Na prática, apesar do critério diferenciador apresentado pela LDB (creche 
para as crianças de 0 a 3 anos de idade e pré-escola para as de 4 a 6), o que tem distinguido as instituições é o 
público e o período do dia que funcionam (se em tempo integral ou não). Dessa forma, ainda constitui um grande 
desafio para a área a divulgação de dados reais que expressem a expansão do atendimento e a forma como ele 
vem se dando.  
9 Especialmente sobre o Estado do Ceará, podem ser citados os estudos realizados pelo Núcleo 
Desenvolvimento, Linguagem e Educação da Criança, do Programa de Pós-Graduação da FACED/UFC, nas 
redes públicas estadual e municipais (especialmente em Fortaleza) e nas escolas privadas (conveniadas e 
filantrópicas) (CRUZ e HOLLANDA, 2004). 
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conhecimentos resultantes da escuta sensível desses atores são importantes para a 

especificação de que tipo de qualidade está-se falando, quando a referência é a Educação 

Infantil. 

Por compreender que a escolha de um tema de pesquisa e a construção do seu objeto 

não se dão no vácuo, o primeiro dos sete capítulos que compõem este trabalho visa fornecer 

ao leitor uma breve caracterização de experiências acadêmicas e profissionais que 

concorreram para que tempo e espaço configurassem-se como categorias mobilizadoras de 

atenção, de interesse e de empenho. Enfoca, especialmente, três experiências de pesquisa 

vivenciadas por mim no âmbito da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará 

(FACED/UFC), destacando, sobretudo, os sentimentos vividos, as impressões que foram 

sendo sedimentadas, as hipóteses elaboradas e as constatações realizadas neste ínterim. Nessa 

parte inicial também são detalhadas as intenções da pesquisa. 

No segundo capítulo, são anunciadas, justificadas e discutidas as opções teóricas que 

fundamentaram todo o trabalho investigativo: contribuições das teorias sócio-interacionistas 

para a concretização da intencionalidade educativa de creches e de pré-escolas seguidas de 

reflexões sobre as possibilidades de efetivação de uma pedagogia para a Educação Infantil. 

  A descrição, a justificativa e a análise das opções metodológicas feitas no decurso da 

investigação são apresentadas no capítulo três (3), no qual também partilho, com o leitor, 

algumas de minhas fortalezas e fragilidades experimentadas com mais intensidade durante o 

trabalho de coleta de dados. Certamente, elas dizem muito de mim, mas, pela natureza da 

pesquisa, representam valiosas fontes de informação sobre a instituição que se constituiu 

como contexto de investigação e, principalmente, sobre o fenômeno enfocado: a rotina. 

Por compreender que a rotina da instituição e aquilo que se diz sobre ela são 

influenciados pelas características do contexto em que ela é desenvolvida, são apresentadas, 

no capítulo quatro (4), informações gerais sobre a localização, a estrutura e o funcionamento 

da escola que sediou a coleta de dados da pesquisa. Em seguida, é caracterizado o 

atendimento aí prestado às crianças de quatro a seis anos, destacando o corpo docente que 

atua com essa faixa de idade, a proposta pedagógica e o planejamento das atividades que são 

desenvolvidas com elas. Finalmente, são descritos a organização e o desenvolvimento das 

experiências educativas nas três turmas escolhidas para ser alvo de maior atenção. 

As concepções das professoras e das famílias acerca da rotina e de temas que norteiam 

a sua organização são analisadas nos capítulos cinco (5) e seis (6), respectivamente. Nesses, 

os adultos falam, em separado, sobre as imagens de criança e de educação que construíram ao 
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longo de suas histórias de vida e de trabalho. Também são explicadas, nesses capítulos, a 

finalidade da rotina e as competências de cada sujeito nela envolvido. 

E as crianças, o que elas têm a dizer sobre a rotina que lhes é imposta? Que 

coincidências, semelhanças e diferenças há entre o que pensam elas, suas professoras e suas 

famílias? As respostas a essas indagações são apresentadas no capítulo sete (7). 

Encerrando a tese, nas Considerações Finais, são reunidos e complementados os 

conhecimentos resultantes da escuta desses sujeitos, tendo como eixo organizador os 

objetivos que orientaram o estudo. Além disso, à luz das reflexões elaboradas ao longo de 

todo o texto, são apontados alguns caminhos para a alteração do quadro analisado, a fim de 

que a instituição possa realmente se constituir em cenário de aprendizagem, de 

desenvolvimento e de bem-estar para todos que nela convivem. 

Na abertura de todos os capítulos são apresentadas algumas fotografias que ilustram 

parte dos cenários observados e que podem ajudar ao leitor a compreender melhor os dados 

analisados. 
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1 OS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DO OBJETO DA 

PESQUISA 

 
Nunca deixe que lhe digam  

que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, 
ou que seus planos nunca vão dar certo 

(...) 
Quem acredita sempre alcança. 

(Flávio Venturini e Renato Russo)  
  

 

 

 
Foto 2: Cartazes com as regras de convivência de uma sala de Jardim II: o que pode e o que não pode 
ser feito aí 

 

 

Neste capítulo são ressaltadas as razões que antecedem e que justificam a realização 

de mais um estudo sobre a rotina da pré-escola. Assim, ao enfocar outras experiências de 

pesquisa com as quais tive a oportunidade de lidar, desde a graduação em Pedagogia, o texto 

assume um tom narrativo, sem, contudo, perder o caráter “acadêmico” que lhe é esperado. 

Além disso, ao finalizar com os objetivos da pesquisa, esta seção da Tese procura cumprir a 

função de destacar a contribuição que este estudo poderá trazer à área.  
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1.1 Primeiras aproximações com o tema: as creches comunitárias de nossa Cidade 

No período de 1996 a 1999, participei, na condição de bolsista de iniciação 

científica, quando aluna do curso de Pedagogia, da pesquisa coordenada pela professora Dra. 

Silvia Helena Vieira Cruz, “O atendimento em creches comunitárias na cidade de Fortaleza: 

diagnóstico da situação atual” (CRUZ et alii, 1998), que objetivou colher dados mais 

completos e atuais que os disponíveis, em 1996, acerca do atendimento em creches 

comunitárias na cidade de Fortaleza, privilegiando, sobretudo, informações relativas às 

crianças atendidas, ao pessoal envolvido diretamente no atendimento e à história e às 

características desse atendimento, bem como às principais dificuldades enfrentadas. Tendo 

como referência básica o respeito às necessidades das crianças, ao seu desenvolvimento e ao 

seu bem-estar, assim como ao seu grau de satisfação e ao de suas famílias, também foi uma 

das pretensões desse diagnóstico fazer uma análise qualitativa de como vem ocorrendo esse 

tipo de atendimento em nossa Cidade10.  

Essa primeira experiência possibilitou-me um contato prolongado com essa 

modalidade de instituição educativa. Trata-se, no Ceará, de um equipamento de atendimento 

em Educação Infantil administrado por uma associação comunitária. Essa associação mantém 

convênio com órgãos governamentais e/ou não governamentais. No caso de Fortaleza, 

contrariando o prescrito na atual LDB, o termo creche não está restrito à faixa etária de 0 a 3 

anos11. As creches comunitárias de nossa cidade recebem crianças de 0 a 6 anos e, algumas 

vezes, até com mais idade. 

Os dados coletados por ocasião do trabalho de campo apontaram que as creches 

comunitárias são mais um exemplo da desigualdade que sempre marcou a Educação Infantil 

brasileira. A melhoria da qualidade do trabalho por elas oferecido tem sido alvo de pouco 

investimento. Na verdade, o investimento que se faz tem sido quase que exclusivamente no 

sentido de expandir o atendimento, sem a devida preocupação com a formação dos 

profissionais que nelas atuam e com a melhoria do atendimento prestado às crianças 

pequenas. Em decorrência disso, essas creches enfrentam sérios problemas em todos os 

                                     
10 A importância da realização de diagnósticos dessa natureza é explicitada por documentos publicados pelo 
MEC que preconizam a criação de um sistema de informações sobre a Educação Infantil em curso no nosso país, 
uma vez que os dados disponíveis são extremamente precários tanto no que diz respeito à qualidade quanto à 
quantidade (BRASIL, 1993). Esse sistema é considerado essencial para a elaboração, acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas para a área.    
11 Como já referido, com a promulgação da LDB/96, a faixa de idade das crianças passou a ser o critério 
diferenciador da modalidade de atendimento. Assim, a creche destina-se às crianças de zero a três anos de idade 
e a pré-escola, às crianças de quatro a seis. 
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aspectos de seu funcionamento: instalações, organização e ocupação do tempo, formação das 

professoras, dentre outros. 

A aproximação com a sua prática efetiva mostrou, também, a presença ainda muito 

forte de características que marcaram o início da história do atendimento à infância pobre no 

Brasil (ANDRADE, 2002; ANDRADE e PEREIRA, 1999; CRUZ, 2000, 2001, 2002; CRUZ 

et alli, 1998). Tal como se deu desde a construção da primeira creche no País, também hoje 

ela assume papel importante no processo de socialização para a subalternidade das classes 

pobres (KRAMER, 1994a; ROSEMBERG, 1999). 

Essa pesquisa revelou a existência de uma pobre e restritiva organização e ocupação 

do tempo das crianças, quando de sua permanência na creche12. Em geral, a rotina para as 

cerca de dez horas que a criança lá permanece limita-se à chegada, lanche, atividade 

“pedagógica”, banho, almoço, sono, lanche, banho, jantar e saída. O desenvolvimento dessa 

rotina quase sempre é marcado por rigidez na realização das atividades, por esperas e por 

pouco prazer para todos aqueles que ali passam o dia. Aliás, as crianças são tomadas como 

ainda menores do que são e com menos capacidade do que dispõem de fato, uma vez que não 

são estimuladas nem convidadas a tomar decisões, tampouco a expressar sua opinião e a 

fazer, sozinhas, aquilo que já são capazes (SERRÃO, 2003). De acordo com Freire (1993), 

essa rotina é “rotineira”. Como ela explica, assim o é “porque é alienada aos ritmos, aos 

desejos, ao pulsar do pensamento do educador e do educando. Porque os dois, nessa rotina, 

não têm a história e a geografia nem a construção do conhecimento na mão. Por isso, é um 

tédio” (p.163). 

A predominância de rotinas essencialmente centralizadas no adulto, pouco ou quase 

nada atentas e receptivas às especificidades da criança pequena, denunciada por vários 

estudos (dentre eles, ANDRADE, 1995; BUJES e HOFFMANN, 1991; ESTEBAN, 1993; 

GOMES, 1993; GONÇALVES, 1994 e SOUSA, 1989), é um dos indicativos da inadequação 

das propostas educacionais voltadas para a faixa de 0 a 6 anos de idade. Na verdade, esse tipo 

de rotina acaba por traduzir a função de uma instituição cuja preocupação, segundo Dahlberg, 

Moss e Pence (2003), 
parece, muitas vezes, ser menor com a infância e com o quê as crianças pequenas 
estão vivendo e maior com as crianças em idade escolar e com os adultos que elas 
vão tornar-se, encarando as instituições como fábricas que produzem resultados 

                                     
12 Nunca é demais lembrar que a criação de um cotidiano rico de possibilidades de desenvolvimento, de 
aprendizagem e de bem-estar para as crianças exige, principalmente, a presença de parceiros (adultos e outras 
crianças) disponíveis e envolvidos afetivamente com elas e suportes ambientais propiciadores de interações 
diversas.  

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 24 

específicos ou tecnologias de intervenção que previnem ou tratam males sociais 
(p.113). 
 

Das idéias que foram sendo gestadas com e nessa experiência de pesquisa com 

creches comunitárias, duas pareciam se impor com maior propriedade. A primeira delas era a 

de que a rigidez da rotina dessa instituição educativa, que é uniforme e, geralmente, pouco 

prazerosa, parecia não estar propiciando a vivência dos direitos fundamentais das crianças13. 

Sem a vivência desses direitos, a cidadania da criança que passa a maior parte do seu tempo 

na creche parece ficar bastante comprometida. 

A segunda idéia, não menos forte que a sua precedente, era a de que a espera e a 

ociosidade14, fenômeno correspondente a mais de 41% das horas de permanência da criança 

nessa instituição, ao mesmo tempo em que denunciavam a prática de uma educação pobre de 

possibilidades de aprendizagens que contribuísse, favoravelmente, para o desenvolvimento e 

para a aprendizagem infantil, poderiam ser o reflexo de algo ainda mais grave, possível de ser 

apreendido somente através de um olhar investigativo mais cuidadoso e crítico. 

Assim, motivada pela compreensão de que a identificação e a apreensão desse “algo 

mais grave” exigiam um olhar mais aprofundado sobre os elementos que marcam a rotina da 

creche, é que foi realizada a pesquisa “A espera e a ociosidade na rotina da creche 

comunitária de Fortaleza” (ANDRADE, 2002), visando investigar, por meio de um estudo de 

caso do tipo etnográfico, um aspecto específico desse atendimento, a rotina diária, tendo 

como foco principal o problema da espera e da ociosidade, a fim de identificar e de 

compreender os elementos que concorrem para a sua estruturação e para a sua execução.  

 

1.2 A espera e a ociosidade na rotina da creche 

O propósito deste trabalho, que resultou na dissertação de mestrado supracitada, 

realizado também na FACED/UFC, foi o de ir além daquilo que se mostrava mais aparente; 

mais acessível na primeira pesquisa, buscando compreender a “essência ofuscada pelo véu do 

                                     
13 Em seu texto final, o Relatório Nacional para o Direito Humano à Educação, apresentado em junho de 2003, 
em Brasília, por ocasião da Conferência Nacional de Direitos Humanos, apresenta denúncias relativas ao 
descumprimento do direito à educação, na cidade de Fortaleza, tanto em escolas de Educação Infantil, quanto nas 
de Ensino Fundamental e Médio (BODIÃO e MAMEDE, 2004). 
14 É preciso considerar que a espera, expectativa gerada por algo que se sabe que irá acontecer (o banho, o 
almoço, o lanche, por exemplo) pode ser ociosa ou não. Será ociosa nos momentos em que não há nenhuma 
atividade para as crianças fazerem e elas têm que permanecer sentadas, caladas e quietas. Dessa forma, quando 
acontecem as esperas sem que sejam propostas alguma atividade (brincadeira, música, história etc) para as 
crianças fazerem, tampouco lhes são dadas oportunidades para optar entre fazer ou não alguma coisa nesse 
intervalo de tempo e elas têm que permanecer paradas, aguardando, tem-se, então, a ociosidade. 
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cotidiano naturalizado” (BATISTA, 1998, p.11). Para tanto, foi realizado em uma única 

instituição e, em parte, foi facilitado pelo conhecimento já disponível sobre ela, sistematizado 

na investigação anterior. 

Os seus resultados possibilitaram uma maior compreensão acerca de vários aspectos 

do funcionamento dessa instituição. Como acontece com os demais serviços sociais, também 

a Educação Infantil, sobretudo aquela que é oferecida na creche comunitária, é apresentada, 

como favor, às famílias de baixa renda. Aliás, alguns estudos têm indicado que as 

possibilidades de acesso a qualquer das formas de atendimento – creche e pré-escola - têm 

sido definida pela classe social das crianças. Kuhlmann Jr (1999), por exemplo, chama a 

atenção para o fato de que para a infância pobre, o que se observa, ao longo da história dessa 

etapa da educação, é “uma pedagogia da submissão, uma educação assistencialista marcada 

pela arrogância que humilha para depois oferecer o atendimento como dádiva, como favor aos 

poucos selecionados para o receber” (p.54). Sem ter consciência disso, as pessoas que 

trabalham nas instituições que atendem essa população assimilam essa ideologia e, em suas 

práticas, tratam de sedimentá-la. Sendo vista como favor, a baixa qualidade do serviço 

oferecido pela Educação Infantil passa a ser tida como aceitável, natural e necessária, de 

modo a cristalizar, cada vez mais, a compreensão expressa no provérbio popular que afirma 

que é melhor isto do que nada. Assim, a educação perde o seu caráter emancipatório. 

A compreensão que as professoras e que as demais profissionais têm sobre a criança 

usuária, sua família e suas expectativas, seu desenvolvimento e sobre o papel que a instituição 

de Educação Infantil desempenha nesse processo é impregnada por uma visão negativa e 

preconceituosa15, o que imprime marcas tanto na organização dos espaços quanto na 

estruturação, no planejamento e na execução da rotina. Como destacam Barbosa e Horn 

(2001), a organização do cotidiano da criança, seja na creche ou na pré-escola, é, em primeiro 

lugar, resultante da leitura que o professor faz do grupo que ele tem sob sua responsabilidade 

e de suas necessidades. Nesse sentido, não há incoerência, por exemplo, entre a forma como 

são vistas as crianças, a rotina da creche e o papel assumido pelas professoras.  

Há um grande descrédito dos adultos com relação às possibilidades das crianças que 

freqüentam a creche aprenderem e à potencialidade do brinquedo, do movimento e das 

interações sociais para o desenvolvimento infantil. Isso também é mais uma das ilustrações do 

                                     
15 O que aqui está sendo qualificado como "preconceituoso (a)" diz respeito aos conceitos e aos julgamentos 
aferidos sem que o objeto em questão seja conhecido pelo sujeito; conhecimento de caráter conclusivo, fechado à 
reflexão; resultados da atribuição de rótulos e esteriótipos ao sujeito ou objeto enfocado, ignorando, assim, as 
suas reais características (LAROUSSE, 1992). 
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quadro diagnosticado pelo MEC (BRASIL, 1996) em instituições de Educação Infantil: a 

predominância de restrições às atividades lúdicas e expressivas das crianças.  

A compreensão que as professoras têm acerca das crianças (seres a-históricos; sem 

expectativas, sentimentos, desejos e capacidades; “carentes”; “levadas”; suscetíveis à 

influência “negativa” e determinante da família; alguém que precisa ser domado para ser 

educado e tornar-se gente, adulto) e do objetivo maior da creche (proteger as crianças e 

discipliná-las, retirando delas os hábitos e os costumes de seu meio, submetendo-as à regra de 

uma vida “decente”, alimentando-as, cuidando de sua higiene e de sua segurança física), 

acaba por tornar “natural” a rotina da creche, que, caracterizada pela aprendizagem e pelo 

exercício da obediência, é vista como condição para a socialização da criança, especialmente 

fora da creche: na escola, na vida adulta, no trabalho. Socialização, essa, que não visa à 

formação de qualquer pessoa, mas, principalmente, daquela que obedece, que é disciplinada, 

trabalhadora, conformada... 

Via de regra, a forma como a rotina da creche está estabelecida e é executada 

constitui-se em palco de desencontro freqüente de interesses entre adultos e crianças; entre as 

necessidades destas e as exigências daqueles16. O que mais agrada às professoras, por 

exemplo, é, na compreensão delas, o que menos agrada às crianças e vice-versa. Todos os 

adultos entrevistados na creche acreditam que se fosse dado à criança o direito de modificar 

alguma coisa na rotina, tal modificação seria traduzida em brincadeira. Os pilares da rotina 

seriam brincadeira, liberdade e movimento. A preferência dos adultos é contrária a esse 

desejo/necessidade das crianças. Para eles, são os momentos de calmaria e de quietude, 

sobretudo o período do repouso, que são considerados o segundo melhor momento da rotina, 

perdendo somente para a hora de ir embora. Nesse sentido, Mayall (1996), citado por 

Dahlberg, Moss e Pence (2003, p.92), chama a atenção para o fato de que as instituições de 

Educação Infantil “são produzidas principalmente para servir os interesses dos adultos”. 

  A dificuldade de perceber a especificidade do trabalho realizado com a criança na 

creche faz com que suas profissionais pautem-se de maneira muito forte no modelo escolar, 

especialmente naquilo que ele tem de mais tradicional: na repetição, na imitação, na 

fragmentação do saber, na atribuição de grande importância ao silêncio e à disciplina e na 

centralização do saber e do poder na figura da professora. O estabelecimento de horários fixos 

                                     
16 Também Galvão (2004), em seu estudo sobre o cotidiano de uma pré-escola paulista, observou freqüente 
desencontro entre as atitudes da professora, sempre na intenção de conter qualquer gesto ou movimento distinto 
da posição sentada, e as condutas das crianças, na tentativa permanente de fugir ao controle, sujeitos à 
impulsividade motora. 
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para higiene, alimentação e sono, a despeito das diferentes necessidades e ritmos das crianças, 

é indicativo da onipresença das relações de poder autoritárias no cotidiano da creche, 

semelhante ao que ocorre noutras etapas da educação.    

Para as professoras, parecem quase inexistentes as possibilidades de se insurgir 

contra a rotina estabelecida17, mesmo que ela não lhes cause encanto algum, o que leva a crer 

que o tempo não pertence a elas, tampouco às crianças que ficam quase sempre à “espera de 

um tempo que nunca chega a ser de fato delas. Tempo de ser ouvida e de ser afagada, de ser 

desafiada à descoberta, de se mostrar capaz e criativa” (BUJES e HOFFMANN, 1991, p.123). 

Assumindo uma atitude de impotência frente à rotina, as professoras vêem-se sem alternativas 

para lidar com ela, a não ser segui-la, uma vez que a sua modificação só seria possível por 

intermédio de uma instância superior.  

O papel da professora na creche acaba se restringindo ao cumprimento daquilo que 

está determinado pela rotina. Nada daquilo que fuja ao previsto é objeto de sua atenção. Como 

as atividades indicadas por essa rotina não ocupam o tempo de permanência dela e nem o das 

crianças na creche, já que menos de 4% é alvo de algum tipo de planejamento18 e para mais de 

40% não há nenhuma atividade prescrita no roteiro de rotina, esse tempo acaba sendo 

ocupado exclusivamente por esperas. Esperas ociosas e disciplinadas! O objetivo das 

professoras, nesses momentos, parece ser o de impedir que as crianças façam outra coisa que 

não seja esperar19.  

Contrariando a visão de criança ativa, motivada, competente, capaz de opinar, fazer 

escolhas e que busca agir com o outro, as professoras agem como as únicas protagonistas da 

rotina. A elas cabe a definição e a execução de todas as atividades. Mesmo quando não estão 

realizando uma atividade, não estão desocupadas, pois estão sempre vigilantes, intervindo 

continuamente no comportamento das crianças, de forma a controlá-lo; moldá-lo. Para as 

crianças resta apenas o que ninguém pode fazer em seu lugar: correr, cair, dormir, acordar, 

comer, chorar e, principalmente, esperar20. A criança que ainda não sabe esperar tem que 

                                     
17 Com exceção das atividades pedagógicas. Essas, por sua vez, limitam-se a “tarefinhas” mimeografadas ou 
feitas à mão, semelhantes a atividades escolares de cobrir, pintar, desenhar, recortar, colar figuras etc. Vale 
destacar que somente a esse segmento da rotina é atribuído o qualificativo “pedagógico”. 
18 Planejar atividades não se restringe à proposição de uma seqüência de atos que serão cumpridos 
impreterivelmente, tendo o adulto a responsabilidade de zelar para que as crianças participem obedientemente 
dela. Tal idéia contraria a perspectiva sócio-interacionista de desenvolvimento e de aprendizagem, que pressupõe 
sempre papel ativo para crianças e para os adultos no interior da instituição de Educação Infantil. 
19 Também Mello (1987), no estudo que fez em uma creche municipal de São Paulo, contabilizou mais de quatro 
horas em que a criança ficava ociosa, esperando o que era imposto pela rotina. 
20 Ávila et alii. (1997), em pesquisa realizada sobre instituições assistenciais de atendimento em tempo integral a 
crianças de 0 a 6 anos de idade, no Estado do Rio Grande do Sul, encontraram também uma rotina cuja 
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aprender isso! Essa aprendizagem (objetivo imediato) é instrumento para outras, como a do 

disciplinamento, a da obediência e a da submissão (objetivo maior a ser alcançado). Para que 

o ensino da espera logre êxito, valem os castigos físicos e morais, as repreensões, a castração 

das vontades, o desrespeito às suas necessidades, a indiferença ao seu choro e a sujeição de 

seu corpo parado, sentado, imobilizado pelas mãos, pelos gritos e pelas ameaças das 

professoras. Assim, a rotina, nela incluindo a espera e a ociosidade, atende à necessidade das 

professoras de disciplinamento das crianças e cumpre bem essa função (ANDRADE, 2002).  

Sem desconsiderar as condições materiais e estruturais em que o trabalho na creche 

comunitária é realizado (como, por exemplo, a longa jornada das professoras, os baixos 

salários, as poucas opções de materiais, a falta de orientação para planejar e para avaliar as 

atividades realizadas etc)21 e também sem a pretensão de transferir para as profissionais da 

creche a responsabilidade pela qualidade do atendimento prestado, esta análise sobre a rotina 

da creche comunitária corrobora a idéia consensual entre os pesquisadores da área de que a 

qualidade dos serviços educacionais oferecidos às crianças em creches e em pré-escolas está 

diretamente relacionada à formação profissional. Essa formação é reconhecidamente um dos 

fatores mais importantes para a promoção de padrões de qualidade adequados à educação, 

qualquer que seja o nível ou modalidade (BARRETO, 1994). Nesse sentido, também Foni 

(1998) destaca, como condicionante de grande importância para a garantia de experiências 

gratificantes e adequadas para as crianças pequenas, a proposta pedagógica da instituição e, de 

modo especial, o estilo de intervenção do adulto. 

Antes mesmo da promulgação da LDB/96, o MEC, ainda no início da década de 90, 

publicou o documento Por uma política de formação do profissional de Educação Infantil 

(BRASIL, 1994a), que preconizava a existência de pessoas qualificadas como condição para a 

efetivação de uma concepção de atendimento que integrasse as funções de cuidar e educar. 

Quatro anos depois, outro importante documento, Subsídios para credenciamento e 

funcionamento de instituições de Educação Infantil (BRASIL, 1998c), foi publicado por esse 

mesmo Ministério. Neste, o quadro de formação dos profissionais que atuam mais 

diretamente com as crianças foi assim apresentado: 
No Brasil, a formação dos profissionais que atuam na Educação Infantil, 
principalmente em creches, praticamente inexiste como habilitação específica. 
Assinala-se que algumas pesquisas registram um expressivo número de profissionais 

                                                                                                                 
característica marcante era o cumprimento de ordens, a espera, o silêncio, a submissão e a docilidade. Nessas 
instituições, as crianças permaneciam mais de oito horas diárias, sendo atendidas por profissionais não 
qualificadas para a função, com sobrecarga de trabalho e com salários inadequados. 
21 Sobre isso, Zabalza (1998) argumenta que é improvável a projetos educativos planejados com baixos níveis, 
sobretudo no que se refere a investimentos, recursos, condições de trabalho, alcançar bom padrão de qualidade.  
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que lidam diretamente com crianças, cuja formação não atinge o Ensino 
Fundamental. Outros concluíram o Ensino Médio, mas sem habilitação de 
magistério e, mesmo quem a concluiu, não está adequadamente formado, pois esta 
habilitação não contempla as especificidades da Educação Infantil (Brasil, 1998c, v. 
I, p. 18). 
 

Assim como é uma característica comum à maioria das profissionais que atuam em 

creches, como mostram diversos estudos (dentre eles, BRASIL, 1994a, 1994b e 1998a; 

CAMPOS, GROSBAUM, PAHIN e ROSEMBERG, 1984; CAMPOS, ROSEMBERG e 

FERREIRA, 1993), também nenhuma das profissionais que trabalha na instituição enfocada 

teve uma formação adequada para trabalhar com crianças pequenas em tempo integral, 

mesmo uma tendo feito o Ensino Médio na modalidade normal e outra estar cursando, à época 

da pesquisa, Pedagogia em nível superior. Como denuncia Rosemberg (1997), os currículos 

desses cursos, via de regra, não contemplam o atendimento em tempo integral a crianças na 

faixa de idade de zero a seis anos. 

Sem a oportunidade de receber informações sobre como uma creche pode contribuir 

para a aprendizagem, o desenvolvimento e o bem-estar das crianças, essas profissionais, como 

tantas outras, acabam tendo que contar tão somente com as suas experiências pessoais, 

associadas a fragmentos de discursos assimilados em rápidos cursos ou em orientações 

pedagógicas e a algumas idéias preconceituosas difundidas pela ideologia dominante sobre as 

pessoas pobres (CRUZ, 2001). Tudo isso contribui muito para que o trabalho realizado por 

elas seja pouco enriquecedor para a criança. 

Por outro lado, foram presenciadas, na creche, várias situações cuja justificativa não 

está inscrita apenas na falta de conhecimentos específicos, mas também em concepções22 

negativas e preconceituosas acerca da criança usuária da creche, de sua família e de suas 

expectativas, de seu desenvolvimento e do papel que a instituição de Educação Infantil 

desempenha nesse processo. Essas concepções, bastante sedimentadas, provenientes, 

provavelmente, das vivências pessoais e profissionais das professoras, imprimem suas marcas 

na organização dos espaços, bem como na estruturação, no planejamento e na execução da 

rotina da creche23. Isso tudo confirma o que muitos estudiosos vêm afirmando e 

comprovando, em suas pesquisas, sobre a titulação exigida legalmente. Ela, por si só, não é 

                                     
22 O termo "concepções" é tomado aqui como sendo formas de apreensão e de interpretação da realidade. Ao 
longo de toda a Tese são utilizados outros termos para a elas se referir, como, visão, compreensão, pensamento e 
percepção. Essa diversificação, tal como destaca Emiliani e Molinari (1998), “sugere uma variedade de 
dimensões possíveis para descrever o que pensam os sujeitos.  
23 Diversos estudos (CHARLOT, 1986; CRUZ, 1987; DIÓGENES, 1998; PLAISANCE, 2001; SPINK e 
FREZZA, 1999 etc.) têm mostrado que as concepções que os professores têm sobre o seu papel, sobre educação 
e sobre escola e alunos, não só influenciam, como criam práticas.  
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garantia de preparação para o trabalho com crianças em creches e em pré-escolas (CRUZ, 

1996; DEMO, 1998; MACHADO, 2004; OLIVEIRA, 1995).  

Para que venha a desempenhar bem o papel de professora de Educação Infantil, no 

sentido de que possa, no exercício de sua função, concretizar, de forma integrada e 

consciente, a tarefa de cuidar e educar a criança de zero a seis anos de idade, complementando 

a ação da família, essa profissional necessita de muito mais que o domínio de informações e 

de habilidades. É insuficiente a essa professora saber o que tem de ser feito com as crianças 

se, quando de posse de novos conhecimentos, ela não sentir o desejo de realizar o que já faz 

de outra maneira. Como destaca Cruz (1996), é necessário também  
Trabalhar (no sentido de incrementar ou modificar), [nos cursos de formação de 
professores de Educação Infantil], atitudes e valores implicados no trabalho solidário 
do pessoal da creche ou pré-escola junto às crianças e suas famílias. Só assim o 
objetivo maior que é promover a educação de maior qualidade poderá se efetivar 
(p.84). 
 

Mesmo que a distância entre a realidade desses profissionais e as novas exigências a 

eles impostas seja bastante grande, pesquisas (ÁVILA e XAVIER, 1997, dentre outras) 

apontam que a formação profissional mais aprimorada, pelo menos no que diz respeito à 

titulação, encontra-se entre os trabalhadores da rede pública, especialmente nas pré-escolas, 

haja vista a função preparatória para o ingresso no Ensino Fundamental que essa modalidade 

de atendimento tem assumido historicamente tanto no Brasil (ANGOTTI, 2001; ARAÚJO, 

2002; BORGES, 1994; BRANDÃO, ABRAMOVAY e KRAMER, 1981; BUJES, 2000; 

CAMPOS, PATTO e MUCCI, 1981; CARVALHO, 1995; KRAMER, 1985, 1994b, 1995, 

1988a, 1988b; KRAMER e ABRAMOVAY, 1985, 1991; KUHLMANN JR, 1999; REDIM, 

1988a, 1988b, 1988c, 1998; TIRIBA, 1992; WEISZ, 1988 etc.) quanto no cenário 

internacional, como indicam Dahlberg, Moss e Pence (2003, p. 89): 
Alguns dos resultados mais específicos que se espera que a instituição dedicada à 
primeira infância [que compreende os primeiros seis anos de vida] produza estão, 
hoje em dia, amplamente reconhecidos na política e na literatura dedicadas à 
primeira infância, particularmente melhorando o desenvolvimento e a preparação 
das crianças para o ensino obrigatório, o que inclui iniciar a escola “pronto para 
aprender”. 
 

Nessa perspectiva, é bastante sintomático o fato de que as taxas de matrículas em 

Educação Infantil aumentem à proporção que a idade da criança aproxima-se da idade escolar 

fundamental, qual seja, sete anos. Em Fortaleza, por exemplo, de acordo com dados do Censo 

Escolar 2006, 13.229 crianças são atendidas em creches24. No que se refere ao número de 

                                     
24 Desse total, 7.244 encontram-se na rede privada; ou seja, o poder público responde diretamente apenas por 
45% da população atendida pelas creches. 
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crianças matriculadas em pré-escolas, o referido Censo indica um total de 85.049, o que 

corresponde a um número maior pelo menos seis vezes àquele referente ao atendimento 

realizado em creches25.  

Vale destacar que quando a pré-escola restringe a sua função à preparação da criança 

para a etapa subseqüente da educação básica, a criança está também sendo reduzida, porque a 

instituição deixa de considerá-la integralmente para considerá-la um aluno em potencial 

(ARAÚJO, 2002). Assim, diversas experiências infantis passam a ser compreendidas como 

pouco importantes e/ou reveladoras de imaturidade, uma vez que não fazem parte do 

repertório de habilidades, de atitudes, de conhecimentos e de rituais vistos como necessários à 

adaptação da criança à rotina da escola de Ensino Fundamental. 

Nesse sentido, um dos grandes desafios que se apresenta hoje para a Educação 

Infantil, particularmente para a creche, é o delineamento de suas especificidades; daquilo que 

de fato lhe compete, sem perder de vista seu caráter intencional e sistemático e sem cair na 

reprodução de práticas escolarizantes (CERIZARA, 1999). 

Escola, creche e pré-escola são instituições distintas; portanto, a função social que 

lhes é atribuída também é diferenciada. A própria associação que se estabelece entre ensino e 

escola, educação e creche e pré-escola remete a essa diferenciação. Rocha (2002) destaca 

alguns aspectos, os quais denomina “marco diferenciador”, entre essas instituições, que 

considero importantes serem lembrados, por exemplo, quando se pensa na definição e no 

planejamento da programação diária das crianças pequenas em creches e em pré-escolas: 
Enquanto a escola se coloca como o espaço privilegiado para o domínio dos 
conhecimentos básicos, as instituições de Educação Infantil se põe sobretudo com 
fins de complementaridade à educação da família. Portanto, enquanto a escola tem 
como sujeito o aluno, e como o objeto fundamental o ensino nas diferentes áreas, 
através da aula; a creche e a pré-escola têm como objeto as relações educativas 
travadas num espaço de convívio coletivo que tem como sujeito a criança de 0 a 6 
anos de idade (ou até o momento em que entra na escola) (p.8). 
 

Na verdade, essa mesma autora admite que se há um relativo consenso entre alguns 

professores e pesquisadores e determinados políticos e administradores sobre o caráter 

educativo da Educação Infantil, “o mesmo não acontece em relação à definição do que isso 

significa e de como deve ser viabilizada essa possibilidade junto às crianças pequenas” 

(ROCHA, 1995, p.1). Na prática, o que se constata é ainda um grande hiato entre o que se 

                                     
25 O atendimento nas instituições públicas corresponde a apenas 35% e grande parte desse atendimento dá-se em 
“anexos”, instituições escolares que, em sua maioria, funcionam em prédios alugados ou cedidos e que não 
possuem corpo administrativo próprio, pois são vinculados a escolas patrimoniais (instituições mantidas e 
gerenciadas exclusivamente pelo poder público municipal), chamadas, cotidianamente, de “escolas-mãe”.  
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pretende e o que se realiza; o que se “quer fazer” e o que se “pode fazer” no interior das 

instituições de Educação Infantil. As pesquisas constatam que predomina, de fato, entre 

aqueles que trabalham diretamente com as crianças, a ausência de entendimento comum sobre 

que capacidades, competências, comportamentos e aprendizagens específicas deseja-se para 

as crianças e quais os meios e recursos para a realização de tais metas (CRUZ, 2004a). 

Em se tratando da pré-escola, todo esse quadro parece ser agravado ainda mais por 

indefinições decorrentes, inclusive, da sua própria denominação, como argumenta Nunes 

(1995): 
Pré, segundo o Aurélio, significa anterioridade. Aquilo que é anterior pode ser 
considerado como pré-requisito, neste caso, a pré-escola pode ser vista como 
período de preparação para a escolaridade, aqui entendida como a fundamental e 
obrigatória, passando a ser mais propriamente a preparação para a 1ª série do 1º 
grau. Anterior também é o que ainda não é, assim a pré-escola pode ser considerada 
como aquilo que ainda não é uma escola e nela se pode adotar qualquer caráter 
diferente do educativo ou do regulamentado enquanto escolarização (p.1). 
 

No caso específico da cidade de Fortaleza, parece ser muito forte, entre essas três 

instituições - creche, pré-escola e escola -, uma relação de dependência no sentido ascendente, 

em que se espera que a creche prepare para o ingresso na pré-escola e esta, por sua vez, 

prepare para o Ensino Fundamental. Em nome disso, o trabalho pedagógico que é 

desenvolvido acaba ignorando a criança concreta, real e competente que ali está, pautando-se 

em um modelo de aluno em potencial. Assim, a infância, sobretudo das crianças pobres, vai-

se perdendo em mãos adultas e, das cem linguagens que elas possuem, 99 lhes são tiradas 

(MALAGUZZI, 1999, citado por EDWAARDS, GANDINI e FORMAN, 1999). 

     

1.3 O contato com a pré-escola: uma experiência de formação em contexto 

Em 2003, já como aluna do curso de doutorado, passei a fazer parte de um grupo de 

pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da FACED/UFC26, também sob 

a coordenação da professora Drª. Silvia Helena Vieira Cruz.  Naquela ocasião, o grupo 

encontrava-se em meio a um intenso processo de leitura e de discussão dos referenciais 

teórico-metodológicos em que se baseava o seu projeto e já se preparava para a escolha do 
                                     
26 Tal grupo, formado desde 2001, denomina-se PARQUE e é integrante da Rede Contextos Integrados de 
Educação Infantil. Composto atualmente por seis integrantes, objetiva promover a qualidade da Educação 
Infantil, em parceria com os profissionais que atuam nos diferentes contextos em que ela é oferecida. A 
designação “PARQUE” advém do fato dessa palavra conter as iniciais de “parceria”, “qualidade” e “educação”, 
conceitos-chave para o trabalho que a equipe desenvolve. Para maiores esclarecimentos acerca do trabalho que 
vem sendo desenvolvido pelo grupo, cf. Anexo 1: “Qualidade em parceria: uma proposta de pesquisa e 
desenvolvimento profissional em Educação Infantil”. 
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contexto em que iria desenvolver o seu trabalho, que envolvia pesquisa, intervenção e 

formação de professores em uma instituição de Educação Infantil.  

Definidos os critérios27 para esse feito e de posse da relação nominal das instituições 

públicas municipais que atendiam crianças na faixa de quatro a seis anos de idade, doze (12) 

pré-escolas, que pareciam reunir mais condições e interesses de abrigar a proposta de trabalho 

da equipe, foram visitadas, até que se chegasse à definição de uma única. Desde então, em 

dupla ou sozinha, comecei a ter contatos freqüentes também com essas instituições.  

Eu já possuía conhecimento, através do relato de comentários de professoras de 

Educação Infantil da rede municipal, por ocasião da realização de cursos de formação 

continuada oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Assistência e Social 

(SEDAS), em que fui instrutora, e por contatos pessoais mantidos com técnicas dessa 

Secretaria, de que a Educação Infantil oferecida nessas instituições ainda se encontrava 

distante da qualidade a que as crianças têm direito. No entanto, já nas primeiras visitas à 

escola, chamou-me muita atenção a presença de tanta semelhança entre o seu cotidiano e o da 

creche comunitária em que realizei a pesquisa de mestrado. Não demorou muito para que logo 

fosse sendo fortalecida em mim, cada vez mais, a impressão de que assim como na creche 

comunitária, também “na pré-escola, não encontramos um jardim prometido para a infância” 

(ARAÚJO, 2002, p.15). 

Em seu interior, encontrei muitas práticas similares às da creche, como, por exemplo, 

a ausência quase que total de planejamento das atividades a serem desenvolvidas com as 

crianças, longos momentos de esperas ociosas, desvalorização do potencial da brincadeira e 

do movimento para o desenvolvimento e a aprendizagem infantis, preocupação com o 

disciplinamento das crianças, dissociação das funções de cuidar e educar e o predomínio da 

sala de aula como o espaço de maior permanência das crianças, a despeito da existência de 

outras dependências nas instituições. Também lá, as profissionais que lidam diretamente com 

as crianças trabalham 
isoladas em suas salas de aula, (...) sozinhas, dependendo somente de suas intuições 
e dos conhecimentos já acumulados ao longo de sua prática, das suas concepções, 
nunca postas em dúvida, orientando suas tomadas de decisão. São, portanto, 

                                     
27 Seis foram os critérios definidos para a escolha do contexto, quais sejam: sensibilidade da instituição para a 
importância de desenvolver uma maior integração com a comunidade escolar; a presença, no quadro de 
profissionais da escola, de algum membro da gestão escolar interessado em apoiar e em participar do trabalho 
proposto; a existência de um número igual ou superior de professores de Educação Infantil em relação ao 
número de componentes do PARQUE; condições físicas minimamente adequadas, como, por exemplo, salas de 
aula e banheiros adequados às necessidades das crianças pequenas; que se tratasse de uma escola patrimonial; 
manifestação explícita e consciente dos professores quanto ao desejo de se envolver no trabalho proposto de 
melhoria da qualidade da educação. 
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trabalhos solitários em meio ao coletivo. (...) Sem uma orientação estabelecida, a 
escola desenvolve seu trabalho dependendo da atuação da direção, das suas escolhas 
e decisões. (LEITÃO, 2002, p. 152).  
  

Mesmo assim, se comparada à referida creche comunitária de Fortaleza, a pré-escola 

da rede pública municipal parece estar em vantagem em relação à sua função pedagógica.  

Uma dessas aparentes vantagens diz respeito à vinculação institucional. Embora, 

legalmente, faça parte do sistema de ensino, a creche ainda se encontra vinculada à Secretaria 

de Ação Social - SAS, órgão cuja tradição tem sido a prestação de serviço orientada por uma 

concepção educacional assistencialista. Essa vinculação administrativa a um órgão de 

assistência, na compreensão de Kuhlmann Jr (1998), é um dos fatores que tem ajudado a 

perpetuar essa concepção, uma vez que o atendimento, desde o início, já tem como 

destinatário exclusivo a população pobre que, supostamente, não teria condições de educar 

“adequadamente” os seus filhos. Já a situação das pré-escolas é diferente: todas estão 

vinculadas à Secretaria de Educação, que possui uma proposta pedagógica para a Educação 

Infantil, e têm um grupo de técnicos responsável pelo seu acompanhamento na SEDAS, mais 

especificamente na Coordenadoria de Políticas Públicas de Educação (COEDUC). 

A creche não tinha uma proposta pedagógica sistematizada. Aliás, em muitos casos, 

suas professoras e coordenadoras desconheciam isso (CRUZ et alii, 1998). Com exceção de 

um roteiro indicativo das atividades de rotina, não havia qualquer outro documento escrito na 

creche que preconizasse orientações pedagógicas para o trabalho lá realizado. A pré-escola, 

apesar de suas professoras não o conhecerem, conforme revelou Leitão (2002, p. 152), possui, 

desde 1995, um documento intitulado Proposta Curricular para a Educação Infantil 

(FORTALEZA, 1995). Tal Proposta afirma assumir orientação “construtivista” e apresenta, 

na seção “Subsídios para reflexão da proposta curricular de Educação Infantil”, o item 

“Encaminhamentos Metodológicos”, composto por 17 páginas que apresentam sugestões de 

conteúdos e de atividades a serem desenvolvidas com as crianças.  

Em 2003, foi alvo de estudo em curso de formação para professores de Educação 

Infantil da rede pública municipal de Fortaleza, outro importante documento publicado pela 

SEDAS, no ano anterior, denominado Diretrizes pedagógicas para implementação das 

instituições de Educação Infantil – creches e pré-escolas da rede de ensino municipal de 

Fortaleza (FORTALEZA, 2002).  Muitas professoras cursistas receberam um exemplar dessa 

publicação. Essa, por sua vez, que também diz fundamentar-se em uma concepção 

“sociointeracionista” de desenvolvimento e de aprendizagem, consiste em uma compilação do 

Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 1998b), com indicações de 
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objetivos, conteúdos, atividades e recursos materiais para cada área do conhecimento. 

Constam ainda nessas Diretrizes, sob o título “Rotinas de atendimento às crianças”, breves 

orientações sobre a função e a organização das rotinas de atendimento “essenciais” e 

“pedagógicas”. Cada professora também recebeu, na íntegra, naquela ocasião, os três livros 

que formam o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. Independente da 

qualidade desses documentos/textos, pode-se dizer que, ao contrário das professoras da 

creche, as professoras da pré-escola têm pelo menos três relevantes fontes que podem usar 

como consulta para orientar e/ou inspirar seus fazeres. 

Outra suposta vantagem da pré-escola em relação à creche diz respeito à forma de 

contratação e de titulação de seu pessoal. No período em que foi investigada (ANDRADE, 

2002), a creche continuava contratando professoras e coordenadora sem a titulação inicial 

mínima exigida pela LDB, o que contribui ainda mais para que o direito de acesso da criança 

à creche não coincida com o direito de ter atendimento e acolhimento de qualidade 

(ROSEMBERG, 2000).  

As pesquisas realizadas na área têm encontrado ainda como muito forte o papel dos 

relacionamentos pessoais e/ou parentais para o aceite da candidata às vagas existentes nas 

creches comunitárias. Aliás, como adverte Cruz (1999, p. 8), o que tem acontecido com essas 

professoras é que “essas mulheres parecem ter visto na creche comunitária uma oportunidade 

de emprego que não exigia experiência anterior ou qualificação especializada”.  

A pré-escola da rede pública municipal, apesar da precariedade em que funciona, 

encontra-se em uma situação relativamente privilegiada28. Suas professoras são contratadas 

através de concurso público. A conclusão do curso de Pedagogia tem sido, nos últimos anos, 

uma exigência para que a pessoa possa concorrer a uma das vagas ofertadas. A experiência 

profissional anterior em educação escolar tem contado ponto a favor do candidato. Algumas 

dessas instituições, aproximadamente 200, conforme informa a SEDAS, contam com a figura 

do supervisor em seu quadro de funcionários. Muitas delas, cerca de 228, funcionam dentro 

de escolas de Ensino Fundamental, o que, de alguma forma, pode influenciar os seus 

                                     
28 Embora seja aqui utilizada a expressão pré-escola, é importante esclarecer que, assim como acontece noutras 
capitais brasileiras e até em outros países, o município de Fortaleza não tem esse segmento como uma forma 
distinta de atendimento às crianças de quatro a seis anos de idade funcionando em prédios exclusivos.  Aliás, por 
si só isso não representaria um problema. Não é o fato de funcionar dentro de escolas de Ensino Fundamental 
que necessariamente faz com que seja precário o funcionamento da pré-escola. O que tem contribuído para isso, 
dentre outros aspectos, parece ser a ausência de características e de atenção específicas por parte dos gestores das 
escolas, onde salas de crianças de quatro a seis anos de idade funcionam, aparentemente, como apêndice dessas 
instituições. As supervisoras das escolas em que há turmas de pré-escola, por exemplo, parecem sentir-se mais 
responsáveis pelos alunos maiores do que pelas crianças dessas salas, o que resulta em formas diferenciadas de 
acompanhamento do trabalho que é realizado pelas professoras. 
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objetivos, dada a proximidade com os rituais escolarizantes e com a maior possibilidade de 

visibilidade da eficiência da “preparação” que a pré-escola pode atingir.  

Dahlberg, Moss e Pence (2003), ao discorrerem sobre o caráter social e cultural das 

instituições de Educação Infantil, chamam a atenção para o fato de que elas: 
não têm características inerentes, qualidades essenciais, nem propósitos necessários. 
Para que elas servem, a questão do seu papel e do seu propósito, não são auto-
evidentes. Elas são o que nós, ‘como uma comunidade de agentes humanos’, 
fazemos delas. (...) O que pensamos serem essas instituições determina o que 
fazemos e o que acontece dentro delas (p.87). 
 

Para esses autores, o trabalho pedagógico desenvolvido pelos profissionais 

responsáveis pelo cuidado e pela educação da criança pequena também é resultado das 

imagens construídas coletivamente do que é, pode ser e deve ser essa criança.  Pacheco (1995, 

p.153) também compartilha dessa idéia, quando afirma que “toda a acção do professor, e 

conseqüente processo de tomada de decisões didáticas, baseia-se nos seus propósitos, crenças, 

valores, conhecimentos (...) no que ele pensa, conhece e crê”. 

Nesse sentido, considero importante procurar apreender o que pensam as profissionais 

da pré-escola pública municipal de Fortaleza sobre as crianças usuárias desse serviço. Que 

função acreditam ter a educação escolar para a criança de quatro a cinco anos de idade? Qual 

tem sido a função da educação oferecida às crianças que freqüentam a instituição em que 

trabalham? Que papel atribuem a si, às crianças e às suas famílias nesse contexto? Em que 

difere o discurso das professoras da pré-escola do discurso das professoras da creche 

comunitária? Partilham, essas profissionais, das mesmas imagens acerca das crianças, de seu 

desenvolvimento e de seu bem-estar? 

Mesmo sendo as professoras as responsáveis mais diretamente pelo trabalho que é 

desenvolvido com as crianças, membros do grupo gestor – direção e supervisão, por exemplo 

– também detêm uma parcela de poder sobre a rotina escolar, seja determinando, controlando, 

sugerindo, avaliando, planejando ou mesmo sendo conivente com as práticas existentes. 

Dessa forma, é importante conhecer também as concepções desses membros que ocupam 

cargos hierarquicamente superiores dentro da instituição e que, por conta disso, geralmente 

têm suas opiniões consideradas pelas professoras, por exemplo, como as mais “corretas” ou as 

mais “adequadas”, não sendo, por isso, passíveis de questionamentos e de críticas.  

Na escola onde o PARQUE realiza o seu trabalho são quase inexistentes momentos 

sistemáticos para planejamento, avaliação e reflexão conjunta das ações desenvolvidas. 

Menos freqüente ainda é a tomada coletiva de decisões, o que seria vital para o bom 

andamento daquilo que está sendo feito diariamente, particularmente quando se pode contar 
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com a orientação de um dos membros gestores, especialmente com a da supervisora. No 

entanto, oportunidades informais de troca entre essas profissionais são muito comuns.  

Um exemplo disso é o horário do almoço, em que várias professoras que trabalham os 

dois turnos seguidos na escola, muitas vezes, na companhia da diretora, da vice-diretora e da 

supervisora (esta última com menor freqüência), permanecem juntas na sala dos professores 

ou mesmo no refeitório um pouco antes do almoço ser servido, durante o tempo em que 

almoçam e após o seu término, enquanto repousam um pouco deitadas sobre bancos, mesas e 

cadeiras, à espera do início do outro turno de trabalho.  Nesse período, surgem conversas 

sobre vários assuntos, inclusive sobre a escola, sobre acontecimentos de sala de aula etc. Isso 

também se dá na hora em que o lanche das crianças é servido, ocasião em que duas ou três 

turmas ficam juntas no refeitório e as professoras dividem o seu tempo entre distribuir o 

lanche, controlar as crianças, conversar com as colegas e/ou com a supervisora ou mesmo 

com a diretora ou com a vice-diretora.  

Esses momentos que fazem parte do cotidiano da escola certamente devem contribuir 

para a formação e para a revisão de opiniões, de valores e de crenças e, conseqüentemente, 

para a sedimentação ou não de práticas, uma vez que trazemos, em nossas formas de 

apreender o mundo, um pouco daquilo que constitui a cultura dos grupos com os quais 

convivemos. Nesse sentido, é oportuno investigar: o que há de comum e de diferente nas 

percepções desses dois segmentos da escola acerca, por exemplo, da função que atribuem à 

pré-escola, da imagem que têm sobre as crianças que a freqüentam e do papel que conferem a 

si, às crianças e às suas famílias na concretização da rotina da escola? 

Certamente as respostas a essas indagações são permeadas por valores, por 

sentimentos e por preconceitos. Conhecê-las poderá ajudar a entender as escolhas que são 

feitas por essas profissionais com relação aos conteúdos a serem trabalhados com as crianças, 

às atividades, à forma como se encontram organizados o espaço e o tempo, à natureza da 

relação que mantêm com as famílias... Tudo isso, ao transformar-se em conteúdo para 

alimentar a reflexão sobre as práticas educativas em curso, poderá contribuir para a promoção 

de modificações qualitativas no trabalho realizado com as crianças. Além disso, ter acesso ao 

que pensam as profissionais da pré-escola pública municipal de Fortaleza sobre criança, 

Educação Infantil e função de professor pode representar um passo a mais rumo ao 

aprofundamento do conhecimento que já se tem sobre a pedagogia que é posta em ação nas 

instituições que prestam atendimento às crianças de nossa cidade.  
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Por outro lado, nesse contexto também estão presentes, mesmo que de forma 

conflituosa, complementar e/ou contrastante, outras formas de ver e de pensar a pré-escola, o 

seu papel social e a sua rotina diária, oriundas das crianças e de suas famílias. 

Assim como na creche comunitária pesquisada (ANDRADE, 2002), também nessa 

pré-escola as famílias parecem pouco ouvidas e valorizadas. Mesmo fazendo parte do 

discurso da instituição a máxima de que “o apoio das famílias é essencial para o bom 

desempenho dos alunos”, preconceitos em torno da classe social a que esses pertencem 

dificultam as relações entre a família deles e a escola. Em decorrência disso, as famílias 

passam a ser alvo de acusações, como, por exemplo, de desinteresse por seus filhos. 

No âmbito da instituição, são tomadas decisões que têm implicações na vida dessas 

famílias sem que elas sejam consultadas. A exemplo disso, temos a mudança de horário de 

funcionamento da escola. Oficialmente, as aulas têm determinação da SEDAS para acabar às 

11 horas no turno da manhã e às 17 horas, à tarde. Repetidas vezes esse horário é alterado, 

sempre no sentido de ser reduzido. Quando isso acontece, os pais ou responsáveis pelas 

crianças são apenas comunicados. Parecem ser muito freqüentes também as vezes em que eles 

levam as crianças para a escola e retornam em seguida para as suas casas, após saberem que 

não haverá aula. Outras vezes, têm de esperar muito (cerca de meia hora) pelas professoras, 

que nem sempre chegam no horário previsto para o início das aulas. O que essas alterações, 

na maioria das vezes sem aviso prévio, podem causar a essas pessoas e aos seus 

compromissos de trabalho parece não ser objeto de preocupação da escola. 

A reação das famílias nessas ocasiões é diversa. Algumas reclamam, embora não 

sejam acolhidas em seu protesto. Pelo contrário, suas queixas parecem reverter-se contra elas, 

sendo interpretadas como expressão do suposto desejo de “livrar-se dos filhos”. Outras 

lamentam apenas entre si. Porém, grande parte volta para suas casas, em silêncio, levando 

consigo suas crianças e retornando no dia seguinte, mesmo sem a garantia de que será 

diferente.  

Ainda que com tanto desencontro, a esperança de que a escola funcione bem parece 

persistir nessas famílias. Por que isso acontece?  

Alguns estudos, como os de Connell (1995), Cruz (1999), D’Ávila (1998), Gusmão 

(1997) e Moreira (1999), indicam que a escolaridade é vista pelas famílias provenientes das 

camadas populares como fator de melhoria das condições de vida para os seus filhos, 

resultando, portanto, no investimento para que essa escolarização se concretize. Dessa forma, 

parece que as famílias atribuem à escola também a função preparatória, nesse caso, para o 

mercado de trabalho. Essa seria, então, a função da escola ideal para as famílias das crianças 
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da escola em que o PARQUE está desenvolvendo o seu trabalho? Mas o que essas famílias 

pensam sobre a escola real que conhecem; aquela que seus filhos freqüentam? Como ela está 

contribuindo para a realização de suas expectativas e as de seus descendentes? Como elas 

percebem a forma como estão organizados seus espaços e rotinas? Considerando que as 

pessoas constituem-se na medida em que interagem com os outros, em diferentes contextos, 

como a visão que as famílias têm de seus filhos, especialmente sobre os seus desejos e as suas 

capacidades de aprendizagem e de desenvolvimento, tem sido influenciada pela escola? 

Mais que nas outras etapas da escolarização básica, a relação entre a instituição 

(creche e pré-escola) e as famílias assume papel muito importante, haja vista a função 

complementar compartilhada por elas, como prescreve a LDB, em seu artigo 29: 
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 
(BRASIL, 1996, grifo meu). 
 

No entanto, para que as famílias possam ser de fato consideradas parceiras do trabalho 

que a instituição desenvolve junto aos seus filhos, seus valores, desejos e expectativas 

precisam ser conhecidos e tomados também como referência na elaboração e na concretização 

do projeto pedagógico da escola. 

Dantas (2005) chama a atenção para a necessidade dos professores conhecerem as 

crianças para poder atendê-las bem. No caso das crianças pequenas, conhecê-las significa 

também (mas não somente) ouvir (e muito) o que elas têm a dizer aos seus pais ou 

responsáveis. Considero que o acesso a esse conhecimento – o que pensam as famílias sobre a 

escola de seus filhos, mais especificamente sobre a sua rotina – pode contribuir para romper o 

desencontro que marca a relação entre essas duas instituições (família e escola) e, nesse 

sentido, ser fértil para a promoção de práticas pedagógicas de qualidade com as crianças. 

Por outro lado, tão importante quanto conhecer o que pensam os adultos responsáveis 

pela educação da criança sobre o trabalho que é desenvolvido pela escola, é tentar apreender o 

que pensam, desejam e sentem essas crianças. Mais ainda do que as famílias, no cotidiano 

escolar: 
geralmente, as crianças não têm uma fala considerada como legítima na ordem 
discursiva. As idéias que elas expressam são quase sempre ignoradas e 
desqualificadas pelos adultos, como se estas falas fossem algo menores, infantis, e 
destituídas de razão (SILVEIRA, 2004b, p. 1). 
 

Embora os adultos que convivem com as crianças, sejam os pais e/ou professores, 

possam dar muitas informações sobre elas; portanto, ajudar a conhecê-las um pouco mais, 

somente elas podem dizer, com mais propriedade, o que de fato pensam, desejam e gostam.  
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Desde que nasce, a criança já participa ativamente do seu desenvolvimento, olhando, 

vocalizando, expressando seu conforto e desconforto, falando com o seu corpo29, 

comunicando-se com o meio físico-social onde se encontra. O fato delas não serem ouvidas 

parece, portanto, ser decorrente mais da pouca habilidade desenvolvida pelos adultos para 

compreendê-las do que da sua capacidade de se expressar. Elas falam, independentemente dos 

adultos ouvi-las ou não. Afinal, como destaca Malagguzzi (1999), todas as crianças possuem 

cem linguagens, cem modos de pensar e de falar.  

No caso da escola em que o PARQUE vem atuando, conforme relatado no Anexo 1, 

parece pouco evidente a presença de situações que estimulam a livre expressão das crianças, 

assim como oportunidades em que elas possam ser ouvidas, tomar decisões e participar, de 

forma mais ativa, do seu processo de aprendizagem, de desenvolvimento e de bem-estar. O 

que elas já sabem sobre aquilo que a professora fala, por exemplo, nem sempre é considerado. 

Às vezes, quando elas se expressam de alguma forma, não são realmente ouvidas30. Aliás, em 

alguns momentos, a preocupação com o ensino das regras de comportamento, especialmente 

da obediência e do “ficar quieto e calado”, daquilo que “não se deve fazer” com os colegas, o 

material e a na sala de aula, parece ser a prioridade da instituição. Nesse sentido, parecem ser 

pouco coincidentes os interesses dos adultos e das crianças na escola, sendo estas últimas 

quase sempre preteridas.  

 Vale ressaltar, entretanto, que a ausência de consideração do ponto de vista das 

crianças, especialmente sobre as coisas que lhe dizem respeito mais diretamente, não é uma 

característica exclusiva do contexto escolar. Ela está presente também, por exemplo, na 

maioria das pesquisas que se ocupam da Educação Infantil. Aliás, “este não é um privilégio da 

área educacional. Na pesquisa social, antropológica e histórica também tem sido pouco o 

espaço dado para a voz própria da criança” (ROCHA, 1999, p.104).  

Na pesquisa realizada por Cruz (1999), em que as professoras de creches comunitárias 

e famílias de crianças usuárias foram indagadas sobre a sua satisfação e a das crianças a 

respeito de alguns aspectos relacionados ao funcionamento da instituição (como, por exemplo, 

objetivos, atividades e materiais), tanto os pais como as professoras consideraram que as 

                                     
29 Da linguagem corporal utilizada pela criança, por exemplo, o sorriso, o brilho dos olhos, o movimento das 
pernas e dos braços, pode ser inferido o grau de sua satisfação diante de uma situação. Os “olhos mortos” das 
crianças, por exemplo, denunciam a qualidade do trabalho realizado naquela instituição que ela freqüenta 
(Informação obtida em palestra proferida por Heloísa Dantas, em nove de outubro de 2000 na Faculdade de 
Educação/UFC). 
30 Um exemplo disso foi quando a professora do Jardim II dava aula sobre o Dia do índio (era 19 de abril) e 
falava que as ocupações do índio eram a caça e a pesca. Um menino interrompeu-a, exclamando: “ah, meu pai é 
pescador!”. A professora falou, rispidamente: “Cala a boca, não atrapalha!” e deu continuidade à sua aula. 
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crianças apreciam o atendimento que recebem. Para muitos desses adultos, a creche é um 

“paraíso”. Todavia, como a autora mesmo adverte, “o que de fato [as crianças] pensam e 

sentem nos parece uma incógnita. Várias crianças mostram-se alegres, falantes, curiosas e 

criativas; outras expressam apatia no rosto e no corpo, têm um olhar desiludido, sem 

esperança” (Idem, ibidem, p.16).    

Neste sentido, concordo com Silveira (2004), quando ela afirma: 
Saber como as crianças vêem a escola, talvez possa nos ajudar na tarefa de 
pensarmos em melhorias nas instituições ou em uma nova forma de atendimento, 
organizado para que as crianças pequenas possam ser mais felizes e atendidas a 
partir de um processo educativo de qualidade (p.6). 
 

Assim sendo, esta pesquisa compartilha dessa preocupação; ou seja, busca também 

valorizar o direito que as crianças pequenas “têm de ser vistas, ouvidas e escutadas na 

investigação” (OLIVEIRA-FORMOSINHO e ARAÚJO, 2003). Portanto, pretende também 

identificar e analisar as concepções das crianças acerca do mesmo tema de que falarão as 

profissionais da escola e as famílias, qual seja: o uso do tempo e do espaço na organização das 

experiências educativas na pré-escola.  

Provavelmente, o que as crianças têm a dizer sobre isso pode estar relacionado com 

aquilo que os adultos com os quais convivem pensam. No entanto, como lembra Rocha 

(2005), a criança é construtora e reprodutora de cultura. Assim, embora a sua fala tenha 

semelhanças e guarde relações com as falas dos grupos com os quais interage, distingue-se da 

dos adultos; vai além. Pinto e Sarmento (1997, p.25), citados por Müller (2003), confirmam 

essa hipótese quando afirmam que: “o olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais 

que o olhar dos adultos deixa na penumbra ou obscurece totalmente”. 

  

1.4 Por que mais uma pesquisa sobre a rotina na pré-escola?  

A necessidade de conhecer as concepções das professoras da pré-escola acerca de sua 

rotina e dos fatores que a presidem, como, por exemplo, a visão que elas têm sobre as crianças 

usuárias, já foi apontada como uma justificativa para a realização desta pesquisa. O 

conhecimento daí decorrente torna-se ainda mais relevante à medida em que se compreende 

cada vez melhor que: 
A nossa construção da infância e da primeira infância é produtiva e, por isso, 
queremos dizer que ela determina as instituições que proporcionamos às crianças e o 
trabalho pedagógico que adultos e crianças realizam nessas instituições 
(DAHLBERG, MOSS e PENCE , 2003, p.p. 63 e 64, grifo dos autores).  
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Embora a pré-escola seja ainda objeto de maior atenção dos pesquisadores do que a 

creche31, há pelo menos duas características em comum nas pesquisas que vêm sendo 

realizadas na área que também justificam a realização de mais uma investigação sobre a pré-

escola32.  

A primeira delas refere-se ao fato de ser ainda relativamente pequeno e incipiente o 

número de trabalhos cujo objeto de estudo tenha sido a rotina de atendimento às crianças. 

Aliás, alguns estudos, como o de Batista (1998), têm mostrado que a preocupação com o 

cotidiano das instituições, mais especificamente com o aspecto pedagógico do atendimento 

(por exemplo, as atividades desenvolvidas com as crianças, a proposta pedagógica em curso, a 

organização dos espaços e materiais etc) é uma característica que se torna mais presente nas 

pesquisas somente a partir dos anos 90. A exemplo disso, temos os estudos de Andrade 

(1995), Esteban (1993), Garcia (1993), Gomes (1993), Gonçalves (1994), Haddad (1992), 

Machado (1991), Nunes (1995) e Oliveira (1992 e 1995), dentre outros.  

Nessa mesma década, o MEC publicou uma coletânea de trabalhos realizados na área, 

no período de 1980 a 1995, denominada Educação Infantil: bibliografia anotada (BRASIL, 

1995b). Das 147 pesquisas reunidas nessa obra, 55 foram classificadas na área temática 

denominada “cotidiano”33. Desse total, apenas 21 tiveram como foco a rotina da instituição ou 

aspectos a ela relacionados, como, por exemplo, a brincadeira, a presença da arte, o uso do 

espaço e a relação estabelecida entre as crianças e os adultos educadores. Somente cinco 

dessas 21 publicações datam de anos anteriores à década de 90, o que reforça a tese de que é a 

partir dos anos 90 que a rotina das instituições de Educação Infantil passa a configurar-se de 

fato como um campo de interesse dos pesquisadores da área. 

                                     
31 Essa constatação pôde ser feita a partir da análise de trabalhos realizados em diferentes períodos. Nos anos de 
1978 a 1981, por exemplo, 10% dos trabalhos de pós-graduação em Educação, no Brasil, investigaram a pré-
escola (GATTI, 1983). Já nos anos de 1990 a 1996, o Grupo de Trabalho de Educação da criança de 0 a 6 anos 
(G.T. 7) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) registrou 42 trabalhos 
cujo foco foi o atendimento à criança de 4 a 6 anos de idade (ROCHA, 1999). Isso também se deu neste mesmo 
período (de 1990 a 1996) nas pesquisas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC): 20 dos 123 
trabalhos analisados por Rocha (Ibidem) centraram-se na pré-escola.  
32 Embora o atendimento em Educação Infantil no Brasil ainda esteja muito aquém do desejado; ou seja, o 
número de creches e de pré-escolas ainda é pequeno frente à demanda existente por esse serviço, é inegável a sua 
expansão, sobretudo a partir do final da década de 90. Uma das decorrências da ampliação no número de 
matrículas e de instituições – creches e pré-escolas – em funcionamento tem sido a intensificação de pesquisas 
na área. Na análise que Rocha (1999), por exemplo, faz sobre a produção dos programas de pós-graduação em 
Educação no Brasil, é observado um expressivo crescimento no número de pesquisas em Educação Infantil a 
partir do término dos anos 80. Entre os anos de 1983 e 1998, Strenzel e Silva Filho (1997) apontam um 
crescimento médio de 5% das pesquisas em Educação Infantil em relação ao total das pesquisas da educação. 
33 Os textos reunidos nessa coletânea - quase todos resultados de pesquisa - foram organizados em três áreas 
temáticas: história, políticas públicas e cotidiano. Além disso, consta nela ainda um quarto tópico que reúne 
resenhas de outras coletâneas e bibliografias diversas relacionadas à Educação Infantil. Todo esse trabalho de 
análise e de resumo das obras publicadas nesse documento foi coordenado pela Fundação Carlos Chagas. 
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Outro traço comum às pesquisas desenvolvidas em Educação Infantil é a 

predominância da perspectiva do adulto sobre a da criança. Mesmo quando o objeto de estudo 

é o cotidiano da instituição, o olhar do pesquisador, na maioria das vezes, tem se voltado para 

o adulto, como destaca Batista (1998): 
a maioria [das pesquisas] dirige o olhar sobre o adulto que atua direta e/ou 
indiretamente com as crianças na busca da compreensão da prática pedagógica, do 
currículo, do planejamento, de programas e propostas e de formação profissional 
(p.9). 
 

Na prática, os pesquisadores que denunciam a presença de rotinas autoritárias, que 

desconsideram a criança como sujeito de direitos (e dentre esses direitos, o de ser ouvida), 

têm repetido, em seus estudos, o que geralmente acontece no interior das instituições: a 

negação da palavra às crianças. Geralmente, fala-se sobre crianças e não com crianças!  

Por outro lado, uma análise mais detalhada das vozes presentes nas pesquisas, 

sobretudo daquelas que tratam das rotinas, revela que ainda prevalece a voz daqueles que 

trabalham nas instituições, principalmente a dos professores e gestores. Assim como acontece 

nas creches e pré-escolas, também nas pesquisas as famílias parecem pouco solicitadas a 

opinar sobre o uso que é feito dos espaços e do tempo na organização das experiências 

educativas que envolvem seus filhos. A título de exemplo, podemos citar novamente a 

coletânea publicada pelo MEC (BRASIL, 1995b). Das 21 pesquisas lá reunidas que 

investigaram a rotina, apenas quatro fazem menção à escuta dos pais das crianças. 

No que se refere às pesquisas com crianças e não sobre crianças, vale a pena 

acrescentar que, embora de forma ainda muito incipiente, já se observa uma relativa 

preocupação dos pesquisadores em “ouvir” as crianças, estudando-se as variações de sua voz, 

seu ponto de vista sobre a escola e sobre o processo do desenho, suas preferências quanto às 

brincadeiras em diferentes classes sociais e gêneros (ROCHA, 1999). De 2001 a 2005, por 

exemplo, o G.T. 7 da ANPEd registrou, entre os trabalhos que foram apresentados por ocasião 

de suas reuniões anuais, 7 pesquisas cujos objetivos incluíam a escuta da criança34.  

Outra importante iniciativa nessa mesma direção foi a realização, em Fortaleza, do 

Seminário Ouvindo Crianças. O referido evento, promovido pelo Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil do Brasil (MIEIB), com a parceria da Save the Children Reino Unido e do 

apoio do Programa de Pós-graduação da FACED/UFC, em agosto de 2005, foi um encontro 

de pesquisadoras que teve por objetivo aprofundar a discussão sobre metodologias de 

                                     
34 Dentre esses trabalhos, destaco os de Arenhart (2005), Cruz, (2004), Lopes (2003), Martins Filho (2004), 
Muller (2003) e Silveira (2004).  
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pesquisa para apreender a perspectiva da criança, assim como divulgar experiências já 

realizadas em várias áreas.  

Como resultado dos esforços que começam a ser empreendidos com vias a uma escuta 

sensível da criança sobre os seus desejos, temores, alegrias e decepções, a crença (que não faz 

parte apenas do saber popular) de que “menino não sabe o que quer” tem sido fortemente 

contestada. Aliás, o foco da suposta “ausência de competência” parece estar sendo deslocado. 

Não são as crianças que não capazes de se comunicar, mas os adultos que não querem e/ou 

não desenvolveram ainda formas adequadas para entender as “cem linguagens” 

(MALAGUZZI, 1999) que têm as crianças desde que nascem.  

Ao contrário do que pensam os adultos que lidam mais diretamente com as crianças – 

professoras e famílias – elas têm muito a dizer, por exemplo, sobre a educação que recebem. 

Aliás, a contramão do que acreditam esses adultos, para muitas crianças: a escola não se 

constitui em um lugar para aprender, mas para mostrar o que se sabe; ficar em casa é melhor 

do que estar na escola; o que há de mais atraente na escola ou na creche é a possibilidade de 

encontrar amigos e de brincar com eles (CRUZ, 2004b).   

 

1.5 Os objetivos desta pesquisa 

Esta pesquisa soma-se a esse espaço que começa a ser vitalizado. Assim, retoma um 

tema que já mereceu a atenção de outros pesquisadores, a rotina da pré-escola, mas agora sob 

a perspectiva de personagens que pouco ou quase nunca são ouvidos: professoras, famílias e 

crianças. Nesse sentido, contrasta com a situação presente na escola pública brasileira de 

modo geral e, mais especificamente, naquela que venho conhecendo com mais propriedade, 

através do trabalho que desenvolvo com o PARQUE: um espaço pouco democrático onde as 

pessoas não se escutam. O que acontece com as crianças e com suas famílias parece ser 

reflexo daquilo que acontece no cotidiano da instituição35.  Assim, esta pesquisa tem como 

objetivos: 

 

 

 
                                     
35 Já por ocasião da divulgação da proposta de trabalho do PARQUE nas escolas, foram percebidos indícios de 
que nem sempre as professoras são ouvidas nas tomadas de decisões da escola. As pessoas que nos recebiam – 
diretores e/ou supervisores - sugeriam decidir logo pelo grupo de professoras, sem consultá-lo, sobre a adesão ao 
que estava sendo proposto. Discutir sobre essa possibilidade com as professoras foi sugestão nossa. 
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Geral: 

Analisar as percepções das professoras da pré-escola, das crianças e de suas famílias 

acerca da rotina da instituição e dos fatores que presidem a sua organização. 

 

Específicos: 

- Caracterizar a rotina da pré-escola, identificando o papel que ela desempenha e os 

fatores que contribuem para a sua estruturação e para a sua execução. 

- Identificar e analisar as concepções das professoras sobre temas que norteiam a 

organização da rotina da pré-escola (criança, educação e funções sociais da instituição de 

Educação Infantil). 

- Identificar e analisar as concepções das famílias das crianças sobre temas que 

norteiam a organização da rotina da pré-escola (criança, educação e funções sociais da 

instituição de Educação Infantil). 

- Compreender como as professoras, as crianças e as suas famílias percebem a rotina 

da pré-escola. 
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2 AS OPÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA 

A ciência?  
Ao fim e ao cabo, o que ela é senão 

Uma longa e sistemática curiosidade? 
(André Maurois) 

 

 

 
Foto 3: Criança da turma de Jardim II que pediram para ser fotografadas antes da aula começar 
 

 

Com o propósito de tornar mais claro o sentido educativo que o trabalho com crianças 

de zero a seis anos de idade em creches e em pré-escolas precisa ter e, dessa forma, contribuir 

para que isso se concretize no cotidiano dessas instituições, algumas premissas consideradas 

básicas têm sido valorizadas. Dentre elas, destacam-se: o reconhecimento da competência da 

criança desde recém-nascida; o desejo de contrapor-se às propostas educacionais 

assistencialista, espontaneístas e compensatórias e a recusa à identificação das instituições de 

Educação Infantil com o modelo familiar ou com a escola de Ensino Fundamental 

(MACHADO, 2001). 

A busca por uma abordagem que respeite esses postulados e que, principalmente, 

conceba a criança como sujeito ativo, competente, histórico, concreto, que interage de 

variadas maneiras no seu ambiente físico, social e cultural desde que nasce, considerando-a 
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em sua totalidade, e que atribua à instituição escolar papel privilegiado nos processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem infantil, justifica a opção pelas teorias sócio-

interacionistas.  

Por outro lado, não obstante às contribuições da Psicologia à área educativa, a 

consciência de que “a Educação Infantil se configura como um tema multidisciplinar” 

(ROCHA, 2002) impõe também a esta pesquisa a necessidade dela recorrer a um campo 

teórico ainda em constituição: a “Pedagogia da Infância” (Idem, ibidem). 

Nesse sentido, as contribuições das teorias sócio-interacionistas para a concretização 

da intencionalidade educativa de creches e de pré-escolas, com destaque especial para os 

estudos de Vygotsky, representante de uma matriz sócio-histórica de educação, bem como as 

reflexões que têm sido feitas com vias à efetivação de uma pedagogia para a criança pequena, 

constituem o objeto de análise das três subseções seguintes deste texto. 

     

2.1 Algumas contribuições das teorias sócio-interacionistas para a realização do 

trabalho educativo com crianças de zero a seis anos de idade 

Teóricos como Vygotsky têm facilitado a compreensão de que as particularidades que 

fazem do homem um ser verdadeiramente humano, como, por exemplo, a capacidade de 

transformar a natureza de acordo com as suas necessidades e desejos, a inteligência, a função 

simbólica e o poder de refletir sobre si mesmo e sobre o mundo, não são inatas nem tampouco 

decorrentes exclusivamente da ação do meio. É através do que vai aprendendo ao longo de 

um processo contínuo, complexo e integrado de desenvolvimento que esse homem torna-se, 

de fato, homem. O que a natureza dá-lhe ao nascer não lhe basta. Faz-se ainda necessário 

adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade humana. 

A despeito da contribuição desse e de outros estudiosos sócio-construtivistas para uma 

compreensão mais adequada dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem humana, 

ainda são fortes as influências das correntes inatistas36 nas instituições de Educação Infantil, 

                                     
36 Tais correntes, também chamadas de maturacionistas, aprioristas ou nativistas, alicerçam-se na crença de que 
as capacidades básicas do ser humano, como a personalidade, os comportamentos e o potencial, já se encontram 
prontas no momento de seu nascimento, dependendo a sua manifestando principalmente do amadurecimento 
biológico. Nesse sentido, os fatores maturacionais e hereditários são os definidores da constituição de cada 
indivíduo. Bastam condições ambientais minimamente razoáveis para que ocorra o desenvolvimento. Francis 
Galton e Henry Goddard são representantes dessa compreensão. Em seus estudos tentaram provar que 
características como genialidade e debilidade são decorrentes exclusivamente da hereditariedade (BARROS, 
1987). Jean-Jacques Rosseau também é um dos grandes expoentes dessas correntes. 
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“subsidiando concepções de que a educação da infância envolveria apenas regar as pequenas 

sementes para que estas desabrochem suas aptidões” (OLIVEIRA 2002, p.125). A própria 

nomenclatura das turmas de crianças de quatro e cinco anos de idade, “Jardim I” e “Jardim 

II”, respectivamente, utilizada em muitas pré-escolas, por exemplo, em quase toda a rede 

pública municipal de Fortaleza, é um indicativo disso. A descrição que uma professora da 

creche comunitária em que realizei pesquisa (ANDRADE, 2002) faz das crianças de sua 

turma parece ilustrar a presença ainda atual dessa forma de conceber o desenvolvimento e a 

aprendizagem humana como algo determinado, basicamente, por fatores biológicos: 
Tem uns que são mais ativos do que outros. Tem uns que são mais calmos. Porque 
geralmente é assim: depende de cada criança. Acho que cada uma tem uma 
característica diferente uma da outra, né? Acho que isso já vem do berço, né? [grifo 
meu] 
  

Nessa mesma instituição, os adjetivos “levada”, “obediente/desobediente”, 

“estudiosa”, “incansável”, “chorona”, “arengueira”, “preguiçosa”, “calma/danada”, dentre 

outros atribuídos às crianças, também são tidos como características (imutáveis) que elas 

trazem desde o nascimento (ANDRADE, 2002). 

Entretanto, a compreensão de que o homem é produto do meio, expressa, por exemplo, 

no dito popular “Diz-me com quem andas que te direi quem tu és”, influenciou (e ainda 

influencia) a implementação de muitos programas educacionais; principalmente aqueles 

dirigidos à faixa de zero a seis anos de idade, cujo objetivo foi o de intervir no cotidiano e na 

aprendizagem da criança em idades cada vez mais precoces. Também essa forma 

behaviorista37 de entender o desenvolvimento infantil há muito tem sido considerada 

inadequada, tendo em vista que ‘‘minimiza a iniciativa do próprio sujeito e também o fato de 

as reações dos diversos sujeitos submetidos às pressões de um mesmo meio social não serem 

semelhantes” (OLIVEIRA, 2002, p. 126).  

Contrárias a essas explicações maturacionista e comportamentalista, as teorias sócio-

construtivistas inovam, representando grande avanço nos debates e nas pesquisas sobre o 

contínuo processo de humanização da pessoa, ao atribuir papel ativo tanto ao homem (com 

seus determinantes biológicos) quanto ao meio (físico, social e cultural). Assim, o 

desenvolvimento humano passa a ser visto como resultante da interação do sujeito com o 

                                     
37 Também denominada de ambientalista, associacionista ou comportamentalista, essa forma de entender o 
desenvolvimento atribui exclusivamente à ação do mundo físico e social sobre o indivíduo a constituição das 
características humanas. Nessa perspectiva, as competências, o potencial, a personalidade e os comportamentos 
de cada pessoa são determinados por fatores externos a ela, que é sempre passiva frente ao meio. Aristóteles, 
Locke, Comte, Thorndike, Pavlov, Watson, Skinner, dentre outros, são os estudiosos que mais contribuíram para 
a formulação desse pensamento. 
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mundo em que vive; de modo que aquele influencia e é influenciado por este. O 

desenvolvimento é conseqüência da ação recíproca e interativa entre esse sujeito e o meio no 

qual ele vive, desde o momento em que nasce. Nessa ação, de forma indissociada e 

interacionista, atuam fatores tanto ligados à maturação orgânica quanto ao exercício, à 

experiência, à interação e à transmissão social. Piaget, Vygotsky e Wallon, embora com 

algumas divergências em seus construtos teóricos, são representantes dessa matriz teórica.  

No caso específico de Vygotsky, seus trabalhos o filiam a uma linha de teoria 

chamada sócio-histórica, a qual considera a constituição social do sujeito dentro de uma 

cultura concreta38. Orientado pelos princípios do materialismo histórico e dialético39, ele 

procurou explicar a gênese e a trajetória do desenvolvimento humano, em essência, 

sociocultural. 

Vygotsky postula uma idéia de desenvolvimento da criança como um trajeto 

construído socialmente pelo desenvolvimento de atividades humanas que vão se consolidando 

como possibilidades para todos os homens. Assim, tudo o que apresentamos como humanos, 

embora implique a existência de um corpo com determinadas características da espécie 

animal à qual pertencemos, é obtido nas relações sociais, nas atividades e na cultura. Resulta, 

portanto, da aprendizagem social, da interiorização de signos sociais, da cultura e das relações 

sociais. Dessa forma, o pensamento e a subjetividade, por exemplo, não decorrem de uma 

formação natural e universal da espécie humana, mas do uso de signos e do emprego de 

instrumentos produzidos através da história humana em um determinado contexto social.  

Dentro dessa concepção, a normalidade e o diferente assumem conotações distintas 

daquelas comumente empregadas. Enquanto aquela passa a ser vista como a possibilidade de 

se ter como característica, no plano individual, o que a humanidade conquistou e o que a 

sociedade valorizou, reforçou e possibilitou à maioria, este é tido como o menos provável, 

decorrente sempre de não ter sido dado acesso às condições necessárias ao desenvolvimento 

daquela característica; ou ter se dado o acesso a elas, mas o aproveitamento da criança não 

pode ser total por limitações do aparato biológico; ou, ainda, ter sido dado acesso àquelas 

condições, mas, embora não houvesse limitações, as relações estabelecidas para o 

                                     
38 As idéias desse importante pesquisador refletem, em muito, tanto as influências que recebeu da sociedade 
russa, na qual viveu em meio a um contexto pós-revolucionário, quanto a interface entre as diferentes áreas de 
estudo a que se dedicou, como Direito, História, Filosofia, Psicologia, Literatura e Medicina. 
39 A compreensão de que são as condições materiais que formam a base da sociedade; de que a realidade natural 
e social evolui por contradição, em um processo histórico e de que a formação e a transformação da sociedade 
humana ocorrem de forma dinâmica e através de conflitos são princípios do materialismo histórico e dialético 
(REGO, 1995). Para maior aprofundamento sobre o assunto, consultar especialmente Engels (1975) e Marx 
(1983, 1985, 1994), dentre outros.   
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aprendizado foram carregadas de conflito e de emoções que dificultaram o desenvolvimento. 

Nesse sentido é que se pode afirmar que as estruturas da percepção, a atenção voluntária, a 

memória, as emoções, o pensamento, a linguagem, a resolução de problemas e o 

comportamento humano assumem formas variadas, de acordo com o contexto histórico da 

cultura, de suas relações e de suas instituições (BLANCK, 1996). 

Insatisfeito com as explicações para o desenvolvimento dos processos psicológicos do 

homem até então fornecidas pela ciência, Vygotsky fez parte de um grupo de intelectuais que 

inaugurou uma nova abordagem na qual o ambiente cultural em que se encontra esse homem, 

sujeito historicamente situado, é a grande referência. Essa nova abordagem, uma tentativa de 

síntese daquelas existentes em sua época - a psicologia como ciência natural e a psicologia 

mental - tem como pilares três idéias fundamentais. 

A primeira delas postula que as funções psicológicas são produtos da atividade 

cerebral. Cada membro da espécie traz consigo, ao nascer, o substrato material dessa 

atividade. Trata-se do cérebro que, mesmo sendo uma base material, não é um sistema 

imutável e fixo. É nessa estrutura que se desenha o desenvolvimento individual do sujeito, 

orientado, em parte, pela maturação orgânica. Embora seja a base necessária ao 

desenvolvimento, por si só, sua presença não é garantia de evolução humana.  

À medida que se apropria das formas históricas e culturais de ordenação do real, o 

homem coloca-se diante de um diferencial que vai promover “mudança em sua estrutura, em 

sua inter-relação e em sua organização interfuncional” (BLANCK, 1996, p.47). Dessa 

maneira, o homem vai se libertando da prisão biológica e transformando-se em sócio-

histórico. 

A segunda idéia básica na qual se baseia a obra de Vygotsky situa-se no eixo das 

relações sócio-culturais entre os indivíduos e o mundo físico, histórico e cultural. É assim que 

se originam as funções psíquicas superiores40 ou os comportamentos inteligentes, funções 

tipicamente humanas, como a percepção categorial, a memória lógica, a atenção focalizada, a 

emoção e a imaginação criadoras, a auto-regulação... Tais funções têm como características 

principais o controle voluntário da conduta e o domínio consciente das operações 

psicológicas. 

É através desse processo de aculturação; isto é, da internalização das formas materiais 

da cultura, que o bebê humano “humaniza-se”. É a possibilidade de elaboração dessas 

                                     
40 Superior não no sentido valorativo, mas no sentido do desenvolvimento (acréscimo de desenvolvimento à 
mente humana em relação à pré-humana). 
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funções, oferecida pelo aparato biológico e pela interação social, que permitirá a este bebê dar 

um salto qualitativo diante dos outros animais mamíferos (MACHADO, 2001). 

Finalmente, o seu terceiro fundamento é a compreensão de que a atividade de 

construção e de reconstrução da cultura internalizada pelo homem tem como base as 

operações com símbolos e com signos. Eles mediam a atividade mental, criando infinitas 

possibilidades de atuação no mundo, funcionando como instrumentos auxiliares da atividade 

psicológica, de maneira análoga ao papel desempenhado por um instrumento de trabalho. 

Essa mediação ganha um salto qualitativo após a aquisição da linguagem, ferramenta 

fundamental no processo de mediação das relações sociais41. 

Segundo Vygotsky (1998b), a apropriação, pela pessoa, da linguagem de seu grupo 

social constitui um dos aspectos mais importantes de seu desenvolvimento. Ela permite que o 

mundo objetivo seja refletido na consciência humana por meio dos significados culturais 

selecionados pelo sujeito e por ele apropriados com sentido subjetivo, embora carregados de 

valores e de motivos determinados social e historicamente. Como bem enfatiza Oliveira 

(2002), na interpretação que faz desse autor, “a aquisição de um sistema lingüístico dá forma 

ao pensamento e reorganiza as funções psicológicas da criança, sua atenção, memória e 

imaginação” (p. 129).  

O desenvolvimento humano foi compreendido por Vygotsky como sendo o processo 

de internalização das funções psíquicas superiores possível de acontecer somente nas e pelas 

interações estabelecidas entre o bebê, desde o seu nascimento, com as outras pessoas, 

especialmente aquelas que lhe são mais próximas e com as quais ele estabelece laços, e com a 

cultura. No caso da criança, exercem papel fundamental, nessa internalização, o outro, a 

exploração de objetos, a linguagem e a brincadeira.  

Essa internalização, fruto de negociações, discordâncias, formulação e testagem de 

hipóteses para resolver problemas reais com os quais o sujeito depara-se, consiste na 

reconstrução interna de uma operação externa, o que envolve uma série de transformações: 

uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída e começa a 

ocorrer internamente (como o movimento de pegar que se transforma no ato de apontar, por 

exemplo); um processo interpessoal é transformado em um processo intrapessoal. Tais 

transformações são resultados de uma longa série de eventos manifestados ao longo do 

desenvolvimento.  

                                     
41 Com base nas conceituações vygotskyanas, Blanck (1996) faz a seguinte síntese do desenvolvimento humano: 
“as relações sociais e a cultura são as fontes da mente, o cérebro, em seu funcionamento, apenas seu órgão, e a 
atividade social única de cada sujeito, sua origem” (p.47, grifos do autor). 
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Vale destacar que embora o homem forme-se em uma relação dialética com a 

realidade social, sua constituição no plano individual não se dá como mera transposição 

daquilo que é social em individual, em uma relação isomórfica. O que ocorre não é a 

internalização de algo de fora para dentro, mas a conversão de algum elemento da realidade 

social em algo que, mesmo permanecendo quase social, transforma-se em um elemento 

constitutivo do sujeito. Como lembra Baquero (1998), na interpretação que faz sobre a relação 

entre os estudos vygotskianos e a aprendizagem escolar, a internalização deve ser 

conceituada:  
como criadora de consciência e não como a recepção na consciência de conteúdos 
externos. (...) daí que a interiorização se refere sempre à reorganização interior de 
uma operação psicológica posta em jogo no meio social, e, portanto, ligada à linha 
cultural de desenvolvimento (p.34).  
      

 

2.2 O papel do outro na construção do desenvolvimento e da aprendizagem humana

  

Como já referido, o desenvolvimento humano, para Vygotsky, é possibilitado e 

influenciado pela interação de fatores tanto internos quanto externos ao indivíduo, assumindo 

o segundo um diferencial potencializador.  Logo no início da vida, quando criança, a ênfase 

maior é nos aspectos orgânicos; ou seja, na base de maturação orgânica. Progressivamente, 

através da mediação possibilitada pelo outro, a cultura vai sendo partilhada, originando os 

processos psicológicos mais complexos. Assim, as influências socioculturais, gradativamente, 

sobrepõem-se ao biológico-natural, graças à atuação do indivíduo em situações coletivas que 

são “sustentadas pela interação com outras pessoas e pela mediação de instrumentos técnicos 

e sistemas semânticos criados e compartilhados pelos membros da sociedade na qual o 

indivíduo está inserido” (PIMENTEL, 2007).  

Desenvolvimento, dessa forma, relaciona-se diretamente com aprendizagem, sendo ela 

a condição para que ele aconteça. Vygotsky afirma, então: 
aprendizagem não é desenvolvimento, entretanto, o aprendizado adequadamente 
organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 
processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer 
(1996, p.118). 
 

Nessa compreensão, a aprendizagem, característica muito cara à espécie humana e que 

envolve sempre interação social, é necessária ao desenvolvimento, visto que possibilita o 

despertar de processos internos de desenvolvimento, mas que não coincide com ele. O 
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desenvolvimento segue de forma mais lenta, atrás do processo de aprendizagem, 

beneficiando-se de seus avanços. É como se a aprendizagem “puxasse” o desenvolvimento. 

Porém, para que possa haver desenvolvimento, é necessário que se produza uma série de 

aprendizagens, as quais, de certo modo, são uma condição prévia. 

Vale ressaltar, no entanto, que nem toda situação de interação gera aprendizagem e 

desenvolvimento, como adverte Machado (2001):  
o contato entre parceiros nem sempre resulta em aprendizagem, ensino ou 
desenvolvimento. Estar junto, lado a lado, agindo e reagindo mecanicamente, não é 
o mesmo que interagir, isto é, trocar, dar e receber simultaneamente (p. 30, grifo da 
autora).  
 

Assim, o simples fato das crianças sentarem em grupos nas mesas, como acontece na 

escola em que o PARQUE realiza o seu trabalho (geralmente quatro crianças por mesa), pode 

dar a falsa impressão de que elas estejam interagindo na realização das atividades propostas, o 

que não parece ser real, visto que quase sempre são orientadas a trabalhar individualmente.  

Na compreensão de Bassedas, Huguet e Sole (1999), tendo como pressuposto as 

contribuições de Vygotsky e suas implicações para a Educação Infantil, três condições são 

necessárias para que a interação entre indivíduos seja promotora de desenvolvimento pessoal. 

Primeiro, é preciso que a criança tenha atingido um certo grau de maturação que lhe possa 

servir de base para a consecução de novos níveis de desenvolvimento. Segundo, é 

imprescindível partir de onde está a criança, a fim de que ela seja animada a dar pequenos 

passos que signifiquem aprendizagem e incorporação de coisas novas. As intervenções ou 

“ajudas” devem ser adequadas ao nível de dificuldade apresentada pela criança para executar 

determinada atividade. À medida que aumenta a sua competência na realização da atividade 

em questão, a ajuda deve ser diminuída e as exigências, aumentadas, no sentido de que a 

intervenção possa conduzir a criança a uma prática autônoma. Finalmente, em terceiro lugar, 

é importante que as interações propostas às crianças sejam sempre motivadoras e capazes de 

fazê-las sentirem-se tranqüilas e confiantes e que, no seu decorrer, sejam estabelecidas 

relações positivas e gratificantes. Tais relações têm como característica principal a prática da 

cooperação e do respeito mútuo, o que significa afirmar que além de ter o seu ponto de vista 

considerado, a criança também é estimulada a considerar o ponto de vista dos outros.       

Nesse sentido, para que de fato as interações possam resultar em benefícios para as 

crianças,  
é imprescindível a presença de um mediador que entenda serem determinados 
conhecimentos necessários àqueles sujeitos, que possibilite a realização de certas 
atividades pelas crianças, assim como se certifique de que a elaboração entre os 
parceiros tenha, de fato, ocorrido (MACHADO, 2001, p.37) 
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Embora desenvolvimento e aprendizagem sejam processos distintos, estão 

intimamente relacionados. Isso implica dizer que à medida que o homem aprende, ele se 

desenvolve; à medida que o homem desenvolve-se, ele aprende: “nossa hipótese estabelece a 

unidade, mas não a identidade entre os processos de aprendizado e os processos de 

desenvolvimento interno. Ela pressupõe que um seja convertido no outro” 

(VYGOTSKY,1996, p.118). 

Para melhor explicar a inter-relação entre desenvolvimento e aprendizagem, 

especialmente a aprendizagem escolar, Vygotsky elaborou o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP): 
a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através 
da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes (1998, p.112). 
 

Esse conceito, especificamente, delineia o papel do outro na construção do 

desenvolvimento e da aprendizagem humana. O outro, aqui, pode ser o parceiro mais 

próximo, como, por exemplo, uma criança mais experiente, um adulto, um professor leigo ou 

com formação adequada para tal etc. Objetos da cultura como livros, brinquedos e 

vestimentas também são expressões desse outro.   

A idéia básica inerente ao conceito da ZDP refere-se à possibilidade de se beneficiar 

da ação colaboradora do outro e é fundamentada no pressuposto de que existem dois níveis de 

desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial.  

 O nível de desenvolvimento real refere-se a funções já consolidadas em um certo 

momento; amadurecidas. Representa o produto final do desenvolvimento; as “tarefas” que a 

criança já é capaz de resolver sozinha. É o desenvolvimento compreendido de forma 

retrospectiva.  

No nível de desenvolvimento potencial ocorre a caracterização do desenvolvimento 

mental sob o prisma da prospecção. Constitui o conjunto de atividades que a criança pode vir 

a realizar sozinha ou com a ajuda do outro mais “capaz”. Representa, portanto, os ciclos ou 

processos que estão ainda começando a se desenvolver ou que se desenvolverão em um futuro 

próximo. São os “brotos” ou “flores do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1998a). 

Então, para entender a trajetória interna do desenvolvimento é necessário não somente 

conhecer o nível de conhecimento real, mas também aquele em potencial. A distância entre 

esses dois níveis é a ZDP, o locus de atuação da aprendizagem potencialmente causadora de 

desenvolvimento. É aqui onde o foco da atenção do professor precisa residir, a fim de 

possibilitar que aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje seja o nível de 
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desenvolvimento real amanhã; ou seja, para que aquilo que a criança da pré-escola, por 

exemplo, faz hoje com assistência seja o que ela será capaz de fazer sozinha amanhã (Idem, 

ibdem, p.113). 

Um exemplo de manifestação da ZDP são as situações imitativas e as de brincadeira 

nas quais as crianças envolvem-se. Nessas situações, a criança lida com uma situação de 

amadurecimento que a conduzirá, em um momento posterior, a um novo patamar de 

desenvolvimento. Isso só é possível porque essas situações criam a ZDP; ou seja, colocam 

diante da criança a perspectiva de lidar com abstrações de pensamento ainda não possível fora 

delas, o que provoca ações mais “amadurecidas” que o habitual para a idade. Essas alterações, 

possibilitadas e diretamente afetadas pela socialização, pelo compartilhamento e por recursos 

mediacionais, são essencialmente importantes para a compreensão dos domínios da 

aprendizagem no curso do desenvolvimento.  

Como já mencionado, a brincadeira exerce papel privilegiado na internalização da 

cultura. Em seu livro Pensamento e Linguagem, Vygotsky (1998a) declara que é 

essencialmente através da brincadeira que a criança avança no seu processo de humanização. 

Nesse sentido, chega a sugerir que a atividade de brincar pode ser denominada de orientadora 

do desenvolvimento infantil. Isso porque é através do brincar que as crianças expressam-se, 

comunicam-se, começam a experimentar e a fazer interações com os objetos e com as pessoas 

de sua cultura. Além disso, o brincar possibilita o intercâmbio de diferentes pontos de vista, 

auxilia na percepção de como os outros vêem a criança e na criação de interesses comuns, 

motor de interação com o outro. Conclui, ainda, que “como no foco de uma lente de aumento, 

o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo, 

ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1998a, p.135). 

Especialmente as situações de brincadeira, de acordo com Vygotsky, podem 

representar para as crianças um estágio entre as restrições puramente situacionais da primeira 

infância e o pensamento adulto que, por seu turno, pode ser desvinculado totalmente de 

situações reais.  

No brincar, as normas e as regras que são assumidas fazem com que a criança 

comporte-se de maneira mais avançada daquela que na sua idade seria típico. Ela tem que se 

esforçar, (ela precisa!) precisa ostentar o comportamento mais próximo possível do real, o que 

impulsiona, conseqüentemente, a sua ação para além de seu comportamento habitual, como, 

por exemplo, a criação e a obediência a regras. À medida que a criança experimenta vários 

papéis no brincar e pode, através disso, perceber as conseqüências por agir de um ou doutro 
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modo, vai internalizando regras e desenvolvendo o sistema de valores que irá orientar seu 

comportamento.  

Destacando ainda mais a potencialidade da brincadeira para o desenvolvimento e para 

a aprendizagem da criança, Vygotsky afirma que “as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real 

e moralidade” (1998a, p.131). No entanto, é bom adiantar que, para esse estudioso do 

processo de “homenização”, a importância da brincadeira não se limita ao aspecto cognitivo. 

Brincando, além de expressar desejos, conflitos e ansiedades, a criança também vai, 

gradativamente, tomando consciência de elementos implícitos nas situações reais de sua 

cultura. Além disso, “a brincadeira contribui para a educação da vontade” (VASCONCELOS, 

1999, p. 57). Dessa forma, possibilitar oportunidades diversas para que a criança possa brincar 

livremente é também possibilitar o seu desenvolvimento. 

No entanto, é importante lembrar que assim como nem toda situação de interação gera 

aprendizagem e desenvolvimento, também nem toda atividade lúdica ou de brincadeira pode 

ser considerada como promotora de desenvolvimento. Como lembra Baquero (1998), na 

interpretação que faz sobre a ZDP e o brinquedo, 
pode-se considerar, então, uma situação de brinquedo como geradora potencial de 
desenvolvimento (como geradoras de zonas de desenvolvimento proximal), na 
medida em que envolvam a criança em graus maiores de consciência das regras de 
conduta, e nos comportamentos previsíveis ou verossímeis dentro do cenário 
construído. Sempre atendendo, de modo relativo, às prescrições sociais usuais para 
os papéis imaginados ou atuados nas situações que se apresentam ou (representam) 
plasticamente frente a si (p.102).     
  

Vale a pena mencionar, aqui, mesmo que pareça redundante, que embora Vygotsky 

tenha demonstrado em seus estudos que o brinquedo não é a atividade predominante da 

infância, tampouco ele é caracterizado pelo prazer, é grande a importância que ele assume no 

desenvolvimento infantil. Vygotsky chegou, inclusive, a reivindicar para a brincadeira status 

semelhante ao processo de ensino-aprendizagem, apresentando-a como situação importante na 

identificação da ZDP42. Se na situação de ensino, a ZDP é possibilitada pelos objetivos, pelos 

planejamentos educacionais e pela interação com o colega mais experiente e/ou com o adulto 

educador, na brincadeira, a criança utiliza-se dos recursos disponíveis em seu ambiente 

cultural para criar a sua própria ZDP. 

                                     
42 Segundo Freitas (1998, p.p. 53-54), “o papel equivalente dado ao brincar e ao ensino-aprendizagem na criação 
da ZDP é coerente com a preocupação teórica central de Vygotsky que é a de enfatizar a importância do contexto 
histórico-cultural na formação das estruturas psicológicas superiores da pessoa”. 
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Mesmo estabelecendo relação de semelhança entre as situações de brinquedo e as de 

ensino-aprendizagem, Vygotsky (1996, p.135) enfatiza que: 
O brinquedo fornece ampla estrutura básica para mudança das necessidades e da 
consciência. 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, que se constitui, assim, no mais alto nível de 
desenvolvimento pré-escolar. A criança desenvolve-se, essencialmente, através da 
atividade de brinquedo.   
 

Nesse sentido, como adverte Moyles (2002, p.160): 
 é absolutamente vital que os professores aceitem plenamente [que no brinquedo a 
criança se comporta como se tivesse idade maior de aquela que realmente tem, o que 
a conduz a um patamar superior de desenvolvimento] e lembrem isso em meio às 
pressões que inevitavelmente sofrerão para impelir as crianças para a aprendizagem 
formal. 
 

Contudo, é importante que tenhamos clara a distinção entre a idéia de brinquedo como 

uma espécie de recurso pedagógico utilizado pelo adulto (pais e professores) em situações 

formais de interação com a criança e a compreensão de brinquedo apresentada por Vygotsky. 

Segundo ele, para que uma atividade possa ser de fato considerada brincadeira, é 

imprescindível a instalação de uma situação imaginária e a sujeição a certas regras (ocultas ou 

implícitas) de conduta.  

A brincadeira, na perspectiva aqui discutida, longe de ser concebida como uma 

atividade complementar a outras ditas “pedagógicas”, precisa ser entendida por aqueles que 

lidam diariamente com crianças, especialmente os professores e as professoras, como uma 

atividade fundamental à constituição da identidade cultural e da personalidade infantil.    

Assim, incluir a brincadeira nas situações formais de educação, por exemplo, na escola, deve 

ter como pressuposto a dupla função de promover o desenvolvimento da criança e a 

construção do conhecimento. 

Com o propósito de explorar mais detalhadamente o potencial da brincadeira para o 

desenvolvimento e para a aprendizagem da criança nas propostas educativas postas em prática 

no interior de creches e de pré-escolas, Pimentel (2007), baseada nas idéias de Vygotsky, 

sugere a observação dos seguintes critérios pelo professor: 

1. atribuição de significado ao aprendido: o potencial educativo da brincadeira 

deriva da mediação do professor. Confeccionar fantoche, por exemplo, desvinculado da 

possibilidade de inventar um personagem, uma história, representar ou escrever sobre a 

produção pode ser pouco significativo para a aprendizagem da criança; 
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2. participação das crianças: o professor precisa ter um repertório de propostas e de 

materiais que lhe possibilite oferecer às crianças oportunidades para que todas participem 

ativamente das atividades; 

3. despertar a curiosidade pelo conhecimento: os jogos constituem uma excelente 

oportunidade para desenvolver a curiosidade das crianças pelo saber. Essa curiosidade, que é 

influenciada pelo autoconceito e pela auto-estima, é alimentada à medida que as crianças 

acreditam que a cada nova jogada poderão adquirir maior habilidade para vencer obstáculos; 

que a competência atual pode ser aperfeiçoada e que podem investir em si mesmas para dar 

continuidade ao jogo e chegar ao seu final. Cabe ao professor criar um clima favorável, no 

qual as crianças sintam-se seguras e acolhidas, para que isto aconteça; 

4. organização do cenário de aprendizagem em pequenos grupos ou duplas: a 

brincadeira em pequenos grupos libera e instrumentaliza o professor. Permite a observação 

mais detalhada de cada criança e dessa com os seus pares. Dessa observação podem resultar 

dados preciosos para o ajustamento do planejamento das atividades subseqüentes; 

5. atitude metacognitiva das crianças: especialmente os jogos coletivos desafiam as 

crianças a explicar o próprio raciocínio, suas hipótese e suas idéias. A intervenção do 

professor nessas situações deve ser sempre no sentido de encorajar as crianças a se 

posicionarem autonomamente; 

6. conceitos advindos de experiências não-escolares: os conceitos cotidianos e 

científicos43 podem e devem estar inter-relacionados no contexto educativo da creche e da 

pré-escola. Um conjunto de elaborações sucessivas pelas crianças, em um crescente grau de 

complexidade e de generalização pode ser fomentado pelo professor ao organizar as 

atividades tendo como base as relações entre esses conceitos; 

7. funcionalidade da comunicação: não importa apenas jogar. É necessário que a 

criança fale sobre o jogo, adotando uma atitude auto-avaliativa. Enquanto expressa o que 

sabe, ela pensa sobre esse saber e como comunicá-lo, operações vitais ao “alargamento” da 

ZDP.   

 

 

                                     
43 Os conceitos cotidianos são aqueles construídos na experiência pessoal, concreta e cotidiana das crianças por 
meio da observação e da manipulação.  Os conceitos científicos, por seu turno, são aqueles construídos nas 
interações escolarizadas, por meio do ensino sistemático; são relacionados a eventos que não são diretamente 
acessíveis à observação ou à ação imediata das crianças. Embora diferentes, esses dois tipos de conceitos 
influenciam-se mutuamente (REGO, 1995). 
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2.3 O papel da intervenção pedagógica e as possibilidades de uma Pedagogia da Infância 

Partindo da concepção vygotskiana de indivíduo geneticamente social, o 

desenvolvimento humano está, nessa perspectiva, intimamente articulado aos processos de 

apropriação do conhecimento disponível em sua cultura; ou seja, aos processos de ensino e 

aprendizagem.  

Vale a pena lembrar, mais uma vez, que para a matriz teórica defendida por Vygotsky, 

aprendizagem, ensino e desenvolvimento são processos distintos que interagem 

dialeticamente. Assim, embora eles não existam de forma independente, possibilitam a 

conversão de um no outro. Enquanto a aprendizagem promove o desenvolvimento, esse, por 

seu turno, anuncia novas possibilidades de aprendizagem. Esta, por sua vez, organizada, põe 

em marcha uma série de processos evolutivos que não ocorreriam à sua margem.  

Se a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, a escola assume papel essencial 

nesse processo, visto esta se constituir, potencialmente, em um espaço possibilitador de uma 

gama muito maior de experiências interativas para a criança. Tais experiências, pelo caráter 

premeditado, intencional e avaliativo que o trabalho escolar assume, diferenciam-se, também, 

qualitativamente daquelas ocorridas na família ou noutras instâncias educativas. Nesse 

sentido, à medida que cria um ambiente de interação ativa e sistemática entre a criança e o 

professor, a educação escolar, para Vygotsky, constitui-se em um instrumento essencial de 

aculturação.  

 No entanto, o desempenho dessa importante função pela escola só poderá se dar de 

forma adequada quando, conhecendo o nível de desenvolvimento dos alunos, ela dirigir o 

ensino não para etapas intelectuais já alcançadas, mas para estágios de desenvolvimento ainda 

não incorporados pelos alunos, funcionando de fato como um motor de novas conquistas. 

Processos já consolidados não necessitam da ação externa para serem desencadeados. 

Todavia, processos ainda nem iniciados também não se beneficiam da ação externa. 

A implicação do conceito da ZDP para o ensino escolar é imediata, uma vez que é nela 

onde a interferência de outros indivíduos, especialmente do professor e das demais crianças 

da escola, é mais transformadora. Na ausência de parceiros unidos em torno de objetivos 

comuns, dispostos a trocar algo, realizando juntos e ao mesmo tempo uma atividade em que o 

movimento de dar e de receber é uma constante entre os envolvidos, não há aprendizagem, 

posto que ela só é possível através da mediação do outro (MACHADO, 2001). Como afirma o 

próprio Vygotsky (1996), “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através 

de outra pessoa” (p.33). 
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Nesse sentido, a criança não tem condições de percorrer sozinha o caminho da 

aprendizagem. O professor tem a função explícita de interferir na ZDP dos alunos, 

provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente, como, por exemplo, a construção 

dos conceitos científicos. Assim, além de planejar, acompanhar e avaliar as diversas situações 

de interação oferecidas às crianças em creches e em pré-escolas, compete também a esse 

adulto: 
apoiar a organização das crianças em pequenos grupos; incentivar a colaboração; 
dar-lhes tempo para desenvolver temas de trabalho  a partir de propostas prévias; 
intervir para trazer um elemento de conhecimento novo dentro da temática 
desenvolvida ou estimular a troca entre os parceiros (HARDY, PLATONE e 
STAMBAK, 1991, citadas por MACHADO, 1999, p. 92).  
 

Todavia, a teoria de Vygotsky sobre desenvolvimento e aprendizagem não pode ser 

tida como fundamento para uma pedagogia ou prática pedagógica diretiva, autoritária. Pelo 

contrário, aquilo que é proposto por ele, ao enfatizar o papel da intervenção no 

desenvolvimento, é o trabalho com o meio cultural e com as relações entre indivíduos. 

Baseado nisso, é impossível supor a idéia de um papel de receptor passivo para o educando. 

Assim como o adulto, uma criança também pode funcionar como mediadora entre outra 

criança e as ações e significados estabelecidos como relevantes no interior da cultura.  

O papel potencializador de desenvolvimento e de aprendizagem que a instituição 

escolar assume junto às crianças remete a algumas reflexões que vêm sendo desenvolvidas 

por pesquisadores da área de Educação Infantil: os parâmetros pedagógicos estabelecidos para 

a escola de Ensino Fundamental são válidos para creches e para pré-escolas, sendo para isso 

necessárias apenas algumas “adaptações”? Esses parâmetros consideram a criança concreta, 

real, em todas as suas dimensões (cognitiva, expressiva, lúdica, criativa, afetiva, nutricional, 

sexual etc)? (ROCHA, 2002). 

Levando-se em consideração que as instituições de Educação Infantil diferenciam-se 

da escola tanto no que diz respeito ao sujeito com o qual trabalha (enquanto o foco daquelas é 

a criança de zero a seis anos de idade, o desta é o aluno) quanto à definição de suas funções 

(creches e pré-escolas não se limitam ao domínio do conhecimento como o faz a escola), 

parâmetros pedagógicos específicos precisam ser construídos. Neles, além da incorporação do 

conceito de “infância heterogênea44” postulado a partir da antropologia e da sociologia, 

necessitam ser consideradas também: 

                                     
44 A idéia expressa pelo termo “infância heterogênea” contrapõe-se à imagem de criança abstrata, padronizada, 
homogeneizada, despida de rosto, nome, história e identidade, difundida pelos meios de comunicação e pela 
literatura especializada em pedagogia e psicologia (FRABBONI, 1998). 
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as diferentes áreas de conhecimento que se referem à infância, cada qual em seu 
âmbito, incluindo elementos relativos à diferença e à influência de contextos 
específicos na construção da diversidade, como afirmação positiva e contrária ao 
estabelecimento de padrões de normalidade (ROCHA, 1997, P.30). 
 

É desse debate que tem emergido a reivindicação pela constituição de uma “Pedagogia 

da Infância” (ROCHA, 1997). De acordo com essa autora, a expressão supracitada delimita 

um recorte específico dentro da área pedagógica, semelhante quanto à origem etimológica, 

mas insuficiente para explicar a configuração da educação de crianças pequenas em 

instituições distintas dos contextos familiares e escolares. 

Diferentemente da pedagogia escolar que histórica e tradicionalmente tem assumido a 

função de educar a criança tendo como finalidade a sua transformação em futuro cidadão, 

pautada, portanto, na imagem da criança como humanidade na lista de espera (FRABBONI, 

1998), a preocupação da Pedagogia da Infância é a criança em seu próprio tempo. Criança, 

aqui, entendida como sujeito único, complexo e individual. Essa compreensão acerca da 

criança é reflexo também de um recente paradigma de infância cuja origem deve-se à 

sociologia. Ele permite vislumbrar a infância como mais um “componente da estrutura da 

sociedade – uma instituição social – importante em seu próprio direito como um estágio do 

curso da vida, nem mais nem menos importante do que os outros estágios” (DAHLBERG, 

MOSS e PENCE, 2003, P. 70). Esse novo paradigma inclui, ainda, o reconhecimento da 

infância como construção social, o que implica afirmar que ela: 
é sempre contextualizada em relação ao tempo, ao local e à cultura, variando 
segundo a classe, o gênero e outras condições socioeconômicas. Por isso, não há 
uma infância natural nem universal, e nem uma criança natural ou universal, mas 
muitas infâncias e crianças (Idem, ibdem, p. 71). 
   

É fato que a defesa de uma educação da criança que considere as peculiaridades da 

infância não é algo recente. Rousseau é um dos precursores dessa idéia. Também é fato, como 

lembra Frabboni (1998), que em conseqüência dessa atenção especial à Educação Infantil, a 

criança pagou (e continua a pagar), um preço alto: “o da privatização e da institucionalização 

do seu mundo de coisas e de valores, constrangido cada vez mais a sofrer pesadas hipotecas 

de ‘individualidade’, ‘segregação’, ‘isolamento’ e outras” (p. 67). 

A novidade, ou melhor, o desafio que hoje se apresenta para aqueles que atuam no 

campo da Educação Infantil é a consolidação de uma ação pedagógica que contemple todas as 

dimensões da pessoa humana e que considere as potencialidades que surgem do 

reconhecimento da diferença, da diversidade e da imprevisibilidade. 

Nesse sentido, é importante destacar que embora o papel do professor de Educação 

Infantil tenha muita semelhança com o papel dos outros professores, em muitos aspectos ele é 
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diferente. Ao conjunto dos aspectos próprios do trabalho docente com crianças pequenas, 

autores como Oliveira-Formosinho (2000) têm denominado de profissionalidade específica.  

A necessidade dessa profissionalidade específica, que envolve conhecimentos, 

sentimentos e competências, explica-se por diversas razões; dentre elas, pelo objetivo dessa 

primeira etapa da educação básica e das características das crianças de 0 a 6 anos de idade. 

De acordo com a LDB/96, a finalidade da Educação Infantil é o desenvolvimento 

integral da criança. Diferentemente do que concerne ao Ensino Fundamental e ao Ensino 

Médio, por exemplo, a ênfase aqui não é o ensino. Envolve, claro, a ampliação do repertório 

de conhecimentos com os quais as crianças chegam às creches e às pré-escolas, mas o foco da 

ação pedagógica é a educação, processo que torna possíveis os progressos nos aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social das crianças, que não seriam alcançados se a instituição não 

existisse. Portanto, uma das competências específicas do professor de Educação Infantil está 

vinculada a “potencializar, reforçar e multiplicar o desenvolvimento equilibrado de cada 

criança” (ZABALZA, 1998, p.24). 

A compreensão dessa função pelo professor de crianças pequenas é fundamental para 

que o sentido formativo próprio da Educação Infantil, a sua identidade, não fique esvaziado 

pelo embate que ora atribui às creches e às pré-escolas a função exclusiva de guarda das 

crianças enquanto seus pais trabalham, ora a função de preparar as crianças para o ingresso no 

Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, Cruz (2006) aponta eixos que devem embasar a 

proposta pedagógica da instituição, para que o trabalho dos professores possa concretamente 

contribuir com o desenvolvimento, com a aprendizagem e com o bem-estar das crianças: 

- a percepção da infância como um tempo de formação, precioso, portanto, em si 

mesmo. A ação educativa desenvolvida em creches e em pré-escolas deve colaborar para que 

a infância seja vivida de forma intensa e prazerosa aqui e agora; 

- a construção da identidade e o aperfeiçoamento profissional do professor são 

fundamentais tanto para a garantia de uma educação de qualidade para todas as crianças 

quanto para que o professor sinta-se bem trabalhando na área e motivado a permanecer nela; 

- a relação estreita e positiva, despida de preconceitos e de estereótipos entre a 

instituição e as famílias, tendo em vista que aquela desempenha função complementar a esta; 

- a organização dos tempos e dos espaços com foco nas crianças, de forma a 

contemplar as suas necessidades e direitos, com previsão de tempos específicos e freqüentes 

para atividades lúdicas e interações entre as crianças de diferentes idades. 

A especificidade do trabalho do professor de Educação Infantil também é decorrente, 

como já mencionado, das características das crianças dessa faixa etária, como a globalidade 
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do seu desenvolvimento, a vulnerabilidade e a dependência da família. Disso resultam três 

outros importantes eixos da ação desse docente: estimular a aquisição de novos 

conhecimentos pelas crianças, considerando-as como um todo integrado e não como sujeitos 

setorizáveis; ter sensibilidade para perceber as necessidades das crianças e atendê-las, não 

deixando, com isso, de reconhecer também as suas competências; promover a crescente 

autonomia das crianças.   

Em síntese, a Pedagogia da Infância e, mais especificamente, a Pedagogia da 

Educação Infantil, campo teórico ainda em construção, segundo Rocha (2002), reúne ainda as 

seguintes características: 

Pressupostos básicos:  

- as relações educativas estabelecidas junto às crianças de zero a seis anos de idade, em 

creches e em pré-escolas são diferentes daquelas travadas na escola de Ensino Fundamental; 

- as relações educativas estabelecidas junto às crianças pequenas dão-se em um espaço 

institucional cuja função é a educação e o cuidado da criança de forma indissociável; 

- toda intervenção educativa mantém em si um movimento contraditório e dinâmico entre 

indivíduo e cultura; 

- a consolidação de uma Pedagogia da Infância depende de um entrecruzamento disciplinar 

entre as várias ciências que têm a criança como objeto de estudo.   

 

Principais preocupações:  

- a relação educativa expressa nas ações pedagógicas desenvolvidas nas instituições que 

partilham com as famílias a educação das crianças pequenas; 

- as decorrências e possibilidades educativas do trabalho desenvolvido por creches e por pré-

escolas; 

- a articulação com campos teóricos que buscam captar a totalidade do sujeito-criança 

(ROCHA, 1997) e o conjunto dos diversos aspectos envolvidos nas relações entre a pedagogia 

e a infância; 

- a defesa do exercício pleno das capacidades humanas, principalmente a expressividade e a 

criatividade; 

- a consideração das especificidades relacionadas à história, à organização e às finalidades das 

instituições de Educação Infantil; 

- o não estabelecimento de diferenciação hierárquica ou qualitativa entre as instituições de 

Educação Infantil e a escola de Ensino Fundamental; 
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- o rompimento de parâmetros pedagógicos estabelecidos apenas a partir de uma infância em 

situação escolar; 

- a não restrição da educação ao ensino; 

- a não atribuição de uma dimensão maior ao aspecto cognitivo em relação aos demais 

aspectos envolvidos no processo de constituição da criança. 

 

Aspectos rejeitados da pedagogia escolar45: 

- a idéia de “heteronomia da infância” (BRINKMANN, 1986, citado por ROCHA, 2002), que 

caracteriza a própria história da infância e de sua educação46; 

- a intervenção orientada seja pelo princípio do “desabrochar da natureza da criança” ou do 

disciplinamento e conformação a regras e modos sociais dominantes; 

- as pretensões educativas alicerçadas pelos ideários científicos higienistas, protecionistas e 

assistencialistas47; 

- as práticas relacionadas a um pacto de controle social. 

 

Uma das importantes decorrências da Pedagogia da Infância para o campo da 

pesquisa é o “movimento de dar voz à criança na investigação” (OLIVEIRA-

FORMOSINHO e ARAÚJO, 2003, p.1, grifo das autoras). Reivindica-se, assim, não apenas o 

direito das crianças de serem vistas e ouvidas, mas também de terem os seus pontos de vista 

considerados na tomada de decisões, sobretudo daquelas que mais lhe afetam, como, por 

exemplo, a sua educação. 

                                     
45 Vale destacar que a rejeição desses aspectos aqui, bem como as críticas que a Pedagogia da Infância faz à 
artificialidade do tempo, do conhecimento e da verticalização das relações entre professores e alunos, não indica, 
em hipótese alguma, a concordância com a sua inclusão nas demais etapas da educação básica ou no ensino 
superior. 
46 Para esse autor, caracterizam esta “heteronomia da infância” as tradicionais ambivalências do império do 
adulto sobre a criança: liberdade e subordinação; tutela e controle; apoio pedagógico e submissão (Idem, ibdem). 
Queiroz (1976), também ao analisar a história da educação no Brasil, conclui que tanto a educação informal 
quanto à formal são sempre formuladas a partir da posição de dominação dos adultos sobre crianças, jovens e 
velhos.   
47 Para Kuhlmann (1998), esses ideários expressam compreensões preconceituosas em relação à pobreza e ao 
descompromisso com a qualidade do atendimento que é oferecido, como favor prestado, às crianças filhas de 
famílias de baixa renda. Tal educação, longe de ser neutra quanto às suas intenções políticas, tem como objetivos 
o enquadramento e o controle social.  
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 3 O percurso metodológico 

 
Há tantos quadros na parede. 

Há tantas formas de se ver o mesmo quadro. 
(Humberto Gessinger) 

 

 
Foto 4: Criança da turma de Jardim II fazendo D-E (atividade da pesquisa) 

 
 

Este capítulo objetiva apresentar, descrever, justificar e analisar as opções 

metodológicas feitas no decurso da pesquisa. Nele, partilho com o leitor algumas de minhas 

fortalezas e fragilidades experimentadas com mais intensidade durante o trabalho de coleta de 

dados. Certamente, elas dizem muito de mim, mas, pela natureza da pesquisa, representam 

valiosas fontes de informação sobre a instituição que se constituiu como contexto de 

investigação e, principalmente, sobre o fenômeno enfocado: a rotina.  
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3.1 A natureza da pesquisa 

A resposta à indagação “quais as percepções das profissionais da escola, das crianças e 

de suas famílias acerca da rotina da pré-escola e dos fatores que presidem à sua organização?” 

parece ser bastante complexa. Requer do pesquisador, dentre outros aspectos, estar atento, 

procurando tanto compreender o que pensam, acreditam e fazem esses sujeitos envolvidos 

mais diretamente com o trabalho realizado na instituição, quanto as características (materiais, 

políticas, sociais, relacionais e temporais) do contexto onde se concretiza esse trabalho, 

visando “explorar a invisibilidade da vida quotidiana” (PACHECO, 1995, p.74). Tudo isso, 

sem ignorar o fato de que “las acciones humanas importantes pocas veces tienen una causa 

simple” (DILTHEY, 1910, citado por STAKE, 1999, p.43). 

O reconhecimento da complexidade dessa questão e a clareza de que, embora enfoque 

alguns elementos que poderão ajudar a compreender um pouco melhor as razões para tanta 

semelhança, como já referido, entre o cotidiano da creche comunitária investigada em outra 

ocasião (ANDRADE, 2002) e o da pré-escola pública municipal, as conclusões que apontará 

esta pesquisa não comporão uma representação exata do real, são duas características que a 

filiam à investigação qualitativa. Nesse tipo de investigação em que a ênfase daquilo que se 

pretende conhecer e compreender recai sobre os valores e as preocupações que se manifestam 

na conduta e na linguagem dos sujeitos implicados no caso, o objetivo do investigador “no es 

tanto uma representación verídica como un estímulo a una reflexión posterior, con lo que se 

ofrece a los lectores las mayores oportunidades de aprendizaje” (GEERTZ, 1973, citado por 

STAKE, 1999, p.46). 

Outras duas características citadas por Bogdan e Biklen (1994) legitimam a filiação 

desta pesquisa ao rol das investigações qualitativas. A primeira delas diz respeito ao fato do 

ambiente natural (no caso aqui, a escola) ser a fonte direta dos dados e a pesquisadora ser o 

principal instrumento de coleta. A segunda característica refere-se à importância que 

assumem os significados que os diferentes sujeitos (profissionais da escola, crianças usuárias 

e suas famílias) atribuem ao fenômeno enfocado, qual seja: o uso do tempo e do espaço na 

organização das experiências educativas.  

A preocupação em dar voz a sujeitos pouco ou quase nunca considerados nas tomadas 

de decisões na escola – as crianças e suas famílias –, sem estabelecer diferenças hierárquicas e 

qualitativas entre as suas falas e as das profissionais da instituição, constitui outro valioso 

argumento para que esta pesquisa seja denominada qualitativa.  Segundo Taylor e Bogdan 

(1986, citados por GOMÉZ, FLORES e JIMÉNEZ, 1999), uma das características da 
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pesquisa qualitativa é que o investigador procura compreender as pessoas a partir de suas 

próprias referências, atribuindo importância similar a todas elas. Miles e Huberman (1994, 

idem, ibidem), reforçando esse argumento, destacam ainda que, nesse tipo de investigação, 

explicar as formas com que as pessoas, em situações particulares, compreendem, narram, 

atuam e lidam com suas situações cotidianas configura-se como tarefa fundamental do 

pesquisador. 

Na perspectiva desse tipo de pesquisa, a natureza das questões a que se propõe 

responder o investigador guia e orienta a escolha do método48 e a da abordagem metodológica 

a serem empregados (GÓMEZ, FLORES e JIMÉNEZ, 1999).  Nesse caso, como a pesquisa 

buscou analisar as percepções das professoras, das crianças e de suas famílias e essas 

percepções são contextualizadas e materializam-se tanto nas falas quanto nas ações desses 

sujeitos, em um determinado tempo e espaço, o enfoque etnográfico apresentou-se como o 

recurso metodológico mais indicado, uma vez que:  
a etnografia impõe uma orientação do olhar investigativo para os símbolos, as 
interpretações, as crenças e valores que integram a vertente cultural (...) das 
dinâmicas da acção que ocorrem nos contextos pesquisados (SARMENTO, 2000, 
p.247).  
 

Ainda sobre a constante necessidade de adequação do(s) método(s) aos objetivos a que 

se propõe o pesquisador; ou seja, sobre as escolhas que precisam ser feitas no decurso da 

investigação, Pacheco (1995) recomenda: 
o que determina a opção metodológica do investigador não será propriamente a 
adesão a um ou outro paradigma, mas o problema e as situações de estudo. Mais do 
que a preocupação pela escolha de métodos, o investigador deve seguir como 
princípio norteador uma estratégia flexível, acompanhada do rigor das técnicas e dos 
instrumentos utilizados (p.21).  
 

O interesse pelos comportamentos e pelas atitudes dos sujeitos mais diretamente 

implicados na rotina da instituição – as professoras, as crianças usuárias e suas famílias - e os 

significados que eles atribuem a esses comportamentos é outra característica desta pesquisa 

que justificam a opção pela etnografia. 

Considerando que a etnografia permite a apreensão do modo de vida de uma unidade 

social concreta, o que pressupõe o estudo aprofundado do fenômeno e a conseqüente 

permanência prolongada do pesquisador no contexto estudado, a presente pesquisa constitui-

se em um estudo de caso, uma das possibilidades da qual o pesquisador qualitativo dispõe 

para tentar compreender as complexidades de seu objeto de estudo. 
                                     
48 Com relação à função instrumental que o método assume na pesquisa qualitativa, Smith (1987, citado por 
PACHECO, 1995, p.19) lembra que a sua utilização “não tem como sentido principal garantir a verdade, mas 
sim ser usada de maneira criativa para cada situação”. 
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A adoção do estudo de caso tornou-se pertinente, aqui, em função da profundidade que 

se pretendeu dar à investigação, no sentido de ampliar o conhecimento que já se tinha sobre a 

rotina da pré-escola, buscando incluir, aí, os significados a ela atribuídos pelos adultos e pelas 

crianças nela implicados. Nesse sentido, a reflexão de Gómez, Flores e Jiménez (1999) 

reforça a adequação da opção metodológica assumida: “el estúdio de casos implica um 

processo de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, 

sistemático y em profundidad del caso objeto de interes” (p. 92).   

Outro aspecto que também justificou a escolha do estudo de caso como recurso 

metodológico para esta pesquisa é destacado por Pacheco (1995):  

o estudo de casos permite obter uma profundidade de situações e campos 
particulares de estudo, proporcionando a possibilidade de obter um conhecimento 
exaustivo e qualitativo. (...) Daí uma vantagem principal para o investigador: a 
descoberta de factos que possivelmente passariam despercebidos caso utilizasse 
outros métodos (p.75).   

Vale acrescentar, ainda, que esse estudo de caso, realizado em uma instituição pública 

da rede municipal de Fortaleza, buscou a compreensão aprofundada daquele contexto, sem a 

pretensão de generalizar o conhecimento dali decorrente para toda a rede, o que é coerente a 

partir doutro princípio da investigação qualitativa e, mais especificamente, da abordagem 

etnográfica, destacado por Stake (1999): 
El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Se 
toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en 
qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, 
esto implica el conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se 
diferencia, pero la finalidad primera es la compresión de este último (p.20). 
 

A tentativa de “aplicação” dos resultados do estudo de um contexto particular para 

locais e sujeitos diferentes também é criticado por De Landsheere (1986, citado por 

PACHECO, 1995), outro teórico que defende a coleta e a interpretação de dados singulares e 

propõe um status diferente para a generalização: 
 
em vez de a generalização ser a regra na nossa investigação, sugiro que invertamos 
as nossas prioridades. Um observador que recolha dados numa situação particular 
encontra-se numa posição que lhe permite apreciar as práticas ou as propostas e 
observar os efeitos no seu contexto. (...) Quando damos um peso adequado às 
condições locais, toda a generalização é uma hipótese de trabalho e não uma 
conclusão (p.16-17).   
  

Outros dois aspectos criticados nas investigações daqueles que se utilizam do estudo 

de caso referem-se à subjetividade e à intuição do pesquisador. No tocante a isso, Biddle e 

Anderson (1986, citados por PACHECO, 1995, p.76) orientam: “torna-se indispensável que o 

investigador, no início do percurso, explicite as opções teóricas e metodológicas de modo que 
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o itinerário seguido e as circunstâncias em que ocorreu sejam conhecidos”. Nesse mesmo 

sentido, Bogdan e Biklen (1994, p.68) recomendam: “os investigadores qualitativos 

protegem-se dos seus enviesamentos registrando notas de campo detalhadas que incluem 

reflexões sobre a sua própria subjetividade”. Foi isso o que tentei fazer, ao redigir um diário 

de campo. 

 

3.2 Os instrumentos de coleta de dados 

A fim de tentar apreender o fenômeno enfocado – a rotina da instituição – por 

diferentes perspectivas, a pesquisa combinou diferentes instrumentos de coleta de dados: 

observação participante, entrevista, questionário e análise de documentos. Apresento, a seguir, 

o detalhamento sobre o emprego, finalidades, vantagens e limites de cada um desses recursos.   

 

3.2.1 As observações 

Partindo do princípio de que “as questões da investigação é que conduzem a 

metodologia e não o contrário” (YARGER e SMITH, 1990, citados por PACHECO, 1995, 

p.71), o uso dos instrumentos de coleta de dados foi orientado pela natureza de cada um dos 

objetivos específicos da pesquisa; ou seja, por aquilo que eles indicavam ser a forma mais 

adequada de responder à questão que propunham. 

Nesse sentido, para caracterizar a rotina da pré-escola, procurando identificar que 

fatores contribuem para a sua estruturação e para a sua execução, primeiro objetivo definido 

pela pesquisa, foram realizadas 42 sessões de observação participante. O uso desse 

procedimento justificou-se tanto pela complexidade do fenômeno a ser apreendido – a rotina 

da instituição –, o que exigiu uma presença prolongada da pesquisadora in loco, quanto pela 

possibilidade que esse “mergulho intensivo na realidade investigada” (PACHECO, 1995) 

proporcionou de ter acesso a uma gama muito maior de informações sobre o contexto em que 

essa rotina realizou-se e sobre os sujeitos nela envolvidos49. Além disso, esse instrumento 

também contribuiu para que houvesse uma relativa familiarização com a linguagem local, o 

                                     
49 Estrela (1994) destaca que somente a observação rigorosa e exaustiva poderá apreender o fenômeno 
pedagógico. 
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que facilitou o emprego de um vocabulário mais ou menos comum nos momentos de 

entrevista ou de interações menos formais50.   

Outra vantagem que a observação participante proporciona, e que foi sentida no 

desenvolvimento do trabalho de campo desta pesquisa, diz respeito à possibilidade que o 

acesso às situações cotidianas, nos espaços e tempos em que elas aconteceram, oferece ao 

pesquisador de entender melhor aquilo que é trazido pelo entrevistado em situações de 

entrevista. Sobre isso, Gaskell (2003) acrescenta ainda que:  
Na observação participante, o pesquisador está aberto a uma maior amplitude e 
profundidade de informação, é capaz de triangular diferentes impressões, e consegue 
conferir discrepâncias emergentes no decurso do trabalho de campo (p.72). 
 

Vale esclarecer, entretanto, que apesar de todas as vantagens e as possibilidades que a 

observação oferece ao pesquisador, é necessário que ele tenha sempre consciente a premissa 

de que nenhuma realidade social é possível de ser apreendida em sua totalidade. 

A escola que se constituiu como o contexto de análise da pesquisa é a mesma em que 

o PARQUE realiza o seu trabalho desde 2003, uma instituição pública da rede municipal de 

Fortaleza que atende crianças em idade pré-escolar51. Como integrante desse grupo, já havia 

estabelecido vínculos com as professoras da Educação Infantil, o que favoreceu a minha 

inserção em suas salas de aula. Outro argumento que justificou a escolha dessa instituição foi 

o fato de já possuir um considerável repertório de informações sobre ela (conhecimento de 

sua história; do seu funcionamento; do espaço físico; dos materiais; do corpo docente, 

discente e administrativo etc) acumulado, também, em decorrência do envolvimento com o 

trabalho do PARQUE em curso. Dessa forma, esta pesquisa foi enriquecida, também, pelo 

trabalho de campo que já vinha sendo desenvolvido pelo grupo supracitado. 

As observações tiveram início em primeiro de março de 2004, dia em que começou 

aquele ano letivo, correspondente ao início do período de adaptação das crianças, cuja 

duração é de uma semana, e prosseguiram até seis de dezembro do mesmo ano, período em 

que já estavam acontecendo os estudos de “recuperação” para as crianças de seis anos de 

idade que não tinham conseguido ainda se alfabetizar.  

                                     
50 Seja nas reuniões quinzenais com o PARQUE, as R.Es. (Reuniões com a Escola), seja em ocasiões de contatos 
mais informais ou mesmo de entrevistas, logo foi se tornando visível que a conotação de alguns termos 
considerados comuns parecia ser diferente para as professoras da escola. Um exemplo disso se deu quando uma 
delas, referindo-se à rotina “ideal” para as crianças de cinco anos, mencionou ser importante a realização de 
atividades “esporádicas”. Quando solicitada a explicar o que seriam tais atividades, exemplificou: “atividades 
esporádicas são assim, por exemplo, saber o que tem no bairro onde moram [as crianças], explorar ele, o nome 
dele, o que tem nele, para que as crianças conheçam bem ele” (grifo meu).   
51 Para maiores esclarecimentos sobre os critérios utilizados pelo PARQUE para a escolha dessa unidade escolar, 
vide documento Anexo1. 
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Inicialmente, foram observadas todas as turmas de crianças de quatro a seis anos de 

idade, nos turnos manhã e tarde, das professoras que aderiram ao trabalho com o PARQUE e 

que permitiram a presença de pesquisadoras em suas salas52. Do grupo inicial de 10 

professoras que participavam das reuniões conosco, naquele início de ano, apenas duas não 

autorizaram a observação de suas salas53. As oito professoras que aceitaram ter observadoras 

em suas salas tinham 12 turmas sob sua responsabilidade: três de Jardim I (formadas pelas 

crianças de quatro anos), cinco de Jardim II (com as crianças de cinco anos) e quatro de 

Básico Fundamental - BF (que reuniam crianças de seis anos)54. Quatro dessas professoras 

trabalhavam nos turnos manhã e tarde na escola, cada uma com uma turma de Educação 

Infantil em cada período. As outras quatro tinham, cada uma, apenas uma turma de crianças 

pequenas nessa instituição. Todas essas turmas foram observadas, inicialmente, pelo menos 

uma ou duas vezes por mim, em dias alternados da semana, e uma outra vez pelas demais 

integrantes do PARQUE, individualmente ou em dupla.  

Essa primeira etapa de observação constou de 15 sessões (sem o acréscimo daquelas 

desenvolvidas pelas outras integrantes do PARQUE), com duração equivalente ao das aulas55. 

Ela foi realizada com o intuito de possibilitar uma visão mais ampla da rotina que era 

desenvolvida com a maioria das crianças em idade pré-escolar nessa unidade de ensino. Feito 

isso, três turmas desse grupo de 12 foram escolhidas para ser alvo de maior atenção na 

pesquisa, uma de cada agrupamento: duas do turno da manhã (uma turma de Jardim I e outra 

de BF) e uma do turno da tarde (de Jardim II). Foi com o propósito de tentar apreender a 
                                     
52 Naquela ocasião, todas as integrantes do PARQUE estavam iniciando também observações nas salas de aula 
com o objetivo de colher dados que viriam a compor o diagnóstico da qualidade do trabalho desenvolvido pela 
escola no tocante à Educação Infantil. Essas observações transcorreram até meados do mês de abril do referido 
ano. 
53 O número de professoras que participa do trabalho com o PARQUE tem variado desde o início. Alguns dos 
elementos que têm contribuído para essa rotatividade são: redução do número de turmas de Educação Infantil na 
escola, transferências de professoras para outra instituição ou para o Ensino Fundamental, término de contrato 
empregatício temporário com a escola, exoneração de professora e recusa pessoal da professora em participar. 
54 As crianças de seis anos de idade, desde o início de 2005, fazem parte do Ensino Fundamental. Desde janeiro 
do referido ano, essa segunda etapa da educação básica passou a ser constituída por nove anos em toda a rede 
pública municipal de Fortaleza. Assim, a pré-escola restringiu o seu atendimento até a idade de cinco anos e as 
crianças de seis anos passaram a integrar o primeiro ano do Ensino Fundamental. No entanto, a pesquisa optou 
por considerar pré-escola o que prescreve a LDB; ou seja, o atendimento educativo às crianças de quatro a seis 
anos de idade. Vale acrescentar, ainda, que em 2004, embora as turmas de crianças de seis anos fossem 
denominadas de BF, elas ainda eram consideradas como sendo da Educação Infantil.  
55 De acordo com determinação da SEDAS, as aulas deveriam começar às 7 horas e terminar às 11 horas no 
período da manhã e começar às 13 horas e ir até às 17 horas no período da tarde. Devido à ausência do recreio 
(que, aliás, todo motivo – calor demais, falta de água e/ou de merenda, chuva, inadequação da área externa etc - 
parece ser uma “boa” razão para não haver recreio para as crianças, como será discutido mais adiante), o horário 
de aula, por decisão da escola, logo no primeiro mês de ano letivo, foi reduzido, passando a ser de 7 às 10 no 
turno da manhã e de 13 às 16 à tarde. Contudo, no decorrer do mesmo ano, outros horários foram sendo 
instituídos, mesmo que informalmente, como veremos posteriormente, ao descrever e analisar a rotina da 
instituição. 
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rotina da pré-escola como um todo, não a fragmentando, que me pus o desafio de acompanhar 

essas três turmas.  

A opção por uma turma de cada idade deveu-se à relação propedêutica que parece 

existir entre elas, em que se espera que o Jardim I prepare a criança para o ingresso no Jardim 

I, o Jardim II prepare a criança para o BF e este, por sua vez, prepare para o Ensino 

Fundamental. Essa relação, a princípio, parece ter influência na organização das experiências 

educativas oferecidas às crianças. Por outro lado, o Jardim I e o BF representam momentos 

bem diversos da escolarização das crianças pequenas. Enquanto aquelas acabaram de chegar à 

escola (e em sua maioria, essa é a primeira experiência em uma instituição formal de 

educação), estas estão prestes a ingressar no Ensino Fundamental e, em relação às classes que 

lhe antecederam, são alvo de maiores expectativas quanto à preparação para tal. Dessa forma, 

há elementos que diferenciam a rotina das crianças de quatro anos de idade da rotina daquelas 

de seis anos? Há diferenças nos motivos que explicam a rotina das crianças que entraram 

agora na escola e daquelas que estão quase no Ensino Fundamental?  

O critério utilizado para a escolha das turmas foi a confirmação de continuidade de sua 

professora na escola durante todo o ano letivo de 200456 e o tempo decorrido de participação 

da mesma no trabalho em parceria com o PARQUE. Não houve dificuldade em escolher a 

turma de Jardim I. Eram apenas duas professoras e uma delas não atendia aos critérios que 

haviam sido definidos. Para a escolha da turma de Jardim II, além dos critérios já citados, 

contou ponto a favor da professora eleita o fato dela ser considerada, pela direção e pela 

supervisão da escola, uma das mais competentes do grupo. Quanto à turma de BF, 

considerando que duas das professoras atendiam igualmente aos critérios estabelecidos, foi 

definidor da escolha o maior grau de afinidade desenvolvido entre eu e a professora até aquela 

ocasião.  

Quanto aos turnos de cada turma, já que tinham turmas de Jardim I, II e BF com essas 

professoras tanto no período da manhã quanto no da tarde, prevaleceu aquele que parecia ser 

o preferido pela professora. 

Definidas as três turmas com seus respectivos turnos, foram realizadas, 

especificamente nessas três turmas, ainda várias outras sessões de observação, até que percebi 

ter atingido aquilo que os etnógrafos chamam de saturação; ou seja, mais ou menos a partir da 

sexta sessão, já não era mais presenciado nenhum fato ou acontecimento novo na rotina 

                                     
56 Uma professora de BF estava grávida e iria gozar de toda a sua licença maternidade no segundo semestre do 
referido ano. Uma outra, de Jardim I, tinha pretensões de mudar de profissão ainda no segundo semestre do 
mesmo ano. 
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dessas salas. Tampouco as professoras e as crianças pareciam ainda se preocupar com a minha 

presença em sala. Tudo já parecia muito previsível. Mesmo assim, ainda prossegui até que se 

totalizassem 10 sessões de observação em cada turma. Assim como na fase inicial de 

observação, aqui também a duração de cada sessão foi equivalente à duração diária das aulas. 

As sessões aconteceram regularmente uma vez por semana, em cada turma, sem a 

determinação de dia fixo, no sentido de que ao final das observações, cada uma das três 

turmas tivesse sido enfocada nos diferentes dias da semana. 

Essa segunda etapa de observação constou, ao todo, de 27 sessões e visou tanto 

aprofundar os conhecimentos que já vinham sendo construídos sobre a rotina da pré-escola, 

nessa instituição, como também para rever e/ou substituir impressões que iam emergindo nos 

primeiros contatos com as salas de aula das crianças. Como lembra Stake (1999), é necessário 

que o pesquisador esteja constantemente repensando suas impressões e suas hipóteses acerca 

das situações que vai presenciando em campo, ao mesmo tempo em que permanece sensível e 

atento a novos acontecimentos: 
Una gran proporción de datos se basan en la impresión, se recogen de modo 
informal en los primeros contactos del investigador con el caso. Más adelante, 
mucha de estas primeras impresiones se perfeccionarán o se sustituirán, pero en el 
conjunto de datos se incluyen las observaciones más tempranas (p.51). 
 

A minha chegada à escola coincidia, quase sempre, com o horário de chegada das 

primeiras crianças, acompanhadas de suas mães, avós, pais ou irmãos, às seis horas e 

cinqüenta minutos ou um pouco mais que isso. Porém, nunca depois das sete da manhã ou das 

13 da tarde57. Daí, então, dirigia-me para a sala dos professores que, especialmente no turno 

da manhã, ainda estava vazia. Nenhuma professora da escola costumava chegar antes das sete 

horas. Aliás, raramente o grupo estava completo antes das sete horas e trinta minutos, no 

período da manhã, e antes das treze horas e trinta minutos, no turno da tarde. 

Após a chegada da maioria das professoras e de alguns minutos de conversa entre elas, 

ainda na sala dos professores, o pequeno sino da escola era tocado pela diretora ou pela vice-

diretora, anunciando que era chegado o momento de levar as crianças para as salas de aula. 

Assim, aos poucos as professoras encaminhavam-se em direção às suas salas e eu 

acompanhava aquela cuja sala iria observar naquele dia. Entrava, então, na classe junto com 

as crianças e com a professora. Lá permanecia durante todo o período de aula, sentada em 

                                     
57 Quando realizei as observações do período da tarde, permaneci na escola em tempo integral, ou seja, nos dois 
turnos em que funcionam turmas de Educação Infantil, o que possibilitou maior familiarização com o seu 
pessoal, elemento facilitador ao desenvolvimento de toda a pesquisa de campo. 
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uma das cadeiras pequenas das crianças, recostada na parede. Quando o grupo dirigia-se para 

outras dependências da escola, também o acompanhava.  

Embora procurasse permanecer, de forma discreta, junto do grupo observado, tinha a 

clareza de que minha presença acabava alterando, de alguma forma, a sua dinâmica, 

sobretudo nos momentos iniciais de observação, quando as professoras chegaram a afirmar, 

inclusive, que “a casa não estava arrumada [no período de adaptação das crianças] para ser 

observada”. Certamente a influência nas reações das crianças e dos adultos foi minimizada 

pela constância de minha presença na escola, quando, aliás, passei a ser considerada por 

algumas professoras como sendo “da casa”. 

Momentos de interação com as outras professoras cujas salas não estavam sendo o 

alvo maior de observação, naquele dia, com os demais funcionários da escola (cozinheira, 

servente, vigia, supervisora, diretora, vice-diretora, secretários...) e com algumas mães, pais, 

irmãos ou responsáveis pelas crianças, seja no início ou no final das aulas ou mesmo nos 

momentos de espera pela chegada das professoras à escola ou nos intervalos entre um turno e 

outro de funcionamento da escola (momentos em que almocei ou lanchei com o pessoal da 

escola que lá trabalhava os dois turnos e que não ia em casa nos intervalos), também se 

constituíram em valiosa fonte de informação. Os depoimentos daí resultantes foram bastante 

reveladores de sentimentos e de expectativas com relação ao trabalho desenvolvido pela 

escola e de várias concepções (de criança, de Educação Infantil, de função da pré-escola...) 

norteadoras da estruturação e da execução das atividades que compõem a rotina da instituição.    

Todas as observações foram guiadas por um roteiro relativo a informações descritivas 

- quantitativas e qualitativas - acerca da organização do tempo e do espaço da criança na 

escola: chegada (quando, como, com quem, recepção, reação); permanência (tempo que fica 

na instituição, onde fica, como é o espaço onde fica, como fica, com quem fica); atividades 

propostas pelos adultos (o quê, como, quando, para quê, onde, reação/envolvimento das 

crianças, reação/envolvimento dos adultos)58. Esse roteiro foi uma adaptação do que havia 

sido utilizado na pesquisa realizada na creche comunitária (ANDRADE, 2002). Como aquele, 

também este permitia a descrição dos sentimentos despertados na pesquisadora em cada turno 

de observação e das dificuldades e/ou facilidades na realização de cada sessão mediante a sua 

utilização.  

Durante o tempo de permanência mais intensivo na escola, tive a oportunidade de 

observar, também, duas reuniões realizadas com as famílias das crianças (uma no início do 

                                     
58 Cf. Anexo 2: Roteiro de observação. 
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ano e outra no final), duas reuniões de planejamento com a supervisora e com as professoras 

de Educação Infantil59 e uma feira de objetos usados promovida pela escola, no mês de 

outubro, com o objetivo de arrecadar fundos para a festa do dia das crianças.  

A cada observação realizada – algumas vezes em seu decorrer, outras, logo após a sua 

conclusão –, ia redigindo um diário de campo a partir do que era indicado pelo roteiro de 

observação, embora nem sempre se restringindo a isso. Além daquilo que o roteiro sugeria, 

também procurava registrar no diário o que ouvia, via, experimentava, pensava e sentia na 

escola como um todo, mesmo que, aparentemente, não tivesse nenhuma relação com o objeto 

de pesquisa em foco60. O intento desses registros, tanto descritivos como reflexivos61, era 

auxiliar a recordação das observações realizadas, incluindo nelas as minhas percepções, 

interpretações e sensações, de modo a facilitar análises e reflexões posteriores62. Sobre a 

importância que um diário dessa natureza assume em um contexto de pesquisa qualitativa 

e/ou de formação profissional de professores, Zabalza (2004) enfatiza que: 
Escrever sobre o que estamos fazendo como profissional (em sala ou em outros 
contextos) é um procedimento excelente para nos conscientizarmos de nossos 
padrões de trabalho. É uma forma de “distanciamento” reflexivo que nos permite ver 
em perspectiva nosso modo particular de atuar. É, além disso, uma forma de 
aprender (p.10).   
 

Complementando as informações do diário, houve também o registro em fotos e em 

filmagens. As fotos foram realizadas tanto nas salas onde as crianças permanecem a maior 

parte do tempo como em outras dependências da escola (refeitório, banheiro, sala dos 

professores, pátio etc). Essas fotos registraram diferentes momentos da rotina dessa pré-escola 

e o seu uso aqui mostrou-se bastante pertinente pela possibilidade que elas ofereceram de 

poder resgatar, para análises posteriores mais aprofundadas, imagens representativas das 

situações, vivências e reações das crianças e daqueles que quem elas interagiram no 

desenvolvimento das atividades que compunham um dia de aula na pré-escola, sem perder 

                                     
59 Durante todo o ano de 2004, praticamente não aconteceram encontros de planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas com as crianças, embora houvesse a previsão para tal, no calendário anual da escola afixado no 
mural da sala dos professores. Apesar das crianças serem dispensadas nessas ocasiões, não havia planejamento. 
Esses momentos eram quase sempre usados pelas professoras para resolverem problemas pessoais fora da escola.   
60 Carthy (1974, citado por ESTRELA, 1994), ao discorrer sobre a observação naturalista, enfatiza um aspecto 
do registro de dados que penso também ser adequado para a observação participante: “o observador não deve ser 
influenciado pela sua própria avaliação do que está ocorrendo, mas deve registrar tudo, não importa quão sem 
importância possa parecer no momento” (p.47). 
61 A parte descritiva do diário de campo representa a tentativa do pesquisador de registrar, objetivamente, os 
detalhes do que ocorre em campo. A parte reflexiva visa captar as suas idéias, suposições, impressões, 
preocupações e sentimentos frente a esse campo (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 
62 Conforme as características da abordagem qualitativa adotada nessa pesquisa, análises e interpretações não se 
constituem em momentos estanques, condicionadas ao término da coleta de dados e posterior categorização dos 
mesmos. Pelo contrário, estão presentes desde o início da investigação, com vistas a possibilitar, inclusive, a 
constante reavaliação dos referenciais adotados. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 76 

detalhes que outras metodologias poderiam negligenciar. Tanto nas ocasiões de fotografias 

como nas de filmagem, tentei que os sujeitos envolvidos nas diversas situações 

comportassem-se de maneira habitual, desejo nem sempre atingido.  

Outra vantagem que esse tipo de registro oferece à pesquisa qualitativa é assim 

sintetizada por Loizos (2003): “a imagem, com ou sem acompanhamento de som, oferece um 

registro restrito, mas poderoso das ações temporais e dos acontecimentos reais – concretos, 

materiais” (p.137). 

Zabalza (2004) aponta outras possibilidades que o uso desses suportes representa para 

o processo investigativo: 
A documentação (seja gravada em áudio ou vídeo, seja escrita, seja colocada em 
algum tipo de produto realizado) fixa em um suporte a atividade analisada, 
conferindo-lhe objetividade e permanência. O que antes eram idéias, experiências, 
atividades, impressões etc. (quer dizer, realidades nem sempre visíveis e de fácil 
acesso) se transformam, por meio da documentação, em realidades visíveis, 
acessíveis e que suportam a análise (p.141). 
 

Por outro lado, é bom lembrar que o uso de registros fotográficos, assim como aqueles 

gravados em vídeo, também apresenta limites, como, por exemplo, o que é apontado por 

Loizos (2002):  
Estes registros não estão isentos de problemas, ou acima de manipulação, e eles não 
são nada mais que representações, ou traços, de um complexo maior de ações 
passadas. Devido ao fato de os acontecimentos do mundo real serem tridimensionais 
e os meios visuais serem apenas bidimensionais, eles são, inevitavelmente, 
simplificações em escala secundária, dependente, reduzida das realidades que lhes 
deram origem (p.138). 

 
Semelhante ao que acontece com os dados coletados por meio de outros instrumentos, 

as imagens fotográficas e/ou filmadas também são balizadas pelo quadro referencial do 

investigador. Portanto, é importante também que esse quadro seja explicitado, bem como as 

condições em que foram produzidas tais imagens.  

As gravações em vídeo foram feitas visando à aplicação da Escala de Envolvimento da 

Criança (LAEVERS, 1994), recurso metodológico empregado pelo PARQUE nos meses de 

maio e junho de 2004, com o intuito de contribuir com a elaboração do diagnóstico da 

qualidade do trabalho da escola com a Educação Infantil63. As imagens filmadas 

correspondem a duas horas de gravação das crianças em atividades realizadas em sala de aula, 

                                     
63 A Escala Leuven para Crianças Pequenas (LISYC), concebida por Ferre Laevers (1994), objetiva avaliar o 
nível de envolvimento das crianças nas atividades propostas pelas professoras. Esse nível mensurado pela Escala 
varia de 1 a 5, sendo que o 1 representa envolvimento nulo e o 5, envolvimento intenso. O estado ou nível de 
envolvimento é reflexo tanto da adequação entre as capacidades da criança e o desafio representado por uma 
atividade, quanto da finalidade, da relevância e do interesse que essa atividade tem para a criança (PASCAL e 
BERTRAM, 1999). 
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em duas turmas de Jardim I, três de Jardim II e três de BF, nos turnos manhã e tarde. As duas 

horas de gravação são o somatório de duas sessões de filmagem de cerca de dez crianças de 

cada turma, com duração de 60 minutos cada uma. Essas sessões foram realizadas tanto pelas 

professoras como pelo PARQUE, em dias distintos. Por solicitação das professoras, o 

PARQUE filmou as primeiras sessões e elas, as últimas64.  Embora esse instrumento faça 

parte, especificamente, do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo PARQUE em parceria 

com as professoras da escola, essa pesquisa beneficiou-se bastante de seu uso. Isso foi 

possível porque a referida Escala permitiu a análise de vários aspectos do trabalho pedagógico 

desenvolvido com as crianças, com especial destaque para o uso do que é feito com o tempo 

nas salas de aulas, principalmente nas três turmas que estão sendo mais enfocadas aqui. Aliás, 

vale também enfatizar aqui que os encontros semanais do PARQUE, nas R.Ps. (reuniões do 

PARQUE na FACED/UFC) têm se constituído em excelentes oportunidades tanto para a troca 

de impressões (na maioria das vezes, coincidentes) sobre a rotina da instituição, já que ela 

também foi observada, como já referido, por todo o PARQUE, no início de 2004, como para a 

socialização de dilemas, de conflitos e de sentimentos experimentados no decurso do trabalho 

de campo. 
 
 

3.2.2 As entrevistas 

Embora as observações já fornecessem muitas pistas sobre as concepções das 

professoras da Educação Infantil que norteiam a estruturação e a organização da rotina da 

instituição em foco, questão proposta pelo segundo objetivo específico da pesquisa, a 

utilização de entrevistas foi necessária tanto para complementar informações já acumuladas, 

aprofundá-las e/ou esclarecê-las, como, principalmente, para a apreensão das diversas 

significações e explicações que esses sujeitos conferiam às variadas situações que 

compunham o cotidiano que ajudaram a construir65.  

Outra relevante justificativa, que também se aplica a essa pesquisa, para o uso da 

entrevista como mais um instrumento de levantamento de dados complementar à observação 

participante, é destacada por Gómez, Flores e Jiménez (1996): “la entrevista es uno de los 

medios para aceder al conocimiento, las creencias, los rituales, la vida de una sociedad o 

cultura, obteniendo datos em el proprio lenguaje de los sujetos” (p.168).  Ângulo (1987, 

                                     
64 Para mais esclarecimentos sobre o uso desse instrumento cf. Cruz, 2005 e Anexo 1.  
65 Estrela (1994) adverte que, durante a entrevista, “o observador continua a sua tarefa de observação” (p.35). 
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citado por PACHECO, 1995) reafirma essa idéia ao destacar a potencialidade da entrevista 

em pesquisas com professores:  

a entrevista facilita a descoberta do significado que permanece implícito no 
pensamento dos professores, permitindo-nos compreender as suas concepções da 
realidade, o sentido e o significado que dão às suas acções (p.88). 

 
Como todo instrumento de coleta de dados de que o pesquisador utiliza-se, a entrevista 

também apresenta limitações. Becker e Geer (1997, citados por GASKELL, 2003), por 

exemplo, apresentam três pontos nevrálgicos com relação a isso: o pesquisador pode não 

entender plenamente a linguagem do entrevistado; por razões diversas, o entrevistado pode 

omitir detalhes importantes; o entrevistado pode fornecer versão enganadora e/ou fantasiosa 

dos fatos. Segundo esses autores, “estas limitações da entrevista podem levar o pesquisador a 

fazer falsas inferências a respeito de situações ou acontecimentos” (Ibidem, p. 72).  

A fim de contrabalancear as referidas fragilidades, procurei pôr em prática o que 

sugere Gaskell (2003): não aceitar nenhuma informação como ponto pacífico; sondar 

cuidadosamente mais detalhes que os oferecidos pelo sujeito entrevistado em uma primeira 

resposta às perguntas formuladas; levar em consideração o conjunto de informações 

acumulado em outros momentos. Nesse sentido, o uso de roteiros semi-estruturados, 

subsidiando as diferentes entrevistas, foi muito importante. 

Mesmo que na pesquisa social o investigador esteja interessado “na maneira como as 

pessoas espontaneamente se expressam e falam sobre o que é importante para elas e como 

elas pensam sobre suas ações e as dos outros” (BAUER, GASKELL e ALLUM, 2003, p. 21), 

o uso dos roteiros66 foi importante, também, porque permitiu que, no processo de 

desenvolvimento da entrevista, a superfície da consciência do sujeito [entrevistado] fosse 

sendo peneirada, “em busca de um conjunto de afirmações, opiniões e atitudes” (PACHECO, 

1995, p. 88). 

As entrevistas prestaram-se, então, à tentativa de apreensão das concepções tanto das 

professoras da escola quanto das famílias das crianças, sobre aspectos que norteam a 

organização e a concretização da rotina da pré-escola. Além disso, foram úteis também para a 

indicação de respostas à questão enunciada pelo último objetivo específico da pesquisa, que 

foi: compreender como as professoras, as crianças e as suas famílias percebem a rotina da pré-

escola. 

                                     
66 Cf. Anexo 3: Roteiros de entrevistas.  
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Todas as entrevistas foram gravadas, a fim de facilitar o registro mais fiel possível das 

interações verbais ocorridas entre a pesquisadora e os entrevistados. Além disso, como 

lembram Gómez, Flores e Jiménez (1999), “la utilización de grabadoras en las entrevistas 

permite prestar más atención a lo que dice el informante, favoreciendo así la interacción 

entrevistador-entrevistado (p. 182). Essas justificativas para o uso do gravador também foram 

apresentadas aos sujeitos entrevistados. Todos eles autorizaram a gravação de nossas falas. 

Em todos os casos, após a conclusão da entrevista, ouvíamos trechos do material gravado. 

Tanto os adultos quanto as crianças pareciam surpresos com o som das suas vozes. 

Para a realização de todas as entrevistas, foi buscado um ambiente adequado, com 

poucas interferências internas e externas, sobretudo de barulhos, o que nem sempre foi 

possível, especialmente quando os sujeitos eram as famílias das crianças ou a diretora, a vice-

diretora e a supervisora da escola.  

Antecedendo a conversação orientada pelos roteiros de entrevista, foi fornecido um 

conjunto de informações preliminares aos entrevistados, explicando-lhes em que consistia a 

atividade que seria realizada e para que ela se prestaria. 

Incluindo as crianças, suas famílias e o pessoal da escola, 35 sujeitos foram 

entrevistados: oito professoras, a diretora, a vice-diretora e a supervisora da escola; 12 

crianças (quatro de cada uma das três turmas enfocadas) e os seus respectivos pais e/ou 

responsáveis. 

As entrevistas com as profissionais da escola aconteceram no período de abril de 2004 

a janeiro de 2005. Com exceção de apenas uma, todas aconteceram na instituição, em tempos 

e em espaços previamente acordados (geralmente no intervalo dos turnos de aula, em salas de 

aula dos professores, da supervisora e da direção). Tiveram a duração média de duas horas e, 

quase sempre, requereram mais de um encontro para serem concluídas. 

Como já referido, 12 famílias foram entrevistadas. Todas em suas residências, no 

período da manhã ou da tarde, entre os dias 10 e 22 de novembro de 2004, nos horários que 

elas determinaram. Apenas três das entrevistas ocorreram em dias em que não houve aula na 

escola67. Oito entrevistas aconteceram somente com as mães das crianças, uma 

exclusivamente com o pai, uma outra com o pai e com a mãe, uma com a mãe e com algumas 

participações do pai e uma com uma amiga da mãe, responsável pela criança enquanto ela 

trabalhava, visto que só podia estar com o filho quinzenalmente. Essas entrevistas tiveram a 

duração média de 30 minutos.  

                                     
67 Como, por exemplo, no dia em que foi comemorado o Dia da diretora.  
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As crianças entrevistadas foram escolhidas através de sorteio. Considerei que 

poderiam fazer parte da lista do sorteio as crianças apontadas pelas professoras como 

freqüentadoras assíduas da escola. Assim, de posse da relação nominal das crianças 

matriculadas nas três turmas, conseguida por meio da secretária da instituição, indagava às 

professoras sobre cada uma das crianças: “ela vem sempre à aula ou costuma faltar de vez em 

quando?68”. As respostas obtidas aqui variavam de “nunca falta”, “dificilmente falta”, “falta, 

mas é pouco”, “está melhorando [está faltando menos do que antes]” a “nunca veio” e “vem 

uma vez na vida [passa semanas sem aparecer]”. 

Como considerei ser importante a criança ter uma freqüência mínima à escola, ou seja, 

estar lá pelo menos toda semana, para que pudesse expressar sua opinião sobre a rotina da 

instituição a partir da experiência direta nesse contexto, excluí do sorteio aquelas que, 

segundo as professoras, pertenciam às categorias “nunca veio” e “vem uma vez na vida”. 

Respeitado esse critério, preparei para cada turma uma lista de meninos e outra de 

meninas para que pudesse sortear duas crianças de cada uma. Esse procedimento foi adotado a 

fim de que fosse garantida igualmente a presença das visões feminina e masculina sobre o 

assunto enfocado. Nesse sentido, compartilho da opinião de Trigo e Briochi (1992), quando 

destacam a importância de que seja levada em conta, nas pesquisas sociais, a pertinência de 

classe, o gênero ou a etnia tanto do pesquisador quanto dos sujeitos investigados, em qualquer 

que seja o objeto de interesse, já que esses aspectos podem influenciar na produção do 

conhecimento daí decorrente. 

Especificamente na turma do Jardim I, a idade das crianças foi considerada também 

como critério a ser observado na composição da lista. Foi dada preferência às crianças de 

maior idade, haja vista minha pouca habilidade em lidar com as características do pensamento 

e das múltiplas linguagens das crianças menores69. Dessa forma, mesmo reconhecendo a 

lacuna que tal opção representa para os propósitos da pesquisa, somente foram incluídas na 

lista do sorteio do Jardim I, respeitando também o critério de assiduidade à escola, as crianças 

cujo nascimento datava de, no máximo, dezembro de 1999. Dessa forma, as listas das turmas 

ficaram assim constituídas, para o sorteio: Jardim I com nove crianças (cinco meninas e 

                                     
68 A média de freqüência diária das crianças variava em torno de 12, sendo que o número máximo contabilizado 
de crianças presentes em sala de aula foi 25 (por duas vezes) e o número mínimo foi seis (uma vez). 
69 Como bem observa Cruz (2004b, p.5), “se a apreensão do ponto de vista do outro já se constitui por si só em 
um desafio, a faixa etária enfocada nesses trabalhos [que intentam apreender a perspectiva das crianças 
pequenas] torna-o ainda maior, uma vez que o discurso da criança [pré-escolar] expressa o seu modo particular 
de pensamento, às vezes de difícil compreensão - pré-operacional, de acordo com Piaget (1986, por exemplo) ou 
sincrético, na concepção de Wallon (1989, entre outros)”.  
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quatro meninos), Jardim II com 16 (nove meninas e sete meninos) e BF com 20 (12 meninas e 

oito meninos)70.  Para a confirmação da participação das crianças sorteadas na pesquisa, foi 

considerada imprescindível a manifestação explícita da vontade delas em colaborar; ou seja, 

só participou da entrevista quem disse querer fazê-lo.  

Dar voz às crianças pequenas, nessa pesquisa, não constituiu tarefa fácil. Isso se deveu 

principalmente a duas razões. A primeira delas diz respeito à minha inexperiência em “ouvir” 

e em “considerar”, de fato, a fala das crianças, seja através do dito e/ou do não dito. Aliás, 

toda a minha formação pessoal, acadêmica e profissional reforçou mais a não escuta desses 

sujeitos sociais do que o contrário71. A segunda razão refere-se à insuficiência de referências 

teórico-metodológicas disponíveis para esse tipo de investigação. Como já referido, ainda 

representam exceções, no panorama das pesquisas, os estudos em que as crianças ganham voz 

por elas mesmas72.  

A escolha dos instrumentos que permitissem a escuta do que tinham a dizer as crianças 

de quatro a seis anos de idade acerca do cotidiano da instituição escolar que freqüentavam 

representou outro desafio. Como destaca Cruz (2004b), a criança em idade pré-escolar: 
já acumulou conhecimentos suficientes para saber o que um adulto prefere ou não 
ouvir, isto é, quais as suas opiniões e desejos considerados “bons” ou não; aliado a 
isso, começa a ter a possibilidade de exercer algum controle sobre o que quer ou não 
dizer ao pesquisador (p. 3).  
   

Assim, respeitando a recomendação da referida autora de que é necessária a utilização 

de instrumentos que possam trazer, mesmo de maneira indireta, as percepções das crianças 

acerca do tema enfocado, incluindo aí as informações de que, supostamente, elas não estariam 

seguras de revelar ao pesquisador, para entrevistar as 12 crianças sorteadas fiz a adaptação de 

dois instrumentos utilizados na prática clínica psicológica com crianças: História para 

completar (baseado nas Histoires à Completer, de Madeleine B. Thomas) e Desenhos com 

Estórias (a partir dos Desenhos – Estórias, do Dr. Walter Trinca).  

A História para completar consistiu em um começo de uma narração sobre escola que 

era lido para o grupo formado pelas quatro crianças que haviam sido sorteadas em cada turma 

e que, posteriormente, era incentivado, por meio de indagações, a continuá-la. Esperava que 

                                     
70 Ao todo, havia 28 crianças matriculadas nessa turma de Jardim I, 27 na de Jardim II e 28 na de BF. 
71 A participação na Consulta sobre Qualidade na Educação Infantil, promovida pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, com a colaboração do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), pela 
assessoria da Fundação Carlos Chagas e pelo apoio da Save the Children Reino Unido, no primeiro semestre de 
2004, foi uma das poucas exceções ao que predominou nessa formação.  Referido trabalho, realizado em quatro 
estados brasileiros, dentre eles, o Ceará, incluía as crianças na categoria de sujeitos a serem entrevistados.  
72 A exemplo desses estudos, além dos já elencados ao longo deste texto, temos: Bastos, 1995; Cruz, 1987; 
Martins, 2000;  Pacheco et alii., 1996 e Ribeiro, 1997.  
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as crianças, ao darem prosseguimento à narrativa, pudessem, através dos personagens, 

expressar as suas opiniões acerca da rotina da instituição em que estudavam, trazendo, cada 

vez mais à tona, conteúdos inconscientes e/ou considerados pouco recomendados de serem 

ditos aos adultos73.  

A aplicação desse instrumento deu-se nos meses de junho de 2004, nas turmas de 

Jardim I e II (respectivamente nos dia 16 e 24), e julho, também do mesmo ano, com as 

crianças do BF (no dia seis). As crianças do Jardim I foram entrevistadas na sala dos 

professores, em seu horário de aula. As do Jardim II foram entrevistadas também em seu 

horário de aula, em uma sala que estava desocupada porque a professora havia faltado e os 

alunos tinham sido dispensados. As crianças do BF usaram a própria sala, logo após o horário 

da aula. Naquela ocasião, as aulas do semestre já estavam sendo encerradas e, por isso, as 

aulas terminavam às nove horas pela manhã e às 15 horas, à tarde. Em nenhuma dessas 

entrevistas houve barulho externo suficiente para interferir no seu desenvolvimento. 

Antecedendo o início da leitura da narrativa, certificava-me de que as crianças sabiam 

meu nome e os de seus colegas. Feito isso, explicava-lhes o que iríamos fazer e qual a 

finalidade do gravador ali presente. Também gravava, individualmente, a voz de cada criança 

e, em seguida, colocava para elas ouvirem, o que parecia agradar-lhes. Elas riam muito, ao 

escutarem a gravação de suas vozes. Passado esse primeiro momento, procedia à leitura da 

história, fazendo modificações no vocabulário empregado, quando parecia não ser entendido 

pelas crianças. Substitui, por exemplo, a palavra “supermercado” por “bodega”, “açougue” 

por “frigorífico” e “adultos” por “prefeito, pai, mãe, tio”. Finalmente, estimulava a 

continuidade da história, através do roteiro de entrevistas com crianças74. Esgotadas as falas, 

colocava todo o material gravado nesse ínterim para as crianças ouvirem, o que era recebido 

com atenção e euforia. 

Incluindo as conversas e explicações iniciais, bem como as pausas decorrentes das 

solicitações das crianças para ir ao banheiro, beber água, observar bem de perto alguns 

objetos presentes na sala75, a aplicação desse instrumento teve a duração média de 40 

minutos. Vale destacar, aqui, que as crianças do Jardim I e II apresentavam resistência para 

retornar às suas salas após a realização dessa atividade, que era considerada concluída quando 

                                     
73 Os procedimentos adotados aqui, inclusive a narrativa apresentada às crianças, são adaptações daqueles 
utilizados na Consulta sobre Qualidade na Educação Infantil (CAMPOS e CRUZ, 2006). 
74 Para maiores esclarecimentos sobre a história e sobre as indagações utilizadas para estimular a sua 
continuidade pelas crianças, vide Anexo 4: Roteiro de entrevista com as crianças – História para completar.  
75 Como, por exemplo, uma bicicleta de aluno que estava guardada no interior da sala dos professores, no dia da 
entrevista com as crianças do Jardim II. 
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as falas das crianças não apresentavam mais informações novas e/ou o nível de dispersão 

delas impossibilitava a minha insistência na abordagem do tema.  

Além do registro gravado, foi também útil, nesse momento, a utilização do diário de 

campo, sobretudo para a expressão dos sentimentos e das fragilidades que experimentei ao 

entrevistar as crianças, como pode ser percebido no extrato de texto a seguir: 
Como me senti entrevistando as crianças do Jardim II? Insegura!!! Os comentários 
de João (“outra pergunta? Tá chato!”), suas brincadeiras com Joice embaixo da mesa 
enquanto os outros colegas falavam e o silêncio de Samuel me causavam a sensação 
de estar impondo uma atividade a contragosto das crianças, semelhante ao que via 
acontecer freqüentemente em suas salas de aula. Também senti falta do anotador, 
como tinha na Consulta, alguém que anotava a seqüência das falas para facilitar a 
transcrição da gravação. Não sei se vou dar conta de identificar a fala de cada 
criança (Notas de campo, 16/06/2004)76. 
 

Os Desenhos com Estória aconteceram em duas etapas. Na primeira, realizada durante 

a segunda quinzena do mês de junho de 2004, a criança, individualmente, foi solicitada a 

desenhar “uma criança na escola fazendo uma coisa de que ela gosta muito” e, logo após, 

inventar uma história oral baseada nessa produção. Esse procedimento foi repetido cinco 

vezes com cada criança. Na segunda etapa, executada na segunda quinzena do mês de outubro 

do mesmo ano, apenas a instrução para o desenho foi modificada, passando a ser “desenhe 

uma criança na escola fazendo uma coisa da qual ela não gosta de fazer lá”. Ao final das duas 

etapas, esperava obter, de cada criança, dois conjuntos de cinco desenhos com suas 

respectivas histórias. 

Semelhante ao que se deu na aplicação da História para completar, também aqui houve 

explicação inicial acerca da atividade e do uso do gravador. Aqui também as crianças 

puderam ouvir a gravação de suas vozes antes e depois da realização da atividade. 

Feitas as explicações iniciais, entregava uma folha sulfite tamanho A4 à criança que 

estava sendo entrevistada naquele momento, deixando à sua disposição, sobre a mesa, lápis 

preto comum de escrever, borracha, lápis de cor e apontador. Após a conclusão do desenho, 

geralmente as crianças olhavam-me, dando indícios de haver terminado de fazer o que lhe 

tinha sido solicitado. Quase sempre elas só pintavam as suas produções quando indagadas se 

não gostariam de fazê-lo. Finalizada a pintura, soltavam os lápis de cor e voltavam a me fitar. 

Daí, então, pedia-lhes para inventar uma história sobre aquele desenho. Quase todas as 

crianças apresentaram dificuldades para criar as histórias. Muitas delas afirmavam não saber 

fazer. Para incentivá-las a falar sobre os seus desenhos, fazia perguntas que exploravam o que 

havia sido feito (como, por exemplo, “quem ou o quê você desenhou aqui?”), onde estava o 

                                     
76 Os nomes das crianças são fictícios, a fim de que o seu anonimato seja garantido. 
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personagem desenhado (“onde ele (a) está?), o que fazia tal personagem (“o que ele (a) está 

fazendo aí?”) e como ele se sentia naquela situação (“o que ele (a) está achando disso que está 

fazendo aí?”). Finalmente, pedia-lhes para criar um nome para a história que tinham contado. 

Muito raramente os personagens desenhados estavam na escola. Embora a ausência da escola 

nos desenhos possa ser reveladora dos sentimentos das crianças em relação a essa instituição 

educativa, ao longo das perguntas que fazia sobre os desenhos, procurava inserir a escola nos 

assuntos que iam surgindo. O fragmento de texto, a seguir, extraído de um conjunto de 

Desenhos com Estória de uma criança da turma de Jardim II é um exemplo dessa tentativa: 
História 5: Coelhinho Pula-pula 
E (entrevistadora): Fala, agora. 
C (criança): O coelhinho, né, aí, ele tava comendo uma cenoura. Aí, ele foi 
descansar um pouquim e dormir. 
E: E como é o nome do coelhinho? 
C: Coelhinho Pula-pula. 
E: É? Ele tá comendo cenoura aonde? 
C: Lá no fundo do quintal dele. 
E.: É? 
C: É. 
E: E ele tem amigo? 
C: Ele tava de castigo, aí, ele não pode brincar não. 
E: Como é? 
C: Ele tava de castigo e ele não podia brincar. 
E: Por que ele tava de castigo? 
C: Porque ele desobedeceu à mãe dele. Ele pede sempre a mãe dele pra brincar com 
os amigos dele. 
E: E esse coelhinho não estuda não? 
C: Ele estudava. É porque ele se danava. 
E: É?... E agora? 
[...] 
(Transcrição dos Desenhos com Estória – 1ª etapa - Jardim II – 17/06/2004) 
 

O tempo médio utilizado para cada sessão com uma criança, incluindo a conversação 

inicial e a audição das gravações, variou de 43 a 59 minutos. Com exceção de duas crianças 

que pediram para continuar os desenhos em outro dia, as demais concluíram os cinco 

desenhos de cada etapa em um único dia, sem maiores reclamações, a não ser, a de que iriam 

desenhar, mas de que não falariam sobre a sua produção. Mesmo nesses casos, que, aliás, 

foram raros, elas respondiam às perguntas que, posteriormente, foram feitas acerca do 

desenho. 

Ao final de cada etapa, quando retornava com as crianças para as suas respectivas 

salas, era muito comum elas me pedirem para continuar comigo, na outra sala (a sala dos 

professores ou a sala da biblioteca desativada, onde estávamos), desenhando novamente. 

Outras crianças também solicitavam para que eu as levasse comigo. Era desconfortável o 

sentimento de impotência que me invadia nesses momentos. Entendia essas solicitações como 

um pedido de socorro. E eu, lá, não podia fazer nada. Tinha que continuar com a pesquisa...  
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Após a conclusão da segunda etapa dos Desenhos com história, as crianças foram 

solicitadas, noutra ocasião, a fazer um desenho livre. Entregava-lhes uma folha sulfite A4, 

deixava os mesmos materiais à disposição delas e pedia-lhes para que desenhassem “qualquer 

coisa”. Com essa atividade, busquei verificar se haveria diferenças significativas entre essa 

produção de tema livre e aquelas relacionadas à rotina escolar (tanto no que se refere ao 

desenho quanto à disposição e à reação das crianças ao fazê-lo). Essa solicitação pareceu ser 

melhor acolhida pelas crianças que, diferentemente do que se deu nos desenhos relativos à 

escola, faziam desenhos bastante detalhados por toda a folha (na verdade, “enchiam” de 

desenhos a folha), usavam cores diversas para colori-los, sorriam e conversavam comigo 

enquanto produziam. Todas as oito crianças que realizaram essa produção de tema livre 

solicitaram outras folhas para fazer mais desenhos77.  

Mesmo que pareça redundante, é importante esclarecer que os desenhos e que as 

histórias produzidas pelas crianças prestaram-se a possibilitar um maior aprofundamento 

sobre os significados que esses sujeitos sociais atribuem à escola e, mais particularmente, à 

sua rotina diária. Em momento algum da pesquisa foi lançado sobre essas produções um olhar 

avaliativo em torno das habilidades e/ou das aprendizagens supostamente reveladas pelas 

crianças; ou seja, tanto os desenhos quanto as histórias foram tomados como forma de 

expressão e não como instrumentos de classificação e/ou de diagnóstico “em busca de fases 

do desenvolvimento psíquico ou mesmo de enquadramento de crianças em padrões de 

normalidade” (GOBBI, 2002, p. 87).      

    

3.2.3 Outras estratégias para o levantamento de informações 

Com o objetivo de complementar as informações colhidas por ocasião das observações 

e das entrevistas, e, ao mesmo tempo, de levantar aspectos da vida dos sujeitos enfocados que 

poderiam ajudar a compreender melhor as suas percepções acerca do tema investigado – a 

rotina da pré-escola – foram utilizados dois questionários: um com o pessoal da escola e outro 

com as famílias das crianças. Aquele incluía dados relativos à identificação pessoal da 

profissional, à situação familiar, à formação profissional, à experiência profissional em 

educação e a outras atividades profissionais78. Ele foi entregue às profissionais da escola antes 

                                     
77 Nos dias em que essa atividade foi realizada (16 e 17 de novembro de 2004), faltaram três crianças do grupo 
de 12, uma de cada turma. Uma outra estava presente, mas se recusou a desenhar. 
78 Referido questionário foi elaborado em parceria com outras duas integrantes do PARQUE: as professoras 
Silvia Helena Vieira Cruz e Mônica Petralanda de Hollanda (maiores responsáveis pela sua estruturação). Ele 
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ou depois da realização das entrevistas. Elas os levaram para as suas residências e 

devolveram-no dias depois, após o seu preenchimento. Esse último reunia informações 

referentes à realização da entrevista e sobre o(a) entrevistado(a) (identificação pessoal, 

situação familiar, escolarização, dentre outras)79. Preenchia-o minutos antes do início das 

entrevistas. 

Outra importante fonte complementar de informações foram alguns documentos 

obtidos junto à secretaria e à supervisão da escola, como, por exemplo, cópias da proposta 

pedagógica para a Educação Infantil e do calendário anual de atividades da instituição (início 

e término do ano letivo, reuniões de pais, encontros de planejamento e sábados letivos). 

As análises que foram realizadas de todo o material coletado foram orientadas pelos 

objetivos da pesquisa com base no referencial teórico adotado. Além disso, alguns elementos 

de inspiração psicanalítica subsidiaram essas análises, como, por exemplo, idéias relacionadas 

aos conceitos de consciente, inconsciente e mecanismos de defesa. Essa referência à 

psicanálise, longe de pretender uma análise psicológica do fenômeno investigado, justificou-

se pela compreensão que orientou a escuta dos adultos e das crianças entrevistados, que foi a 

de que a fala expressa o que a pessoa quer e pode dizer sobre o assunto em pauta, de forma 

mais consciente, enquanto o não dito, o não verbalizado, pode ser revelador daquilo que se 

encontra em um nível mais inconsciente. Bleger (1980) reforça essa compreensão ao destacar 

que “aquilo que [o entrevistado] não nos pode dar como conhecimento explícito, nos é 

oferecido ou emerge através do seu comportamento não-verbal” (p.16 e 17). 

                                                                                                                 
servirá, também, de instrumento para outra pesquisa em desenvolvimento na mesma instituição, sobre a 
formação das professoras de Educação Infantil. Cf. Anexo 5: Questionário do pessoal da escola.   
79 Cf. Anexo 6: Questionário das famílias das crianças. 
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4 A Escola Construindo o Saber 

 
Escola é o lugar aonde a gente vai quando não está de férias. 

A chefe da escola é a diretora. 

A diretora manda na professora. 

A professora manda na gente. 

A gente não manda em ninguém. 

Só quando manda alguém plantar batata. 

(José Paulo Paes) 

 

 
Foto 5: Crianças da turma de Jardim I em atividade com massa de modelar 

 
 

Este capítulo visa caracterizar a escola onde foi realizado o trabalho de campo da 

pesquisa. Inicialmente, são apresentadas informações gerais sobre a localização, a estrutura e 

o funcionamento da instituição. Em seguida, é destacado o atendimento aí prestado às 

crianças de quatro a seis anos, enfocando o corpo docente que atua com essa faixa de idade, 

bem como a proposta pedagógica e o planejamento das atividades que são desenvolvidas com 

as crianças. Finalmente, são descritas a organização e o desenvolvimento das experiências 

educativas nas turmas escolhidas para ser alvo de maior atenção na pesquisa. 
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As informações aqui apresentadas são decorrentes, essencialmente, das observações 

feitas na escola, de maneira geral, e mais especificamente nas salas de Educação Infantil e de 

Básico Fundamental; das entrevistas realizadas com a direção, a supervisão e as professoras 

que trabalham com as crianças de quatro a seis anos; dos questionários respondidos por estas 

últimas e de consultas a documentos gentilmente cedidos pela secretaria e pela supervisão da 

instituição. 

A análise das observações registradas no diário de campo foi subsidiada pelo uso de 

uma ficha80 que permitiu a identificação do número de acontecimentos/segmentos 

constitutivos de cada turno de aula. Para cada acontecimento, a ficha indagava sobre a sua 

duração, em minutos, o tipo de atividade para o qual o grupo de crianças era chamado a 

dedicar-se, o espaço físico utilizado, os seus participantes e a forma como se dava a 

participação dos envolvidos. A cada período observado correspondeu uma ficha. Inicialmente, 

as fichas de cada turma foram analisadas como um conjunto em si. Em seguida, foi feita a 

organização dos dados de cada turma em torno dos acontecimentos/segmentos principais que 

caracterizam a rotina das três turmas enfocadas. 

A análise das informações colhidas nas entrevistas e nos questionários foi auxiliada 

pelo emprego do software NUD*IST, ferramenta apropriada ao tratamento de textos em 

pesquisas qualitativas, que muito contribuiu para o refinamento dos temas de análise e para a 

seleção dos trechos de falas significativos aos objetivos da pesquisa.    

O quadro que os dados resultantes dessas análises ajudam a compor é importante para 

a contextualização e para a compreensão das falas que serão apresentadas e analisadas nos 

capítulos subseqüentes desta Tese. 

 

4.1 Algumas informações sobre a localização, a estrutura e o funcionamento da escola 

A Escola Construindo o Saber81, instituição da rede pública municipal de ensino, 

integra o conjunto de 24 equipamentos que atendem a pré-escola na Secretaria Executiva 

Regional (SER) II82.  

                                     
80 Cf. Anexo 10. 
81 Este nome foi escolhido para identificar a escola por meio de votação pelas professoras e pelas integrantes do 
PARQUE.  
82 Desde 21 de janeiro de 1997, a Lei municipal 8.000 reformulou a organização administrativa da Cidade, 
distribuindo geograficamente os seus 114 bairros em seis regiões, cada uma com administração própria, mas 
todas subordinadas à Prefeitura. São elas: SER I – Grande Barra do Ceará; SER II – Grande Mucuripe; SER III – 
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Localizada ao Nordeste de Fortaleza, com uma população de 311.842 habitantes, 

distribuída em 20 bairros, a SER II, abrigo dos territórios mais nobres e valorizados da capital 

cearense, comporta, também, fortes contrastes e tensões sociais e econômicas representadas, 

por exemplo, pela existência de 42 favelas e de 16 áreas de risco, localizadas em encostas de 

morros e de dunas, afetadas, freqüentemente, por marés altas e soterramentos (JORNAL O 

POVO, 2004).  

Para se ter uma idéia do destaque econômico da SER II em relação às demais, todos os 

bairros de Fortaleza (sete no total), cujo Índice de Desenvolvimento Humano do Município 

(IDH-M) é alto, estão situados nessa região. É também aí onde estão localizados nove dos 10 

bairros com maior renda per capita de chefe de família da Cidade83. De acordo com a Síntese 

Diagnóstica da Cidade de Fortaleza, de 2004, a SER II apresenta ainda o maior número de 

unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), o menor percentual relativo à 

inexistência de rede pública de esgotamento sanitário e o índice de população não alfabetizada 

(9,5%) inferior ao percentual da Cidade que é de 14, 9%. 

No entanto, o bairro onde está situada a escola é emblemático das contradições e 

desigualdades presentes nessa área da Cidade, considerada líder em indicadores de saúde, de 

educação e de economia. Trata-se de uma extensão territorial de 276,90 hectares, situada nas 

imediações do litoral, onde residem, aproximadamente, 39.551 pessoas, muitas delas vivendo 

em condições miseráveis (CARTAXO, 2005).   

Excetuando a rua da escola, que também sedia indústrias de beneficiamento de 

petróleo e de cimento, alguns condomínios residenciais e pequenos comércios (mercearias, 

bares, motéis, posto de gasolina e borracharias), as demais ruas são marcadas por precárias 

condições de saneamento, de educação e de saúde. De acordo com o diagnóstico das seis 

SERs, realizado pelo Jornal O Povo, em 200484, asfalto, água tratada e rede de esgoto são 

realidades ainda distantes dessas localidades. Por outro lado, o acúmulo de lixo nas calçadas, 

bem como o de resíduos provenientes de esgotos a céu aberto, é algo que facilmente salta aos 

olhos de qualquer visitante. A falta de creches, o número insuficiente de escolas públicas, 

especialmente as de pré-escolas e as de ensino médio - o bairro conta apenas com duas 

                                                                                                                 
Grande Antônio Bezerra; SER IV – Grande Parangaba; SER V – Grande Mondubim; SER VI – Grande 
Messejana. Para maiores detalhamentos desta divisão, consultar anexo 7. 
83 O cálculo do IDH –M é feito a partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), 
longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de 0 (nenhum 
desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). IDH-M até 0,499 é considerado baixo, entre 
0,500 e 0,799 é médio e maior que 0,800 é alto (UNDP, 2004).  
84 Esse diagnóstico foi publicado pelo referido jornal no período de 22 de agosto a 26 de setembro do ano 
supracitado, sempre aos domingos, no caderno Política. 
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instituições que atendem crianças de quatro a seis anos e com duas de Ensino Médio – e o 

desemprego também fazem parte desse cenário.  

Poluição sonora, decorrente, principalmente, do trânsito de veículos – caminhões e 

ônibus – e ambiental, resultante, sobretudo, da poeira e da fumaça oriundas das indústrias 

vizinhas, são outras marcas da rua onde está localizada a escola. 

As características desse bairro, situado no seio da SER II, parecem confirmar a 

hipótese de Araújo e Carleial (2003) de que a divisão de Fortaleza em duas cidades, uma 

pobre, a do Oeste, e a outra rica, a do Leste, é questionável, assim também como o são os 

discursos generalistas de que as famílias pobres residentes na Cidade estão isoladas em áreas 

físicas específicas, uma vez que a pobreza está se impondo, também, em áreas da cidade que 

antes eram redutos das classes sociais mais altas. Em estudo realizado sobre os bairros de 

Fortaleza, tendo por base o Censo Demográfico de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, essas autoras concluíram que: 
Nos anos noventa em diante, as diferenças sociais se acentuaram de tal modo, que se 
estenderam a toda parte da cidade, universalizando-se nos bairros, a miséria. Não se 
trata de diversas cidades, dentro da Cidade de Fortaleza, mas de uma única cidade 
cheia de contrastes: uma unidade na diversidade, um espaço que existe com essa 
relação de oposições, ou seja, uma espacialidade capitalista que discrimina uns, ao 
mesmo tempo em que, privilegia outros (Idem, ibidem, p. 5). 

 

A Escola Construindo o Saber atende a uma clientela de baixa renda, moradora de 

seus arredores e de bairros vizinhos, em sua maioria, filhos de trabalhadoras domésticas, de 

pescadores, de biscateiros ou de desempregados. É uma instituição relativamente nova. Seu 

prédio foi inaugurado em 2002. Antes de se tornar patrimonial, funcionou, por dois anos e 

meio, noutras instalações, na condição de anexo85. 

Em suas dependências internas86, a escola conta com 12 salas de aula dispostas em 

dois pisos, sendo que as quatro salas onde ficam as crianças da pré-escola e as três onde 

funcionam as turmas de Básico Fundamental encontram-se no primeiro piso. Há, ainda, uma 

sala de informática, uma sala para a diretoria, outra para a supervisão, uma outra para os 

professores e, por fim, uma outra, que é intitulada “sala de apoio pedagógico”, na qual uma 

professora específica atende, nos turnos manhã e tarde, as crianças do Ensino Fundamental 

                                     
85 Como já referido, as escolas anexas são instituições que funcionam, em sua grande maioria, em prédios 
alugados ou cedidos, e que não possuem corpo administrativo próprio e, por isso, são vinculadas a escolas 
patrimoniais, instituições mantidas e gerenciadas, exclusivamente, pelo poder público municipal, chamadas 
cotidianamente de “escolas-mãe”. 
86 No final de 2005, o prédio da escola foi reformado e as instalações destinadas às crianças de quatro a seis anos 
(salas, refeitório, banheiro e pátio) ficaram separadas das demais dependências. 
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que, segundo a supervisora e as suas respectivas professoras, apresentam dificuldades de 

aprendizagem da língua escrita. 

Com exceção de uma das salas do Jardim II, as demais salas da Educação Infantil e do 

Básico Fundamental, em geral, são espaçosas, naturalmente iluminadas no período da manhã, 

mas pouco ventiladas, o que é agravado pelo fato das professoras manterem as suas portas 

fechadas.  O ventilador de teto e os combogós das paredes não produzem uma boa ventilação. 

É comum as crianças e as professoras transpirarem muito nas salas, especialmente no turno da 

tarde. Nem mesmo as condições adversas de ventilação nas salas evitam que elas se 

constituam no espaço de maior permanência das crianças na escola. Parece que a necessidade 

de ventilação é inferior à preocupação das professoras em manter as crianças sob a sua vista, 

sob o seu controle; seguras. Essa vigilância permanente das crianças é mais uma expressão da 

função disciplinadora desempenhada pelas instituições de Educação Infantil. Tal como 

destaca Foucault (1987), é característica do poder disciplinar: 

às vezes, exigir a cerca, a especificação de um lugar heterogêneo a todos os outros e 
fechado em si mesmo. Local protegido da monotonia disciplinar. (...) Importa 
estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os indivíduos, 
instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, poder a cada instante vigiar o 
comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os 
méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar (p.122-123, 
destaque do autor). 

 

Além dos jogos de cadeiras e de mesas coloridos e adequados ao tamanho das 

crianças, há ainda no interior das salas onde ficam os alunos de quatro a seis anos, uma lousa, 

um filtro e um armário ou estante de ferro, contendo os poucos materiais pedagógicos de que 

as professoras dispõem, como: lápis de escrever, tesoura, papel ofício, lápis de cor, cola 

branca, massa de modelar, jogos de quebra-cabeça e dominós, livros de literatura infantil e 

alguns brinquedos (bonecas e carros); tudo em quantidade insuficiente. Há, ainda, um birô 

com cadeira para a professora e uma pequena mesa, na qual são amontoadas as apostilas e as 

agendas das crianças, no início das aulas. Afixados às paredes há letras e números indicando 

que ali ficam os “cantinhos” da linguagem e da matemática, respectivamente, e, em destaque 

maior, fichas ou cartazes contendo as regras da “boa” convivência em sala de aula, o que 

parece, mais uma vez, refletir a função disciplinadora da instituição. Em uma sala de Básico 

Fundamental, por exemplo, dos elementos afixados às paredes, o que mais fica dentro do 

campo visual das crianças são as regras da sala. Elas podem alcançá-las com o olhar e até 

tocá-las, mesmo se estiverem sentadas no chão. Ilustradas e escritas pelas crianças, sob a 

orientação da professora, cada regra informa o comportamento, o hábito de higiene ou a 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http


 92 

aprendizagem desejada pela escola. As regras são da sala, mas parecem visar, principalmente, 

aos alunos, como sugere a lista a seguir: 

1. Aprender a ler. 
2. Não arengar com os amigos. 
3. Não bater no aluno. [quem?] 
4. Não devemos empurrar. 
5. Devemos ser educados. 
6. Devemos ser comportados. 
7. Não devemos pegar as coisas do colega sem pedir. 
8. Não jogar pedra. 
9. Não agredir as pessoas com palavra. 
10. Devemos vir à escola limpos e arrumados. 
11. Não devemos esquecer o material em casa. 
(Regras transcritas da parede da sala de aula de uma turma do Básico 
Fundamental, em 04/06/2004) 

      

Embora o filtro que fica nas salas seja de fácil acesso às crianças, nem sempre há 

copos limpos e disponíveis para uso. Também é comum a reclamação das professoras de que 

os filtros não são lavados freqüentemente e de que ou eles estão vazios ou a sua água não é 

devidamente cuidada/trocada pelo servente ou pelos auxiliares de serviços gerais. Assim, as 

crianças utilizam, mas com dificuldade, dada a sua inadequação, o mesmo bebedouro usado 

pelos alunos maiores. 

Apenas os banheiros da diretoria e da secretaria ficam dentro das salas. O banheiro das 

crianças da Educação Infantil fica na área externa, distante do local onde elas permanecem a 

maior parte do tempo em que estão na instituição. O acesso das crianças a esse banheiro é 

dificultado, ainda, por grades de ferro que separam a parte do prédio onde ficam as salas de 

aula, a de apoio pedagógico e a de informática, a biblioteca, os quatro banheiros das crianças 

maiores, a cozinha e o refeitório do restante do espaço físico da escola. Geralmente essas 

grades ficam trancadas e as chaves são guardadas pelo servente. Outro dificultador do uso 

desse equipamento pelas crianças é o fato dele se encontrar sempre trancado. Poucas vezes as 

professoras conseguem localizar a sua chave, quando as crianças precisam utilizá-lo. Assim, 

elas usam mesmo é o banheiro dos outros alunos, com sanitários e pias inadequados para o 

seu tamanho.  

Vizinho ao banheiro que deveria ser utilizado pelas crianças da Educação Infantil, há 

um escovódromo, sala destinada à escovação dentária e à aplicação de flúor, atividades 

realizadas esporadicamente com o auxílio de profissionais de um posto de saúde situado em 

uma rua perpendicular à escola. Essa sala também permanece quase sempre fechada.   

Vale lembrar que a permanência constante de portas fechadas das dependências físicas 

destinadas ao uso das crianças, bem como das grades isolando a área onde ficam os alunos, 
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parece refletir, mais uma vez, uma característica muito comum às instituições escolares, que é 

a de manter a ordem, a disciplina, o controle e a vigilância das ações e os deslocamentos dos 

estudantes, em detrimento de suas necessidade. Como bem destaca Horn (2004): 

Na Educação Infantil, é comum os arranjos espaciais não permitirem a interação 
entre as crianças, impossibilitando sua apropriação dos espaços através de objetos, 
desenhos e nomes. A própria prática docente desenvolvida em muitas instituições de 
Educação Infantil defende o espaço como aliado ao controle dos corpos e dos 
movimentos considerados importantes no que é entendido como “pré-alfabetização” 
(p.27). 

    

O refeitório, acoplado à pequena cozinha, embora bem conservado, é inadequado para 

o uso das crianças menores. Suas mesas e bancos, todos revestidos por cerâmicas coloridas, 

são altos para elas. As crianças do Jardim I não utilizam esse espaço. As do Jardim II, quando 

têm de ir para lá, ou lancham em pé, próximas às mesas, ou sentam-se no chão. Quando usam 

os bancos, suas pernas ficam penduradas sem alcançar o chão e suas mãos têm dificuldade de 

alcançar as mesas. 

A sala de informática, onde ficam cerca de seis computadores, é de uso exclusivo dos 

alunos do Ensino Fundamental, a partir da segunda série. As crianças da pré-escola e do 

Básico Fundamental sequer conhecem esse ambiente. A biblioteca, cujo acervo é pequeno e 

não inclui livros de literatura infantil próprios para as crianças menores, está desativada. 

Pilhas de livros didáticos e de fitas VHS de desenhos animados e filmes religiosos, 

empoeiradas sobre o chão, e três estantes de ferro compõem esse cenário. 

A sala da diretoria, da supervisão, dos professores, a despensa, o almoxarifado, os dois 

banheiros dos adultos e a secretaria ficam em um bloco separado da área interna destinada aos 

alunos. Aqui, o acesso das crianças e de suas famílias é restrito, embora haja, afixados em 

murais, próximos às portas que também costumam permanecer fechadas, mensagens e avisos 

endereçados aos pais e aos visitantes, bem como fotografias de grupos de alunos e de 

professores envolvidos em atividades festivas (celebração da Páscoa, por exemplo), todos fora 

do campo visual das crianças pequenas. A forma como esse espaço está organizado – com 

suas portas fechadas, apartado dos alunos, sem área de recepção e/ou de atendimento às 

famílias – parece indicar que a interação e a comunicação entre as crianças e os adultos que 

ali convivem não é algo muito valorizado.  Dá-se quase sempre para saber se haverá aula, se 

os professores já chegaram, qual será o horário de término das aulas...  

É na sala da direção onde ficam guardados os equipamentos de uso coletivo de que a 

instituição dispõe: um aparelho de som, um vídeo cassete e uma caixa de som amplificada 
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com microfone. Freqüentemente, esses equipamentos apresentam problemas. O seu reparo 

quase sempre é muito demorado, o que limita e dificulta o seu uso.  

Vale lembrar aqui que a forma como estão organizados os espaços e os equipamentos 

da escola, bem como a maneira como as crianças e os adultos ocupam esse espaço e nele 

interagem são reveladores da concepção pedagógica da instituição, tendo seus profissionais 

consciência disso ou não. Nesse sentido, Sekkel e Gozzi (2003) chamam a atenção para o fato 

de que: 

É preciso fazer do espaço um parceiro na construção das relações humanas e na 
mediação entre as crianças e o conhecimento. Para isso, as creches e pré-escolas 
devem ter um olhar especialmente voltado à concepção e ao planejamento dos 
espaços, buscando e recriando a sintonia com as diretrizes do projeto educacional 
(p.14).    

 
Ventilação, iluminação e higiene inadequadas são características da sala onde fica 

armazenada a merenda que é oferecida aos alunos. Não são raros os estragos de alimentos 

provocados pela visita de ratos e de baratas a esse local. Aliás, os problemas relativos à 

merenda parecem não se restringir apenas ao seu armazenamento, mas também à forma como 

ela é comprada e distribuída pela prefeitura municipal às escolas da rede, como relata a 

diretora: 

Ontem eu devolvi vinte e cinco caixas de biscoito. Por que eu devolvi vinte e cinco 
caixas de biscoito? Porque eu tô com dez aí. Aí, recebi o arroz porque tinha ainda 
frango, carne de charque e carne moída. Se fosse os gestores que comprasse a 
merenda, você chega no seu depósito, chega na sua cozinha, você vai no mercantil e 
não compra coisa supérflua. Você só compra supérfluo se sobrar um dinheirinho. Aí, 
você compra uma coisinha a mais, um xampu melhor. Mas aí, se o dinheiro é 
contado pra aquilo ali, você olha o que é que tá precisando, arroz, feijão, tal, tal, tal... 
Quanto tempo num faz que essas crianças não comem feijão? A sopa de feijão que 
elas adoram que nunca mais veio... Quer dizer, se o dinheiro viesse direto pra conta 
da escola, a gente ia comprar o feijão, comprar o arroz, a carne moída de melhor 
qualidade. 

 

Nas dependências externas da escola há também uma quadra de esportes coberta, que 

ainda não está sendo utilizada, e um pátio descoberto, sem sombra. A inauguração da quadra é 

aguardada com ansiedade por todos, já que o pátio, além de ter grande parte de sua área 

utilizada como estacionamento para os carros dos profissionais da escola, apresenta, em sua 

parte não cimentada e coberta parcialmente por matos, riscos de acidentes para as crianças, 

pela presença de escombros de antigas construções no local. Nessa área, há duas casinhas de 

plástico coloridas onde as crianças da Educação Infantil e do Básico Fundamental brincavam 

no início do ano letivo, antes do horário de recreio ser suprimido. O acesso dos alunos 
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maiores, aliado à ausência de reparos, logo danificaram esses dois únicos brinquedos de uso 

coletivo da escola.  

Assim, as possibilidades das crianças interagirem com as crianças de outras turmas, 

importantes para a promoção de seu desenvolvimento e aprendizagem, ficaram ainda mais 

restritas tanto pela supressão do recreio como pela ausência desses brinquedos.  

A extinção temporária do recreio, segundo a direção da escola, justifica-se pela 

ausência de local seguro e adequado para as crianças brincarem na área externa. No entanto, a 

quadra coberta para esportes foi inaugurada no início do ano de 2006 e as crianças da 

Educação Infantil e do Básico Fundamental continuaram sem recreio87. 

Considerando que é nas e a partir das interações sociais estabelecidas com o outro - 

crianças da mesma idade, crianças de idade diferente, adultos – que a criança se constitui 

como sujeito, quanto menor for a diversidade de parceiros e de experiências presentes na 

instituição de Educação Infantil que as crianças freqüentam, mais empobrecido poderá tornar-

se o seu desenvolvimento (MACHADO, 1998). Nesse sentido, mesmo que a supressão do 

horário de recreio tenha sido uma decisão tomada, aparentemente, para garantir a segurança 

física das crianças, ela se torna também nociva, já que implica na redução drástica das 

possibilidades de interação das crianças com outras que não as de sua própria turma. Como 

será retomado mais adiante, não há previsão na rotina das salas de aula, de brincadeiras e/ou 

de outras atividades que possibilitem às crianças interagir com os colegas – adultos e crianças 

– de outras turmas distintas daquela na qual estão inseridas.  

A escola enfrenta sérios problemas com a limpeza de suas dependências, 

especialmente nos banheiros, decorrente do número insuficiente de materiais e de 

funcionários88 e da freqüente falta de água ocasionada por defeitos no motor que a bombeia. 

O atraso na liberação dos recursos financeiros destinados à escola pelo poder público é outro 

agravante desse quadro, como desabafa a sua diretora: 

Nós viemos receber a quarta parcela [do dinheiro da escola, ainda] do ano passado, 
em março [deste ano], que a gente gastou com o material e acabou. A [primeira] 
parcela de dois mil e quatro, nós estamos terminando [o ano] e nada. [A prefeitura] 
tá prometendo [liberar] pra essa semana. Como é que uma escola pode oferecer uma 
qualidade pra criança se você não tem como lavar o banheiro, a criança tem que 
ficar exposta àquele cheiro horrível, o chão sujo. Uma vassoura que eu mando 
comprar não dá pra escola toda, porque a escola é enorme. 

  

                                     
87 Como integrante do grupo PARQUE, continuei freqüentando a escola nos anos subseqüentes ao término do 
trabalho de campo da pesquisa que resultou nesta Tese. 
88 Para manter a higiene do local, há apenas um faxineiro e uma voluntária de auxiliar de serviços gerais por 
turno.      
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A escola oferece turmas de Educação Infantil e de séries iniciais do Ensino 

Fundamental nos turnos manhã e tarde. Turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) são 

oferecidas no período noturno. O número total de alunos matriculados nos três turnos, em 

2004, é 1.213, sendo cerca de 389 o número de crianças matriculadas e agrupadas nas três 

turmas de Jardim I, cinco turmas de Jardim II e seis turmas de Básico Fundamental. O Quadro 

Nº. 01, a seguir, informa a idade e o número médio de crianças matriculadas por turma na 

Educação Infantil e no Básico Fundamental, no referido ano: 

 

Quadro 01: Média de crianças de quatro a seis anos de idade matriculadas na escola, 

no ano de 2004 
NÚMERO DE TURMAS MÉDIA DE CRIANÇAS POR 

TURMA 

 

TURMA 

 

IDADE 

MANHÃ TARDE TOTAL MANHÃ TARDE 

Jardim I 3 anos e meio 2 1 3 27 28 

Jardim II 5 anos 2 3 5 28 26 

Básico 

Fundamental 

6 anos 3 3 6 26 28 

 

 

Como informa o Quadro Nº. 01, a média de crianças de quatro a seis anos 

matriculadas está em desacordo com a Resolução Nº. 361/2000 do Conselho de Educação do 

Ceará que dispõe sobre a Educação Infantil no âmbito do Sistema de Ensino do Estado. Em 

seu Artigo 5, determina a: 

Composição das turmas respeitando os limites máximos, para cada ambiente e 
profissional de 10 (dez) crianças, nos berçários; de 15 (quinze), entre crianças na 
faixa de 2 (dois) a 3 (três) anos; de 25 (vinte e cinco), entre crianças na faixa de 4 
(quatro) a 6 (seis anos).  

 

Vale destacar, no entanto, que o número médio de crianças indicado pelo Quadro Nº. 

01 não corresponde à média de crianças que costuma freqüentar as aulas. As observações em 

oito dessas turmas revelaram um índice muito inferior de freqüência diária à escola. A média 

de freqüência, por dia, varia de 23 a 9 crianças. É importante assinalar que os motivos das 

ausências das crianças nas aulas geralmente não são alvo de investigação por parte das 

professoras. O mais comum é a reprimenda às famílias e às crianças, quando elas retornam à 

escola depois de ausências de três ou quatro dias consecutivos ou mesmo uma ou duas 

semanas seguidas. Via de regra essas ausências são vistas pelas professoras como decorrentes 

do “desinteresse” das famílias pela educação de seus filhos e da “preguiça” das crianças. 
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O horário oficial de funcionamento da escola, estabelecido pela SEDAS, que é o 

mesmo para as outras instituições municipais de ensino, é das 7 às 11 horas para o turno da 

manhã, das 13 às 17 horas para o turno da tarde, e das 19 às 22 horas, à noite. Entretanto, 

devido à supressão do período de recreio, por reivindicação das professoras e sem qualquer 

consulta às crianças e às suas famílias, esse horário, logo no primeiro mês do ano letivo de 

2004 foi modificado, passando a ser das 7 às 10 horas no turno da manhã e das 13 às 16 horas 

no período da tarde. Nota-se aqui que, embora a duração prevista para o recreio fosse de 20 

minutos, a sua ausência provocou a redução de uma hora do tempo previsto de permanência 

das crianças na escola. 

A despeito do horário estabelecido pela própria instituição, as observações nas salas de 

Educação Infantil e de Básico Fundamental revelaram um outro, assumido de fato pelas 

professoras. Geralmente as aulas pela manhã começam às 7 horas e 30 minutos e, por volta 

das 9 horas e 30 minutos, iniciam-se as atividades preparativas para o seu término, como, por 

exemplo, a indicação da “tarefa” de casa, a entrega das agendas às crianças e a espera coletiva 

pelos responsáveis pelas crianças que as levarão para casa. Nesse horário alguns pais ou 

irmãos mais velhos já começam a chegar às portas das salas e as crianças são logo liberadas. 

O mesmo se dá no turno da tarde, que se inicia às 13 horas e 30 minutos e às 15 horas e 30 

minutos já se prepara para acabar. Vê-se aqui, então, que as crianças permanecem na escola, 

com suas professoras, apenas cerca de duas horas.  

Dispensar as crianças para retornarem mais cedo às suas casas resulta, também, na 

liberação das professoras para fazerem outras atividades, nem sempre relacionadas ao 

trabalho, como, por exemplo, ir a uma agência bancária ou ao centro da cidade. Quem 

trabalha os dois períodos, pode, se quiser, permanecer na escola, aguardando o turno da tarde. 

Quem trabalha noutra instituição pode ir logo para a sua casa. Considerando que, às 10 horas, 

no período da manhã, e às 16 horas, no período da tarde, as salas de aula já estão todas vazias 

e a maioria das crianças e dos professores já tem ido embora, pode-se supor que a escola 

parece se constituir em um lugar onde essas pessoas não desejam muito ficar. Parece tratar-se 

de um local a ser evitado. 

Ao todo, a escola dispõe de 42 profissionais, todos admitidos, pelo menos, há dois 

anos, como informa o Quadro Nº. 02: 
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Quadro 02: Função, número e escolaridade dos profissionais da Escola Construindo o 

Saber 

 

FUNÇÃO NÚMERO ESCOLARIDADE 

Diretora 01 Superior 

Vice-diretora 01 Superior 

Supervisora 01 Superior 

Professores Educação Infantil: 05 

Básico Fundamental: 05 

Ensino Fundamental: 12 

EJA: 05 

Informática: 01 

Sala de apoio: 01 

05 têm Ensino Médio e 

24 têm nível superior   

Secretária 01 Ensino Médio 

Faxineiros 03 Ensino Fundamental incompleto 

Cozinheiras 04 Ensino Fundamental incompleto 

Vigias 02 Ensino Fundamental incompleto 

 

Desse quadro, apenas as professoras, incluindo aquelas que estão nos cargos de 

diretora e de vice-diretora, a supervisora e a secretária ingressaram na escola por meio de 

concurso público. As cozinheiras, os faxineiros e os vigias são vinculados a empresas 

terceirizadas contratadas pela prefeitura municipal. O atraso no pagamento desses 

funcionários e no repasse de vale-transportes ocasiona freqüentes faltas ao trabalho, o que 

agrava mais ainda a situação da limpeza da escola. 

Dos 29 professores, apenas cinco têm formação em nível médio. Os demais têm 

titulação de curso superior, sendo 23 em Pedagogia e um em Letras. A diretora, sua vice e a 

supervisora também são graduadas em Pedagogia. As três possuem experiência no magistério, 

como professoras de Educação Infantil, em instituições privadas e públicas da Cidade. 

A diretora, que ocupa esse cargo desde que a escola se tornou patrimonial, cursou três 

especializações, sendo uma delas em Educação Pré-Escolar. A vice-diretora também trabalha 

nessa escola desde que ela deixou de ser anexo. Especializou-se em Administração Escolar e, 

atualmente, está cursando pós-graduação em Gestão Escolar. As duas se revezam para 

administrar a escola nos três turnos sem, contudo, ocupar-se com as questões de natureza 
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pedagógica, como, por exemplo, a elaboração, a implementação e a avaliação da proposta 

pedagógica da instituição e o acompanhamento do planejamento das atividades realizadas 

pelas professoras. Aliás, sobre esse último, sequer afirmam ter certeza que acontece: 

Eu não tenho certeza, mas eu acho que não ta acontecendo [o planejamento]. Tá 
acontecendo assim, delas [as professoras] planejarem sozinhas, porque elas são 
comprometidas. Mas que tem esse acompanhamento na Educação Infantil, eu tenho 
a impressão que não tá tendo não. (Diretora) 
 
A gente fica aqui com outras atividades e acaba não participando da realização das 
atividades em sala. Eu não posso nem te dizer assim exatamente o que é que é 
realizado. Mas assim, te dizer exatamente o que é que acontece, eu não sei te dizer 
ao pé da letra, por que eu nem faço planejamento com elas [as professoras], e nem 
faço esse acompanhamento e nem me sinto à vontade de observá-las. (Vice-diretora) 

 

A supervisora ingressou nessa escola pouco mais de três meses após a sua 

inauguração. Possui quatro títulos de especialista: dois na área de Psicologia, um em 

Psicopedagogia e outro em Educação Especial. É também nessa última área que ela cursou o 

seu Mestrado. Filha de militar, imprime as marcas da educação que provavelmente recebeu 

em casa, na forma como orienta o trabalho das professoras e interage com a direção. Diversas 

cenas do cotidiano da escola revelam a postura pouco democrática adotada em sua atividade 

de supervisionar no trabalho da escola. O relato, a seguir, de uma cena ocorrida na primeira 

quinzena do mês de setembro, é emblemática: 

A professora da sala de apoio me contou que foi solicitada pelas professoras da 
quarta série do turno da manhã, a alfabetizar e/ou ensiná-las a alfabetizar os alunos 
que ainda não sabem ler. Como são três turmas, ela sugeriu que as professoras 
juntassem os alunos que estavam com dificuldade numa mesma sala e liberassem os 
demais. É costume da escola, dispensar mais cedo os alunos que já sabem ler e ficar 
só com quem ainda não sabe. As professoras toparam e, juntas com ela, passaram a 
trabalhar em grupo com os alunos “fracos”. Quando a supervisora soube disso, foi 
até a sala de aula onde estavam e as indagou em brava voz, à frente dos alunos: “o 
que estar acontecendo aqui? Quem mandou fazer isso? Não é assim que se trabalha 
aqui!” Sem ouvir a argumentação das professoras, prosseguiu: “podem voltar cada 
uma para as suas salas!”. E assim foi feito. (Notas de Campo, 08 de setembro de 
2004)  

 

Provavelmente a relação que a supervisora estabelece com as professoras com quem 

trabalha também é influenciada pelas aprendizagens que realizou ao longo de sua vida 

discente. Como destaca Oliveira-Formosinho (2006), a docência é uma profissão que se 

aprende pelo ofício de aluno. Aprende-se a ser profissional da educação desde a mais tenra 

idade, tão logo se inicia a freqüência a uma escola, pela observação do comportamento dos 

professores. No caso dessa supervisora, as experiências formativas a que teve acesso até o 

momento, bem como as condições em que vive e trabalha, parecem não ter lhe possibilitado 
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romper com muitos dos pressupostos da pedagogia tradicional, dentre eles: “a escolha 

unidirecional dos saberes a serem transmitidos e a delimitação do modo e dos tempos para 

fazer essa transmissão” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 17).       

Vale destacar que essa supervisora trabalha nessa escola apenas no período da manhã, 

o que torna muito frágil o seu acompanhamento e o seu apoio ao trabalho das professoras, 

especialmente daquelas que atuam na Educação Infantil.    

       

4. 2 Características do atendimento educacional às crianças de quatro a seis anos pela 

Escola Construindo o Saber 

4. 2. 1 O corpo docente 

Durante o ano de 2004, 10 professoras integravam o corpo docente que trabalhava nas 

14 turmas de pré-escola e no Básico Fundamental. As idades dessas profissionais89 oscilavam 

de 25 a 45 anos, sendo que apenas uma tem idade inferior a 30 anos e três têm mais que 40. 

Quatro delas são casadas, duas são divorciadas e uma é solteira. Apenas duas não têm filhos. 

Entre aquelas que têm, o número varia de um a três, sendo que dois é a quantidade mais 

recorrente.    

Apenas uma das professoras mora em casa alugada. Duas delas moram sozinhas, duas 

apenas com os filhos, duas com o marido e os filhos e somente uma mora com a mãe, a filha, 

os irmãos e os sobrinhos. Quatro dentre elas afirmam morar longe da escola em que 

trabalham. 

Com exceção de uma professora, as demais trabalham diariamente dois turnos. Dessas, 

cinco ficam os dois períodos na mesma escola e apenas uma trabalha o segundo turno no 

Ensino Fundamental. Duas das que trabalham o dia todo na escola desempenham ainda outra 

atividade profissional distinta do magistério: uma é guia de turismo, no período de férias 

escolares, e a outra cozinha, sob encomenda, para vender90. De todo o grupo, apenas quatro 

são sindicalizadas. 

O número de pessoas que desempenha atividades remuneradas morando em suas casas 

varia de um (três casos) a três (uma ocorrência), o que confere ao grupo uma renda familiar 

                                     
89 Duas professoras optaram por não participar da pesquisa. Portanto, as informações apresentadas a seguir não 
as incluem. 
90 Vale ressaltar que embora o ganho dessa venda complemente a renda da professora, ela informou, no 
questionário, que cozinha “porque gosta” e não por necessidade. 
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que varia de dois salários mínimos e meio até 11. Há, porém, dois casos em que a renda fica 

abaixo de quatro salários. 

Todas as professoras possuem mais de cinco anos de experiência profissional em 

educação. Aquela que há menos tempo na área já trabalha há seis anos. Duas já estão há mais 

de 22 anos trabalhando na área.  

O tempo de trabalho do grupo no magistério em Educação Infantil oscila de dois a 12 

anos, sendo que quatro já estão trabalhando nessa primeira etapa da educação básica há, pelo 

menos, sete anos. 

Como essa escola é nova na rede, as professoras entrevistadas consideradas mais 

antigas na instituição têm apenas quatro anos de trabalho nela. Dois deles ainda quando ela 

era anexo de outra escola. As demais estão lá há, pelo menos, um ano e meio. 

O tempo decorrido de trabalho em escola pública varia de três (três casos) a 20 anos 

(dois casos). Por outro lado, todas tiveram experiência anterior em escolas privadas, seja 

como professora de Educação Infantil, do Ensino Fundamental ou Médio, seja assumindo a 

função técnica de diretora, de coordenadora ou de supervisora.  

Todas têm a formação mínima, em nível médio, exigida pela LDB, para atuar no 

magistério da Educação Infantil, e graduação em Pedagogia. A maior parte (quatro) cursou o 

nível superior na Universidade Vale do Acaraú – UVA. As demais fizeram seu curso de 

graduação na Universidade Federal do Ceará - UFC, Universidade Estadual do Ceará - UECE 

e Universidade de Fortaleza – UNIFOR, uma em cada instituição. Apenas uma professora 

concluiu a sua graduação antes da década de 80. Todas as outras finalizaram a sua formação 

inicial em nível superior entre os anos de 1995 a 2004. Somente uma professora concluiu um 

curso de pós-graduação lato sensu (na área de Planejamento Educacional) e duas outras estão 

cursando Psicopedagogia. 

Regina, Renata e Sara91 são as professoras cujas turmas são mais enfocadas na 

pesquisa. 

Regina tem 43 anos e é professora do Jardim I nos seus dois turnos de trabalho nessa 

escola. Diferentemente da maioria das suas colegas, seu contrato de aditivo92 já foi 

incorporado ao de concursada, deixando de ser, portanto, um vínculo temporário.  

                                     
91 Os nomes das professoras são fictícios e foram escolhidos por cada uma delas. 
92 Jornada de trabalho suplementar e “temporária” para suprimento de carências definitivas ou não de 
professores, em sala de aula, em salas de apoio ou em laboratórios. Atualmente, é uma bandeira de luta dos 
professores da rede municipal de ensino a incorporação dos anos em que trabalharam com contrato aditivo 
àqueles que trabalharam como efetivos, cujo ingresso deu-se por meio de concurso público. 
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É divorciada e mora na casa de sua mãe, com a filha de 11 anos, os irmãos e os 

sobrinhos. Dessa família, apenas duas pessoas trabalham, o que proporciona uma renda 

mensal de cerca de sete salários mínimos. 

Sua experiência profissional em educação é bastante diversa. Seu tempo de magistério 

já ultrapassa 24 anos, sendo que desse total, 20 são de escola pública. Na esfera privada, atuou 

como professora de Educação Infantil durante cinco anos, logo que concluiu o terceiro ano do 

curso Pedagógico, em 1988. Na rede pública, já atuou em creche, durante 10 anos, nas séries 

iniciais e finais do Ensino Fundamental, em classes de alfabetização, primeira, segunda, 

quinta e sexta séries (nas duas últimas com as disciplinas de Geografia e História) e “classes 

de aceleração”93. Especificamente na Educação Infantil, seu tempo de magistério é de cerca 

de 17 anos. Trabalha nessa escola desde a época em que ainda era anexo.  

Regina graduou-se em Pedagogia em regime especial94, na UVA, em 1999. 

Atualmente, faz um curso de magistério com habilitação em Geografia e História, na UFC. 

Renata tem 35 anos de idade e é professora do Jardim II nos dois turnos em que 

trabalha nessa escola. Está noiva e mora sozinha em uma casa alugada, segundo ela, distante 

da escola. A dupla jornada de trabalho diária (um turno como concursada e outro com 

contrato aditivo) confere-lhe uma renda mensal de 800 reais. Sua entrada no magistério em 

escola pública se deu há três anos. 

Anterior ao seu ingresso nessa instituição, o que data de três anos atrás, ela foi 

professora, durante dois anos, em uma creche comunitária de Fortaleza e trabalhou outros seis 

em uma pré-escola privada da periferia da Cidade. 

Sua experiência profissional não se restringe aos 10 anos de magistério na Educação 

Infantil. Trabalhou, também, com um contrato temporário com duração de um ano como 

docente de uma “classe de aceleração” do Ensino Fundamental da rede pública municipal e 

um outro em uma escola privada, também com o Ensino Fundamental. 

Após concluir o terceiro ano do curso Pedagógico, em 1989, fez mais dois anos de 

estudos adicionais: um na modalidade de Tele-ensino e outro no Pré-escolar. Em 2000, 

graduou-se em Pedagogia, em regime especial, na UVA.  

                                     
93 “Classe de aceleração” integrou o Programa Acelera Brasil (1997), iniciativa do governo federal, em parceria 
com estados e municípios, destinado a “acelerar” a aprendizagem dos alunos com defasagem idade/série no 
Ensino Fundamental, provocada por reprovação ou por evasão escolar (SOUSA, 1999).   
94 A expressão “Pedagogia em regime especial” refere-se ao curso de pedagogia, licenciatura plena, oferecido, 
oficialmente, às pessoas que trabalham em educação e aos professores que não dispõem de formação inicial para 
tal, tendo em vista o atendimento à recomendação da LDB vigente, em suas Disposições Transitórias. 
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Sara tem 45 anos de idade e é professora das crianças de seis anos, em duas turmas de 

Básico Fundamental, uma no turno da manhã e outra à tarde.  

Mora com seus três filhos em uma casa própria, localizada perto da escola. Sua renda 

familiar é de, aproximadamente, 3.000 reais, resultado de seu salário e dos de dois filhos que 

já trabalham e da pensão que recebe de seu ex-marido.  

Assim como Regina, Sara também tem uma vasta e diversificada experiência 

profissional em educação. Atua na área há 23 anos. Trabalha nessa escola há apenas um ano e 

meio, mas o seu ingresso como professora da rede pública municipal de Fortaleza data de 20 

anos. 

Embora tenha iniciado sua carreira profissional na Educação Infantil em 1980, em 

instituição privada, da qual foi proprietária e também professora, foi no Ensino Médio que 

iniciou o seu trabalho na escola pública, assumindo o cargo de supervisora durante 18 anos. 

Somente em 2002 Sara retornou à Educação Infantil, já com turmas de crianças de seis anos. 

Ao todo, a sua experiência nessa primeira etapa da educação básica consta de 10 anos. 

Em 1978 Sara concluiu o curso Pedagógico e em 1989 graduou-se em Pedagogia, na 

UFC. Semelhante à Renata, também um de seus turnos de trabalho é resultante de contrato 

temporário com a prefeitura. Acrescida à dupla jornada de trabalho na escola, exerce, ainda, 

outra atividade profissional, que é cozinhar sob encomenda ou fazer docinhos para festas. 

Apesar da titulação apresentada pelas professoras que trabalham com as crianças 

pequenas, o grupo necessita, ainda, de processos de formação continuada, o que não é uma 

característica exclusivamente sua. Embora a necessidade contínua de formação seja comum a 

todo professor95, isso é muito mais premente no caso daqueles que atuam na Educação 

Infantil, tendo em vista que a maioria dos currículos dos cursos de formação de professores 

não contempla os conhecimentos, as habilidades e os valores necessários ao trabalho de 

cuidar e de educar a criança de zero a seis anos, seja em creche ou em pré-escola 

(ROSEMBERG, 1997).  

No caso das professoras da Escola Construindo o Saber, poucas oportunidades são 

oferecidas para que possam aperfeiçoar cada vez mais o trabalho que realizam. Os cursos de 

“capacitação” oferecidos pela SEDAS são esporádicos, acontecem, no máximo, uma vez a 

cada ano. Além disso, não apresentam continuidade nos temas que abordam e os seus 

conteúdos e estratégias não têm como base o perfil das professoras e, tampouco, a prática 

                                     
95 Sem desconsiderar que a formação inicial - aquela adquirida nos cursos Normais ou de Pedagogia – é condição 
fundamental para a qualificação do professor, Garcia (1997) identifica-a apenas como a primeira fase de um 
longo e diferenciado processo de desenvolvimento profissional. 
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delas como referência96.  Tudo isso concorre para que a atualização e a ampliação dos saberes 

docentes e a necessária troca de experiências entre essas profissionais fiquem comprometidas. 

Aliás, essa é uma característica da maioria dos cursos de formação continuada destinados a 

professores por todo o país. Segundo Machado (1998), além de não possibilitar uma avaliação 

das formas de apropriação dos conhecimentos veiculados e nem de seu impacto na prática dos 

participantes, geralmente esses cursos são compostos por poucas horas de atividades que nem 

sempre incluem debates.  

No interior da escola também há poucos momentos destinados à troca de experiências 

e de estudos97. As trocas acontecem mais por iniciativas particulares das professoras, para 

suprir, por exemplo, a falta de apoio ao planejamento, como indica o desabafo de uma 

professora de turma de Básico Fundamental: 

Eu tô fazendo só [o planejamento], fazendo em casa. Aí, no tempo que eu tô aqui [na 
escola], eu vou acertar alguma coisa, conversar alguma coisa com a colega, né, sobre 
a turma, como é que tá, como é que não tá. Mas não tenho recebido nenhuma 
orientação (Madalena). 

 

O único momento formalizado de estudo, sob a coordenação da supervisora, aconteceu 

no início do ano letivo, na “semana pedagógica”, em que temas relacionados ao ensino, 

indicados pela SEDAS, foram debatidos com o grupo. Nenhum dos temas enfocou 

diretamente o trabalho de educar e de cuidar as crianças de quatro a seis anos de idade. 

   

4. 2. 2 A proposta pedagógica e o planejamento das atividades 

A promoção do desenvolvimento integral da criança, complementando a ação da 

família e da sociedade, finalidade da Educação Infantil, conforme prescreve a LDB/96, 

pressupõe a realização de um trabalho intencional e de qualidade no interior de creches e de 

pré-escolas. A explicitação dessa intencionalidade dá-se, principalmente, na proposta 

pedagógica da instituição e no planejamento das atividades a serem desenvolvidas com as 

crianças, como enfatiza Ostetto (2000, p.177): “a intencionalidade traduz-se no traçar, 

programar, documentar a proposta de trabalho do educador”.   

                                     
96 Constatações feitas a partir da minha experiência como “instrutora” em alguns desses cursos, conforme 
relatado no Capítulo 1, e dos depoimentos das professoras por ocasião das reuniões do PARQUE na escola. 
97 Nóvoa (1997) destaca a potencialidade das trocas de experiências e do compartilhamento de saberes entre 
professores, uma vez que, segundo ele, “consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 
chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando” (p.26).   
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No caso da Escola Construindo o Saber, a proposta pedagógica foi construída no início 

do ano de 2004, exclusivamente pela supervisora, que confirma cumprir função 

essencialmente burocrática: “tá aqui a proposta pedagógica [falou mostrando o documento]. A 

SEDAS exigiu, eu fiz. Passei três dias trancada na minha sala, só fazendo, sem atender 

ninguém” (Benedita).  

É bom lembrar que a forma como se dá a construção da proposta pedagógica – 

instrumento orientador da ação educativa da instituição –, bem como o que é feito com ela 

após a sua sistematização, expressa a importância que lhe é atribuída. Como esse documento 

deve apresentar os princípios em que se baseia o trabalho realizado pela escola, ele, no 

mínimo, precisa ser de conhecimento da sua comunidade.  

Em se tratando dessa escola, as professoras, principais destinatárias da proposta 

pedagógica, sequer conhecem o documento que resultou do confinamento e do empenho da 

supervisora98, embora ela tenha previsto, em seu calendário de atividades, um dia para que a 

sua proposta pedagógica fosse “repassada” ao grupo. Durante o ano de 2004, nenhum 

encontro e/ou reunião com a equipe de professoras foi realizado nesse sentido. Os lamentos 

das professoras refletem as conseqüências da ausência de referências para a tomada de 

decisões acerca do trabalho que realizam: 

Eu me sinto, às vezes, solta (Regina, Jardim I) 
 
A gente tá solta. A gente começou o mês agora, hoje, sem planejamento. Estamos 
dando as aulas soltas (Ana Clara, Jardim II) 
 
Não tenho recebido nenhuma orientação, o que eu penso, [se é] certo ou errado, não 
tem ninguém, não tem ninguém que oriente. Eu que escrevo e faço.  Aí, o que eu tô 
fazendo, é baseado no que eu penso, no que eu leio, na pouca experiência que eu 
tenho, no que eu vou vendo que vai funcionando ou não (Madalena, Básico 
Fundamental) 

 
Dessa forma, a possibilidade das professoras organizarem uma rotina capaz de fazer 

com que o tempo vivido com as crianças na escola constitua-se em “um tempo de 

experiências ricas e interações positivas” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1998, p. 158) fica 

bastante comprometida. 

O desconhecimento da proposta pedagógica, a ausência de objetivos comuns para a 

Educação Infantil e, mais especificamente, para as turmas pelas quais são responsáveis, aliada 

à forma solitária com que trabalham, contribuem para que o planejamento das atividades a 

                                     
98 Na verdade, trata-se da justaposição de trechos transcritos do Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (BRASIL, 1998b) e da Proposta Curricular para a Educação Infantil elaborada pela SEDAS 
(FORTALEZA, 1995); portanto, não traduz sequer as concepções, os valores e as opções de quem a elaborou.   
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serem desenvolvidas com as crianças restrinja-se a indicações de “tarefas” de classe e de casa 

para uma semana ou um mês99, como explica a professora: “numa manhã, nós separamos 

todas as atividades para mandar rodar [fazer xérox] na Regional II” (Renata – Jardim II).  

Essas atividades, por sua vez, geralmente têm como foco, nas turmas de Jardim I e II, 

a preparação para a aprendizagem da leitura e da escrita que será privilegiada no Básico 

Fundamental100:  

Então, assim, naquela manhã, com a Regina, primeiro a gente vai ver o que é que ela 
fez, o que é que eu fiz, quais as tarefinhas que eu não fiz, que ela fez. Então, uma 
parte a gente faz até uma certa data, tipo assim, tipo duas semanas, e o resto a gente 
vai... Às vezes, ela procura tarefinhas para rodar [tirar cópias]. Ela faz para mim e 
para ela. Ela já faz para nós duas. Como a gente tem um relacionamento muito bom, 
ela diz assim: “Marina, qual é a tarefinha que tu vai passar?”. Quando chega no final 
do mês, ela pergunta: “tu vai fazer qual hoje?”. Aí, eu digo: “Regina, eu vou fazer 
aquela que é uma parte de cobrir os pontinhos” (Marina, professora de Jardim I) 

 
Todos os dias eu faço o planejamento em cima daquilo que a gente tá trabalhando. 
Se agente tá trabalhando linguagem, vamos trabalhar a família do “p”. Aí, vamos 
trabalhar, né, primeiro os sonzinhos, depois vamos aprender palavras com “p”, 
depois também é, dizer, identificar as palavras, depois frases, em cima do que tô 
trabalhando (Maria, professora de Básico Fundamental) 

 

Embora haja um calendário oficial elaborado pela SEDAS, que especifica, 

mensalmente, um sábado para que as professoras possam se encontrar e fazer seus 

planejamentos, isso não acontece. Além deste dia ter grande parte tomada por reuniões com a 

direção para tratar de assuntos administrativos, muitas professoras não comparecem à escola. 

Algumas fazem curso de pós-graduação aos sábados. Outras trabalham, também, noutra 

instituição e alternam a sua freqüência nesta e na outra escola. Na tentativa de viabilizar 

tempo para a atividade de planejamento, durante a semana, de segunda a sexta-feira, a 

supervisora organizou um calendário semanal para os professores do Ensino Fundamental. 

Assim, a cada dia, os alunos de uma série tinham aula apenas até as 9 horas. Depois, eram 

liberados e os professores permaneciam na escola até as 11 horas para planejar o seu trabalho 

sob a orientação da supervisora. À tarde, os alunos saíam às 15 horas e os professores tinham 

até as 17 horas para planejar. Eles nunca puderam contar com a orientação da supervisora, já 

que ela trabalha na escola apenas no turno da manhã. 

                                     
99 Ostetto (2000) classifica essa forma de proceder como “planejamento baseado em listagem de atividades”, que 
traduz a preocupação dos professores em preencher o tempo de trabalho com seus alunos e a ausência de 
princípio educativo explícito. 
100 Para maiores detalhes sobre as áreas de conhecimento trabalhadas com as crianças de quatro a seis anos nessa 
escola, ver anexo 1. 
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Enquanto havia a previsão de um dia da semana para ser dedicado ao planejamento 

dos professores do Ensino Fundamental, para a Educação Infantil havia apenas a indicação de 

um dia ao mês. Nas raras vezes em que isso aconteceu, as professoras não tiveram o apoio da 

supervisora, como esta mesma explica: 

Agora elas têm a última sexta-feira no mês para fazer esse planejamento delas lá. 
Então, hoje em dia elas estão fazendo até sozinha. Mas estão todas juntas, Jardim I 
juntos, Jardim II juntos, os dois turnos. Porque se tivesse outra supervisora, ela 
poderia também fazer durante a semana, acompanhar o planejamento delas. Só que 
como não tem outra supervisora, e eu tenho essas cinco turmas [do Ensino 
Fundamental], eu não posso fazer a história do planejamento, acompanhar o 
planejamento delas (Benedita). 

 

É bem verdade que nem todas as escolas da rede municipal dispõem de supervisor. 

Quando isso acontece, geralmente a sua carga-horária não cobre os turnos de funcionamento 

da instituição e há sempre um número grande de turmas a ser acompanhado, o que o acaba 

obrigando a fazer drásticas opções. Assim como fez Benedita, a maioria acaba optando pelo 

acompanhamento do Ensino Fundamental e pelo abandono da Educação Infantil. Por que isso 

acontece? Por que a Educação Infantil fica em segundo plano ou em plano nenhum? Isso 

parece ser ainda reflexo das características que marcaram o início da história do atendimento 

à infância pobre no Brasil: um atendimento descompromissado com a qualidade e apresentado 

às famílias como favor, forte instrumento no processo de socialização das classes 

trabalhadoras para a subalternidade (ROSEMBERG, 1999; KRAMER, 1994). Muito ainda há 

que ser feito para que sejam incorporados, às práticas cotidianas, os avanços que essa primeira 

etapa da Educação Básica alcançou nos plano do discurso e da legislação.  

Mesmo nas raras ocasiões em que as professoras de Básico Fundamental ou de 

Educação Infantil contaram com a presença da supervisora, o planejamento não superou a sua 

forma mais rudimentar, que é a de apenas indicar a atividade gráfica do dia. Nesse caso, a 

supervisora, de posse de seus livros e de manuais, ditava para as professoras copiarem, em 

seus “cadernos de planos”, as “tarefas” a serem passadas para as crianças. 

A observância do calendário de planejamento elaborado pela supervisora foi bastante 

pequena: não chegou a vigorar sequer até o final do primeiro semestre. Conflitos101 entre a 

direção e a supervisão, somados às freqüentes alegativas dos professores de que, 

                                     
101 São muito comuns os conflitos entre a direção (diretora e vice-diretora) e a supervisão da escola. Parecia 
haver entre elas uma disputa por poder, o que resultava em tomadas de decisões mais baseadas em objetivos 
pessoais e políticos (como, por exemplo, conseguir a simpatia e o apoio das professoras e das famílias para uma 
possível candidatura a um cargo no grupo gestor da instituição, no caso de haver eleição para tal) do que nas 
necessidades e nos direitos das crianças. 
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coincidentemente, no dia de seu planejamento, precisavam ir ao médico, ao banco ou ao 

supermercado, ou não estavam bem de saúde e que tinham, por isso, de voltar mais cedo para 

casa, resultou na sua suspensão, como explica a diretora:  

O calendário que tava aqui [apontou para o mural afixado em sua sala] eu arranquei, 
porque eu comecei a observar que elas [as professoras] não ficavam. Foi criado o 
[horário do] planejamento. Todo dia a criança ia pra casa nove horas e elas ficavam 
inventando... Daí, eu comecei a ver que isso não tava dando certo. 

 

O desfecho dado pela diretora, nessa situação, é emblemático da natureza das relações 

estabelecidas na escola. Nesse caso, o desejo de manter o controle sobre as ações do grupo 

pareceu prevalecer mais uma vez, o que contribuiu para ofuscar, por parte da diretora e da 

supervisora, a possibilidade de tornar as constantes coincidências entre compromissos 

pessoais e as datas de planejamento, objeto de reflexão das professoras.   

Assim, com a conivência da diretora, da vice-diretora e da supervisora, o compromisso 

e a obrigação das professoras com o desenvolvimento e com a aprendizagem das crianças de 

quatro a seis anos, por meio do planejamento, parece ficar ao sabor da boa vontade de cada 

profissional, como fazem supor as falas a seguir: 

Essa é uma parte assim que deixa muito a desejar e eu sinto muita falta disso, por 
que a gente sozinha não planeja (Marina, professora do Jardim I) 
 
O nosso planejamento está totalmente assim, disperso, não tem, não foi fixada uma 
data, uma data assim, pro nosso planejamento, pras três [professoras que trabalham 
com a mesma classe] fazerem o plano (Ana Clara, professora do Jardim II) 
 
Como eu tenho um pouco mais de disponibilidade, aos sábados e domingos, porque 
meus meninos estão todos grandes, o marido não está dentro de casa, eu sempre 
estou fazendo mais alguma coisa em termos de planejamento e trago na segunda-
feira para elas [as outras professoras que trabalham com a mesma classe] verem se 
tem alguma coisa para mudar. (Sara, professora do Básico Fundamental) 

 

A despeito da ausência de uma proposta pedagógica elaborada e assumida 

coletivamente e da forma como é feito ou não o planejamento das atividades, crianças e 

professoras estão na escola diariamente. O que fazem, então, nas poucas horas em que lá 

permanecem? Como fazem? Que aspectos constituem as rotinas das turmas de Jardim I, 

Jardim II e Básico Fundamental? Que experiências de aprendizagem, de desenvolvimento e 

de bem-estar estão sendo possibilitadas às crianças? Na tentativa de responder a essas 

questões, passemos, então, à descrição da rotina posta em prática naquela instituição. Longe 

de pretender julgar o que nela acontece, a fim de enquadrá-la ou não dentro de um modelo de 

“escola ideal”, a descrição que se segue visa fornecer elementos para que se possa refletir 

sobre a organização do tempo e dos espaços das crianças na escola.  
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4. 3 A organização e o desenvolvimento das experiências educativas 

Da observação do dia-a-dia das turmas de Jardim I, de Jardim II e de Básico 

Fundamental, que têm como professoras Regina, Renata e Sara, respectivamente, é possível 

distinguir os seguintes momentos: entrada, roda, atividade “pedagógica” (“tarefa ou dever de 

classe”), lanche, repouso e encaminhamentos para a saída. Como não foi percebida nenhuma 

diferença marcante na estrutura da rotina nas referidas turmas, a descrição é feita por 

momentos e não por turmas. Quando necessários, são feitos destaques para aspectos que se 

sobressaíam mais ou menos em determinada turma. 

 

4. 3. 1 A entrada 

As crianças começam a chegar à escola antes mesmo dos portões serem abertos, às 6 

horas e 45 minutos, pela manhã, e às 12 horas e 50 minutos, à tarde. Aguardam, na calçada, 

com suas mães, pais ou outros responsáveis, que o porteiro autorize a sua entrada. Decorridos 

cerca de 10 a 15 minutos, os portões finalmente se abrem e elas se dirigem ao pátio. Lá 

permanecem sozinhas ou, ainda, acompanhadas, esperando que suas professoras 

encaminhem-se às salas de aula. Até esse momento, as salas encontram-se trancadas, assim 

como também as grades de ferro que as separam do pátio externo. 

 As crianças, até o momento de entrar nas salas, permanecem sentadas no chão de uma 

calçada de cimento que circunda parcialmente o pátio ou ficam em pé, junto aos adultos que 

lhes acompanham. Algumas correm pelo pátio. Esse momento acaba se constituindo quase na 

única oportunidade em que as crianças de grupos diferentes podem ficar juntas, independente 

da idade e da etapa da educação básica que estão cursando. Os responsáveis por elas 

permanecem na escola até o momento em que são chamados a entrar nas salas. Depois de se 

certificarem do horário em que devem retornar para buscar os seus filhos, seguem para as suas 

residências ou locais de trabalho. 

As professoras começam a chegar às sete horas, no turno da manhã, e às 13 horas, no 

período da tarde, individualmente ou em duplas. Algumas utilizam transporte próprio, outras 

chegam de carona ou utilizam transporte coletivo. Quando chegam, quase nunca 

cumprimentam as famílias e as crianças que já se encontram na escola. Dirigem-se à sala dos 

professores e lá permanecem, conversando, até 20 minutos após o horário determinado para 

começar as aulas. Esse também constitui um dos raros momentos em que os professores da 

escola têm a oportunidade de ficar juntos e conversar.  
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O ingresso das crianças nas salas, indicador do início das atividades letivas do dia, 

raramente acontece antes das 7 horas e vinte minutos, pela manhã, e às 13 horas e 20 minutos, 

à tarde, mesmo que a diretora ou sua vice toquem um sino, às 7 horas ou às 13 horas, 

anunciando que já é hora dos alunos entrarem nas salas para começar a aula.  

Quando uma das professoras encaminha-se em direção às salas de aula e abre a porta 

da sua sala, a sua ação, aos poucos, vai sendo seguida pela de suas colegas. Na maioria das 

vezes, isso se dá em silêncio, mais uma vez, sem cumprimento algum àqueles que as esperam, 

ou sem a apresentação de justificativa pelos atrasos. As famílias também não verbalizam 

insatisfação102, embora cheguem a murmurar, entre elas, que “as professoras demoram 

muito!”.  As conversas aqui, quando ocorrem, restringem-se a informações sobre o horário de 

término da aula, a reclamações das professoras sobre o comportamento das crianças ou a 

reprimendas aos seus responsáveis pelas faltas de seus filhos às aulas ou por não terem feito a 

“tarefa” de casa do dia anterior. 

Ao adentrarem a sala, as crianças são orientadas a sentar e a ficar quietas. Com 

exceção de um dia em que a Sara recebeu a sua turma ao som de músicas infantis que 

tocavam em um aparelho de som que estava em sua sala, não foi percebida nenhuma atenção 

especial no acolhimento das crianças nesse momento inicial. Aqui não há brinquedos ou 

qualquer outro material com os quais as crianças possam se envolver.  

O comportamento das crianças é diverso nesse momento. Algumas parecem 

sonolentas no início da manhã ou da tarde. Muitas crianças, sobretudo as do Jardim II e as do 

Básico Fundamental, parecem já ter incorporado a idéia de como esse tempo deve ser 

utilizado: sentam-se e ficam quietas, sem, aparentemente, apresentar qualquer desconforto ou 

resistência. Todavia, outras chegam a infringir o estabelecido. Chegam bem espertas, 

conversando, correndo pela sala, o que parece causar irritação nas professoras, que se 

apressam logo em separar os “danados”. Especialmente na turma da Regina, há crianças que 

choram e que tentam sair da sala. Tentativas sempre frustradas pela professora, que as 

seguram pelo braço e tentam acalmá-las, com a promessa de que “trouxe um negócio” para 

elas, “mas só dou se não chorar”. 

Passados 10 ou 15 minutos, as professoras fecham a porta da sala, recolhem as 

                                     
102 A ausência de verbalização de insatisfação das famílias com a demora das professoras em receber as crianças 
nas salas parece ser indício da compreensão de que a educação oferecida aos seus filhos é um favor; portanto, é 
melhor não reclamar para não perder o pouco que têm. 
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apostilas103 das crianças e as empilham sobre o seu birô ou sobre uma mesa ao canto da sala. 

A partir de então, começa o que elas chamam de acolhida ou de roda.  

 

4. 3. 2 A roda 

A "acolhida" parece ser o único momento do dia reservado pelas professoras para 

conversar com as crianças. Inicia-se ao seu comando para fazer um círculo. Esse comando 

pode ser uma frase simples, como, por exemplo, “pra rodinha!”, usado por Regina, e pode, 

também, conter uma determinação para que as crianças guardem os seus materiais (mochila, 

lancheira, algum brinquedo que trazem de casa etc), como aquele freqüentemente utilizado 

por Renata: “vamos guardar os trecos e os cacarecos. Pra roda!”. 

Na turma do Jardim I, a professora organiza as cadeiras para que as crianças sentem-se 

nelas, em círculo, em um canto da sala, e fica em pé, ao centro. Na sala do Jardim II, as 

crianças sentam-se no chão. A professora intercala o tempo entre sentar-se com elas ou falar 

de pé. Na classe do Básico Fundamental, as crianças não fazem círculo: permanecem sentadas 

nas cadeiras, próximas às mesas, e a professora fica em pé, próxima da lousa. Após desejar 

um bom dia ou uma boa tarde aos alunos, geralmente as professoras fazem a contagem do 

número de crianças presentes, começando pela contagem das meninas e, em seguida, pela dos 

meninos. Durante essa contagem, no Jardim I, as crianças são orientadas a fazer movimentos 

físicos correspondentes à quantidade de alunos em cada grupo. Assim, por exemplo, quando 

estão presentes 11 meninas, batem palmas 11 vezes; 13 meninos, elevam os braços 13 vezes 

e, finalmente, para representar o total, dão 24 socos no ar. 

Renata faz, primeiramente, uma oração católica, que é repetida pelas crianças. Em 

seguida, canta uma música religiosa. Às vezes, canta, também, músicas relacionadas à data 

comemorativa do dia, como fez em 19 de abril, quando incluiu, no seu pequeno repertório de 

acolhida, uma canção cuja letra reportava-se ao índio. Após a contagem dos alunos, trata logo 

de lembrar as regras da sala, como indica o relato, seguir: 

Depois de contar o número de crianças presentes na sala e escrever o numeral na 
lousa, Renata falou: “vamos relembrar as regras da sala”. As crianças repetiram em 
uníssono: “não bater nos colegas. Não correr no corredor. Não gritar. Não brincar na 
sala. Não brincar na hora da sala”. (Notas de campo, 19/04/2004 – Jardim II) 

 

                                     
103 As apostilas são cópias de livros didáticos de linguagem e de matemática, providenciados pelas professoras e 
vendidos aos pais, nos primeiros dias de aula. 
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Sara, geralmente, não conta o número de crianças presentes. Semelhante à sua colega, 

aproveita esse momento inicial para enfatizar o comportamento desejado. Um recurso muito 

utilizado para isso é a prece que recita e que é repetida por sua turma: “Paizinho do céu, 

prometo me comportar e prestar atenção à aula”. 

Aqui, as interações verbais entre professoras e crianças são predominantemente de 

caráter coletivo, já que as professoras falam com toda a classe ao mesmo tempo, sem dirigir-

se ou focar a atenção em alguém especificamente. Em alguns momentos, assemelha-se a 

monólogos, em que as professoras parecem falar para si mesmas, fazem perguntas às crianças, 

por exemplo, mas respondem logo em seguida ou ignoram a resposta dada. O “diálogo”, a 

seguir, estabelecido entre Regina e a sua turma, logo após a finalização da contagem do 

número de crianças presentes na sala, é um exemplo desses monólogos: 

A professora dirigiu-se até o armário no canto da sala e retornou para o círculo de 
cadeiras onde estavam sentadas as crianças, com uma colher nas mãos. Aproximou-
se do centro e elevou a colher até a boca, parecendo dramatizar o ato de comer. Em 
seguida, perguntou ao grupo:  
- “Quem sabe qual é a frutinha que a tia mais gosta?” 
Imediatamente após a pergunta, falou: 
- “Eu gosto mais é de maçã. É uma delícia!”. 
(Notas de campo, 19/11/04 – Jardim I). 

   
O contato verbal individual restringe-se a repreensões por comportamentos 

considerados inadequados, como não prestar atenção ao que a professora está falando, 

levantar-se, bater em alguém, não ficar quieto... 

A contagem, os movimentos, a oração e as músicas parecem não despertar muito 

interesse nas crianças. A maioria fica apenas ouvindo a professora. Algumas parecem alheias 

ao que acontece. Outras acabam se distraindo e olhando para o colega do lado ou mesmo para 

o seu corpo, mexendo com o vizinho, olhando para o alto, atitudes consideradas 

transgressivas e objeto de reprimendas por parte das professoras. 

Ainda nesse momento, as professoras iniciam alguma conversa ou propõem ações 

relacionadas ao tema da “tarefa” que as crianças terão que fazer em classe, logo a seguir. O 

relato subseqüente é ilustrativo disso: 

Na roda, depois da contagem seguida dos movimentos físicos, a professora olhou 
para as crianças e pediu que elas dissessem nomes de objetos que cortam. Tesoura, 
faca e vidro foram as palavras ditas pelas crianças. Após ouvi-las, dirigiu-se ao 
armário, pegou uma tesoura e anunciou: “as mãos de vocês vão se transformar em 
tesoura”. Abriu e fechou a tesoura várias vezes, perguntando às crianças se estava 
aberta ou fechada. Em seguida, com um pedaço de giz, fez três retas paralelas no 
chão e disse para que as crianças imaginassem que o chão “é um grande papel que 
será cortado”. Demonstrou com a tesoura como isso seria feito. Após a 
demonstração, pegou mais duas tesouras e escolheu três crianças para repetirem o 
gesto, ensinando-as como pegar na tesoura e cortar o “grande papel”. Enquanto a 
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atividade prossegue, muitas crianças parecem inquietas. Algumas arengam entre si. 
Outras parecem alheias. Um menino cochila. Às 14 horas e 32 minutos, ela recolheu 
as tesouras, mesmo sem todas as crianças terem “cortado” e manda as crianças se 
dirigirem às mesas para fazer um trabalho. Ela mostra para as crianças uma folha 
com várias retas que elas terão que cortar. (Notas de campo, 28/04/2004 – Jardim I) 

 

Observa-se, nessa situação, algo que é comum à realização dos demais segmentos da 

rotina. Os sinais emitidos pelas crianças (inquietação, “arengas”, cochilo, apatia etc) não 

conseguem mobilizar as professoras para avaliar a adequação das atividades que desenvolvem 

com elas. Tem-se aqui mais uma característica da escola tradicional em que, certamente, essas 

profissionais foram formadas, construindo, a partir daí, o significado do que é ser professora: 

a idéia de que os alunos devem ser vistos, mas não ouvidos; devem ser assíduos, mas não 

participativos. 

A duração média da “acolhida” é de 35 a 40 minutos. 

Em seguida, as professoras mandam as crianças dirigirem-se às mesas para a 

realização da “tarefa”. 

 

4. 3. 3 A “tarefa” 

Ao se sentarem nas cadeiras ao redor das mesas – quatro por mesas –, as crianças 

esperam a professora anunciar a atividade a ser feita. Esse parece ser o momento da rotina 

considerado mais significativo pelas professoras. O silêncio e a atenção exigidos refletem a 

importância desse segmento para elas. Regina, por exemplo, costuma queixar-se de que “não 

dá para fazer nada com eles [seus alunos] porque eles são muito pequenininhos”, “não ficam 

sentados” e “nem se concentram muito”, referindo-se a atividades escritas. É somente essa 

atividade que elas classificam como pedagógica. 

Nas turmas dos maiores, todos os dias, há pelo menos uma atividade de linguagem 

escrita, constância que não se repete com as outras áreas do conhecimento. A matemática, por 

exemplo, resume-se, quase que exclusivamente, à contagem realizada no início do dia. 

Expressão plástica, como o desenho ou a pintura, é utilizada nas três turmas como meio para a 

aprendizagem de outros conteúdos, como no dia em que as crianças do Jardim II tiveram que 

pintar o desenho da Bandeira Nacional, em sua apostila, para aprender o seu formato 

retangular e as suas cores. A expressão musical aparece como aliada na memorização de 

conteúdos relacionados à alfabetização (canções cujas letras repetem o abecedário) e ao 

disciplinamento das crianças com letras que instigam o bom comportamento, como calar a 

boca e focar a atenção na professora quando ela estiver falando. Uma frase comumente 
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cantada e repetida pelas professoras é: “tip, tip, tap, minha boquinha vou fechar, porque agora 

a tia vai falar”. 

  Na turma do Jardim I, o objetivo da “tarefa” parece ser o manter as crianças 

ocupadas. Não foram raras as vezes em que a professora, após consultar meu relógio, 

entregou uma folha de papel ofício para as crianças desenharem e pintarem até chegar a hora 

do lanche. Nas turmas das crianças maiores, especialmente nas do Básico Fundamental, as 

atividades visam à aquisição da leitura e da escrita. Assim, enquanto no Jardim II, a cada 

semana, as “tarefas” focam uma letra do alfabeto, como, por exemplo, copiar repetidas vezes 

uma letra, identificá-la no início ou final de palavras, no Básico Fundamental, a ênfase é dada 

às famílias silábicas, por meio de repetições verbais e escritas. 

Geralmente, a atividade é feita na apostila. Depois de mandar as crianças localizarem a 

página da “tarefa” do dia, a professora lê ou explica, oralmente, o seu enunciado e, em 

seguida, ordena que as crianças a façam. Ficar quieto, sentado e em silêncio são condições 

para fazer “tarefa” e, conseqüentemente, aprender, como indica a situação abaixo: 
Após falar em voz alta “um, dois, três, quatro, 5.000”, as crianças levantaram-se da 
roda e dirigiram-se às cadeiras próximas às mesas, onde voltaram a sentar-se. 
Depois de escrever a data de hoje e as letras do alfabeto na lousa, Renata advertiu: 
“eu quero silêncio. Agora, não é hora de conversar, nem de olhar para trás porque 
senão não aprende”. (Notas de campo, 19/04/2006 – Jardim II) 

 

São comuns as recomendações para que as crianças façam a atividade, sozinhas, sem a 

ajuda dos colegas de mesa. A desobediência pode implicar em reprimendas e em castigos, 

como ficar sem lanchar ou ficar em pé ou sentado em um canto recuado da sala, distante dos 

colegas.   

A interação das professoras junto às crianças, no momento da atividade, nem sempre 

se constitui em situações agradáveis. Algumas vezes, elas parecem demonstrar irritação com o 

desempenho demonstrado. Um exemplo disso foi a advertência feita por Sara a um de seus 

alunos, depois que ele circulou entre as mesas, observando como as crianças faziam a 

“tarefa”, que consistia em pintar desenhos de meninas e de meninos, na apostila:  

Eu já falei sobre a sua pintura. Será que eu vou ter que falar com você até o final do 
ano. Eu quero pintura. Eu não quero riscado. Tem colegas... Meninos do Jardim I 
pintam melhor do que os do Jardim II. Todo dia eu vou olhar a pintura de vocês. 
Tem colega que pega o lápis [de cor] e pinta o desenho todinho com aquele lápis 
com preguiça de pegar outro. Gente, o que é isso? Vocês estão no Jardim II! (Notas 
de campo, 19/05/2004 – Jardim II)  

 
Há crianças que terminam rapidamente de fazer a sua atividade e que têm que ficar 

ociosas, esperando que todo o grupo termine. Esse momento transcorre até o horário do 
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lanche, podendo, contudo, ter continuidade após ele. O tempo médio dedicado à “tarefa” é de 

30 a 40 minutos. 

 

4. 3. 4 O lanche 

O lanche oferecido pela escola é servido às 9 horas, no turno da manhã, e às 15 horas 

no turno da tarde.  Como já referido, as crianças do Jardim I lancham na sala e as maiores, no 

refeitório. Antecedendo o lanche, as professoras seguem com as crianças enfileiradas para o 

banheiro, a fim de que elas lavem as mãos. Isso acontece quando a maioria do grupo conclui a 

atividade escrita ou quando a merendeira, ou algum outro funcionário, chega à porta da sala, 

anunciando que o lanche está pronto. Nesse caso, a professora manda as crianças 

interromperem a atividade e fazerem uma fila.  

Sopa de feijão, leite, biscoito e ovos são os alimentos mais oferecidos. A ausência de 

variedade parece contribuir para a sua pouca aceitação pelas crianças. Há casos em que elas 

apenas olham para a refeição servida pela professora em copos ou pratos de plástico e nada 

comem, ou de apenas menos da metade querer o que está sendo servido. Outras preferem o 

lanche trazido de casa, como biscoitos, iogurte e xilito.  

A recusa das crianças contribui para que esse momento seja breve. Sua duração varia 

de cinco a quinze minutos. A recomendação aqui também é para que elas não conversem, nem 

mesmo no refeitório, quando se juntam a outras turmas, e permaneçam quietas.  

 

4. 3. 5 O repouso 

Findado o lanche, após encaminhar as crianças para o bebedouro e para o banheiro, 

Regina e Renata costumam apagar as luzes da sala e mandar as crianças baixarem a cabeça 

sobre as mesas para “descansar”. Um comando bastante utilizado é a repetição, pelas 

professoras, às vezes com tom humorístico, das frases “Um, dois, três, já! Cabeça baixa em 

cima da mesa! De cabeça baixa e em silêncio!". Em seguida, circulam pelas mesas, 

lembrando que é a hora do repouso. Geralmente as crianças obedecem parcialmente essa 

determinação. Chegam a ficar quietas e em silêncio, mas nem todas baixam a cabeça. Sara 

trata logo de copiar a agenda na lousa, com a indicação da atividade da apostila a ser feita em 

casa, para as crianças transcreverem. Após cinco ou dez minutos, iniciam-se os preparativos 

para o término da aula. 
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4. 3. 6 Os encaminhamentos para a saída 

Depois do repouso ou da cópia da agenda, após recolher a atividade de classe, as 

professoras explicam, oralmente, a “tarefa” de casa, geralmente muito semelhante àquela que 

foi feita em sala. O que as crianças fazem a partir daí varia de brincar com massa de modelar 

ou algum brinquedo, folhear revistas, correr pela sala ou, simplesmente, ficar sentadas, 

paradas, enquanto a professora corrige as “tarefas”. O tempo da brincadeira ou da conversa 

livre entre as crianças é correspondente ao tempo despendido pela professora na correção 

escrita das atividades: cerca de 10 a 15 minutos. Parece que a função desse tempo dentro da 

rotina é compreendida pelas professoras apenas como entretenimento para as crianças, 

enquanto elas estão ocupadas com outras atividades ou como forma de descarregar suas 

energias físicas e, assim, as crianças ficarem mais “calmas”. 

Depois de devolver as apostilas, as professoras orientam as crianças para que guardem 

os seus materiais, a fim de esperar a hora de ir embora. Essa espera termina quando os pais ou 

responsáveis chegam à porta das salas, que já se encontram abertas, e as crianças começam a 

ser liberadas. Saem da sala com rápida ou nenhuma saudação e/ou despedida entre elas ou 

entre elas e as professoras, semelhante à forma como ocorre a entrada. Nesse momento, as 

professoras fazem reclamações às famílias sobre o comportamento das crianças ou sobre o seu 

desempenho nas atividades, como o fez, certa vez, em voz alta, Renata, ao referir-se a uma 

menina que não havia conseguido localizar palavras iniciadas com a letra “m”:  

Às 10 horas, quando as crianças já estavam prontas para saírem, um rapaz 
aproximou-se da porta anunciando ter vindo pegar Lia. A professora, parecendo 
irritada, diz para ele, em voz alta, na frente de todos: “por incrível que pareça, ela é a 
criança mais atrasada da sala. Precisa ser trabalhada em casa!”. E Lia se foi, sem 
despedidas, de cabeça baixa, parecendo encabulada. (Notas de campo, 19/05/2004 – 
Jardim II) 

 
Vale destacar que grande parte do tempo de permanência das crianças na escola é 

empregado em esperas coletivas – quando todo o grupo tem de aguardar a hora de ir embora, 

por exemplo – e individuais – como quando uma criança termina de fazer a “tarefa” primeiro 

e tem que aguardar que toda a turma a conclua. Essas esperas, quase sempre, são ociosas ou 

ocupadas por atividades iniciadas espontaneamente pelas crianças, como arrumar a mochila e 

conversar com o colega do lado, o que nem sempre é permitido facilmente pelas professoras.  

O somatório total de minutos de espera coletiva pode chegar a 61, como aconteceu em 

24 de novembro, na sala da professora Renata. Considerando que as crianças entraram na sala 

às 7 horas e 20 minutos e saíram de lá às 10 horas, o equivalente a 160 minutos, nesse dia, o 
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tempo ocioso das crianças correspondeu a, aproximadamente, cerca de 30% de sua 

permanência na escola. 

Na turma do Jardim I, onde a “tarefa” de classe não é feita todos os dias, as crianças 

passam, em média, 35 minutos sem que alguma atividade lhes seja proposta pela professora. 

Chama a atenção o fato da grande freqüência de espera e de ociosidade não ser uma 

característica exclusiva da rotina executada por essas três professoras. O gráfico Nº. 01, 

elaborado pelo grupo PARQUE, a partir da aplicação da Escala de Envolvimento da Criança 

(LAEVERS, 1994), nos meses de maio e junho de 2004, mostra a presença marcante de 

períodos em que as crianças de quatro a seis anos104 ficam totalmente ociosas durante a sua 

permanência na escola: 

 

Gráfico Nº. 1: O uso do tempo na escola - 2004 

 

 
Gráfico Nº. 1: O uso do tempo na escola - 2004 

 

 

 

 

   

 

 

As filas para lavar as mãos, para ir ao banheiro, ao refeitório ou beber água, nas salas 

de Regina, de Renata e de Sara chegam a consumir cerca de 10 a 15 minutos diários. 

Subtraindo-se da rotina o tempo despendido em esperas e filas, aquele que sobra e é 

empregado na acolhida, na “tarefa”, no lanche e em eventuais brincadeiras parece não se 

constituir em momentos prazerosos para as crianças e para as professoras. Estas últimas, 

especialmente a Sara, costumam se ausentar várias vezes da sala sem um propósito explícito. 

Durante toda a manhã ou toda a tarde, são freqüentes as solicitações das crianças para também 

sair da sala, argumentando precisarem ir ao banheiro ou beber água. Algumas delas, ao 

perceberem a porta da sala aberta, costumam sair em direção ao pátio.  

                                     
104 A Escala de Envolvimento da Criança (LAEVERS, 1994) foi aplicada nas turmas de Educação Infantil e 
Básico Fundamental das professoras que, na ocasião, participavam do trabalho desenvolvido com o PARQUE: 
duas salas de Jardim I, três salas de Jardim II e três salas de Básico Fundamental. Para saber mais sobre os 
resultados da aplicação desse instrumento, consultar anexo 1. 

atividades pedagógicas
entretenimento
outras
atividades espontâneas
ociosidade
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De maneira geral, as observações do cotidiano da escola causam a impressão de que 

todos, adultos e crianças, esperam, ansiosamente, o momento de ir embora para suas casas, o 

que confirma a idéia expressa no primeiro verso do trecho do poema de José Paulo Paes, no 

início deste texto: “Escola é o lugar aonde a gente vai quando não está de férias”.  
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5 Com a palavra, as professoras... 

 
O bom menino não faz xixi na cama 

O bom menino não faz malcriação 
O bom menino vai sempre à escola 
E na escola aprende sempre a lição 

 
O bom menino respeita os mais velhos 
O bom menino não bate na irmãzinha 

Papai do céu protege o bom menino 
Que obedece sempre, sempre a mamãezinha 

(Carequinha) 
  

 

 
Foto 6: Atividade de “acolhida” com a turma do Jardim II no corredor que dá acesso às salas 

 

 

Este capítulo apresenta as concepções subjacentes à rotina escolar posta em prática nas 

salas das crianças de quatro a seis anos das professoras Regina, Renata e Sara, responsáveis, 

respectivamente, pelas turmas de Jardim I, de Jardim II e de Básico Fundamental enfocadas 

nesta pesquisa. São percepções identificadas nas falas e nas ações dessas professoras junto aos 

seus alunos. Dizem respeito, portanto, ao que elas pensam sobre as crianças e sobre as 

famílias usuárias da instituição em que trabalham, as funções da Educação Infantil, o papel 
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assumido, nessa etapa da educação, pelo adulto educador e a rotina posta em prática, 

diariamente.  Assim, este texto foi construído, essencialmente, com as falas dessas 

profissionais, advindas das entrevistas e das conversas informais, e através das situações 

registradas quando das observações que retratam como essas falas materializavam-se ou não 

no cotidiano da escola. 

No momento da análise das entrevistas, depois de concluída a sua transcrição, a fala de 

cada professora, inicialmente, foi tomada como um conjunto em si. Em seguida, foi feita a 

organização das falas de cada sujeito em torno das temáticas centrais do estudo. Esta fase do 

trabalho foi auxiliada pelo emprego do software NUD*IST, que muito colaborou no 

refinamento das categorias de análise e na seleção dos trechos de falas significativos aos 

propósitos da pesquisa. Na análise do material que resultou desse processo inicial houve a 

tentativa de compreender não apenas os discursos proferidos, mas os significados e os 

fundamentos das ações dessas profissionais, o que tornaria possível ir além daquilo que foi 

comunicado.  As informações daí decorrentes foram agrupadas nas três seções que compõem 

o capítulo: “As crianças e suas famílias: quem são e o que esperam da escola”, “A Educação 

Infantil: a que se destina e o que compete ao professor para que isto se concretize” e “A 

rotina: qual o seu foco e a que se destina”.  

Vale ressaltar que, embora sejam aqui focadas mais diretamente as falas de Regina, 

Renata e Sara, no momento inicial da análise foi possível perceber que as percepções de suas 

colegas de profissão que também foram entrevistadas (as outras professoras, a diretora e vice-

diretora e a supervisora da escola) são muito semelhantes às suas. 

 

5. 1 As crianças e suas famílias: quem são e o que esperam da escola 

As professoras parecem compartilhar, entre si, uma imagem predominantemente 

negativa de seus alunos, focada, especialmente, nas condutas tradicionalmente concebidas 

como inadequadas ao “bom” comportamento estudantil. Assim, ao descrever as crianças com 

as quais trabalham diariamente, trazem à tona concepções ainda muito distantes daquela que 

fundamenta as diretrizes legais relativas à Educação Infantil, em vigor desde o final da década 

de 80, qual seja: uma visão de criança como pessoa “criadora, capaz de estabelecer múltiplas 

relações, sujeito de direitos, um ser sócio-histórico, produtor de cultura e nela inserido” 

(BRASIL, 2005, p. 5). 
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Os adjetivos ou expressões mais referidas pelas professoras, quando o foco são as 

crianças, são: “egoístas”, “agressivas”, “alunos repetitivos [que repetem de ano]”, 

“barulhentas”, “incompatíveis com as regras”, “carentes”, “acelerados”, “agitados”, “não têm 

muita concentração”, “bagunçam”, “condicionados ao grito”, “especiais [porque] não param, 

não têm um equilíbrio, são elétricas e não se sentam”, “inquietas” e “deficientes”. Esse 

conjunto de características aponta para uma compreensão de criança centrada naquilo que elas 

não têm e não fazem; ou seja, na carência.  

Seja respondendo de forma direta como vêem as crianças, seja relatando situações do 

cotidiano da sala de aula ou aspectos relacionados à rotina, Regina, Renata e Sara, de maneira 

geral, definem os seus alunos, principalmente, por aquilo que supostamente lhes faltam: 

recursos materiais para se alimentar e para ter brinquedos em casa, afeto da família e 

disciplina. As falas mais comuns são do tipo: 

São crianças muito carentes, que não têm brinquedo. Muito carentes mesmo. Tem 
dias que eu chego aqui [na escola] que tem delas que não têm nem se alimentado 
ainda, que estão chorando, que o papai bateu na mamãe, a mamãe bateu no papai. 
(Sara) 
 
Acho assim as minhas crianças muito carente, precisa mais atenção. Tem criança 
que só tem a mãe, tem outras que só tem o pai. Tem crianças que são criadas com a 
avó. Tem outras que são criadas com tias. Tem uma criança lá que eu acho meio 
esquisito que a criança não mora com a mãe, já mora com a vizinha. Eu acho 
esquisito isso. (Regina)  
 
A gente tem que impor limites em certos momentos. Mas depois dos limites, que a 
gente conversa mesmo, sério, eles [as crianças] parecem que esquecem que a gente 
passa aquela lição de limites a eles. Aí, eles voltam novamente, é como se eles 
tivessem acomodados. (Renata) 

 
Por ser vista como alguém que é desprovida, essencialmente, de afeto e de disciplina, 

as crianças passam a ser alvo de ações que visam tanto amá-las quanto domá-las, o que 

justifica, por exemplo, o uso de sanções ou de repreensões associadas à demonstração de 

amor, como explica Sara: 

Tem hora que eu brigo, mas eu passo [explico para as crianças que] é aí [no 
momento da] briga, onde eu estou amando mais a eles. Quando eu estou reclamando 
quando eles estão fazendo alguma coisa errada, é naquele momento que eu amo 
mais, eu estou gostando mais, porque eu estou ajudando, tentando mostrar para eles 
o que é que mais ou menos mais viável. 

 

A compreensão de que as crianças não têm afeto em suas casas parece ser construída a 

partir dos significados que as professoras atribuem àquilo que classificam como 

manifestações de carinho das crianças e de expressão do seu desejo de ficar próximas a elas, 

adultos “amorosos”, como justifica Sara: 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 122 

Eu ainda tenho que me desdobrar mais, porque eu acho que tenho que dar mais um 
pouco ainda do que eu estou dando. Amor, principalmente, porque são crianças 
muito carentes, muito carentes mesmo. Aquele carinho que a pessoa deve ter, e que 
a família deve ter e que, às vezes, as crianças também não sentem esse carinho, esse 
afeto, essa chegada, da mãe, por que eles se sentem abandonados. As crianças têm 
maior carinho por mim. Quem tiver aqui [na escola] constantemente pode observar. 
A única [professora] que [as crianças] vão procurar lá na sala dos professores, a 
maioria é minha turma. Elas já vão assim, sabe... Eles têm muito amor por mim.  

   

A suposta indisciplina das crianças, algo a ser corrigido pela escola, é apontada ora 

como um traço inato, próprio da criança, como argumenta Regina (“criança assim que não 

pára, ela não tem um equilíbrio como as outras crianças, assim, não se senta, não participa da 

aula, são crianças elétricas”), ora como resultante das influências do meio, especialmente do 

contexto familiar, como justifica Renata: 

Tem alguns alunos que são bem acelerados, não têm muita concentração e eles 
agitam a turma porque eles ficam bagunçando. Isso daí para você contornar, são 
crianças condicionadas ao grito em casa.    

 

Seja decorrente de uma razão ou de outra, a indisciplina, como se verá a seguir, é algo 

com o qual a escola ocupa-se bastante, no sentido de tentar bani-la de imediato. Nesse 

sentido, um de seus principais objetivos é a internalização da disciplina pelos alunos. Isso se 

dá, principalmente, por meio da prescrição de regras de conduta pessoal e social - por 

exemplo, os cartazes afixados às paredes com as regras da sala bem às vistas das crianças; da 

vigilância das professoras ao cumprimento das normas que elas estabeleceram - “você tem 

todo tempo que tá batendo na tecla, tá lembrando, fez alguma coisa contrária, a gente tem que 

tá lembrando a regra” (Renata) – e da aplicação de sanções às crianças pela não observância 

daquilo que lhes foi determinado – como os freqüentes “carões” e isolamentos em um canto 

da sala por recusa à “tarefa”. Tornar-se um sujeito disciplinado105 parece ser visto como 

condição para dar prosseguimento à escolarização subseqüente. Como destaca Esteban 

(1993), capacitar as crianças pequenas, por meio da aprendizagem de hábitos, de atitudes e de 

comportamentos, para responder “adequadamente” às exigências escolares futuras, tem sido 

uma função assumida pela pré-escola ao longo de sua história. 

É importante notar aqui que muitas das “competências” consideradas em falta nas 

crianças pelas professoras, como, por exemplo, ficar quieta, sentada e concentrada, são 

conquistas feitas na infância, em decorrência de um processo lento e difícil que depende da 

                                     
105 Bujes (2002) caracteriza o sujeito disciplinado como “aquele que não só tem a sua liberdade mais limitada, 
como, ainda e principalmente, aquele que passa a dar respostas mais homogêneas, mais padronizadas e mais 
automáticas”, p. 145.   
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maturação fisiológica e da aprendizagem. Segundo Wallon (1981), é somente a partir dos seis 

ou sete anos de idade que a criança adquire maior controle sobre o foco de sua atenção e sobre 

o sentido de sua ação motora, devido à crescente consolidação das disciplinas mentais. 

Portanto, apresentar dificuldades para sustentar voluntariamente a atenção e manter-se 

deliberadamente em uma mesma posição não é uma especificidade das crianças de quatro a 

seis anos de idade que freqüentavam a Escola Construindo o Saber. Trata-se de uma dentre 

muitas outras aquisições que toda criança pequena terá de fazer no curso normal de seu 

desenvolvimento. Aliás, sobre a relação que comumente tem sido feita entre atenção e 

aprendizagem, em que esta é vista como conseqüência daquela, Galvão (2004), embasada na 

perspectiva walloniana, adverte:  

entre atenção e aprendizagem a relação é de causalidade recíproca. (...) Desta forma, 
[a atenção voluntária] não pode ser tratada simplesmente como pré-requisito, deve 
ser considerada como uma habilidade que se desenvolve juntamente com o processo 
de aprendizagem. Isto supõe que seu desenvolvimento seja visto como um objetivo 
das atividades escolares e não como condição para seu bom desenrolar (p. 73) 

 
Por outro lado, ao analisar essa suposta dificuldade de concentração e de 

envolvimento, é necessário considerar também as características da rotina a que são 

submetidas as crianças às quais as professoras referem-se, que é marcada por atividades 

pouco diversificadas, em que todos têm de ficar quietos e sentados, filas e esperas ociosas. Há 

também que se pensar sobre a adequação daquilo que é proposto aos interesses e às 

necessidades das crianças. De maneira geral, as atividades despertam pouco envolvimento nas 

crianças106. Quando as crianças gostam de uma atividade, atribuem significado a ela e são 

capazes de ficar muito tempo nela envolvidas. Do contrário, quando a atividade não lhes 

desperta interesse, é enfadonha, exige sempre os mesmos gestos, habilidades e posturas, o 

envolvimento tende a ser mínimo. Isso diz muito sobre a qualidade da atividade; daquilo que 

está sendo oferecido, e não propriamente das características das crianças.    

Considerando que a falta de é definidora do ser criança dos alunos pelos quais são 

responsáveis, as professoras parecem acreditar que na escola deve ser oferecido a eles aquilo 

que as suas famílias hipoteticamente não “podem”, não “querem” ou não “sabem” lhes dar. 

Algumas das falas representativas dessa idéia são: 

                                     
106 Através da aplicação de um instrumento que visa avaliar a qualidade do trabalho desenvolvido com as 
crianças, a Escala de Envolvimento da Criança (LAEVER, 1994), o PARQUE diagnosticou um nível de 
envolvimento das crianças nas atividades propostas, de um modo geral, bastante baixo. Para maiores detalhes, 
consultar Anexo 1. 
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Eu acho que muitas [crianças] ali vão [à escola] só pela merenda, eu acho. Porque 
tem criança que quando chega já é perguntando se tem merenda, com fome. Por isso 
que eu acho que é isso, muitas vão pela professora, assim, pelo nosso carinho. Mas a 
maioria vai só pela merenda. (Regina) 
 
São crianças carentes que não tem brinquedo dentro de casa. O parquinho que eu 
digo é assim, no modo de se dizer, no todo, tipo jogos, essas coisas [que] eles [as 
crianças] gostam. E eles não têm essas oportunidades [em casa] e aqui [na escola], 
com certeza, se eles tivessem, eles iriam querer. (Sara) 
 
Tem crianças que não têm assim uma disciplina. O professor tem que orientar sobre 
aquilo, aquilo outro. Criança com algum problema de saúde. Criança que vem pra 
escola sem ter uma higiene. Os professores têm que, se tiver, se puder ter banheiro 
[na escola] pra dar banhos neles... [O professor] tem que ter, como é que diz, 
cuidados. (Regina) 
 
 

Merece destaque, aqui, a atribuição pelas professoras da influência determinista107 

assumida pelas famílias sobre as crianças. Nesse caso, quase sempre prejudicial, já que a 

visão predominante acerca dos pais, mães e/ou responsáveis pelas crianças, como será visto 

mais à frente, é igualmente negativa e permeada por estereótipos e preconceitos.  

Da compreensão de que as crianças são determinadas pelo meio, resulta também a 

imagem de criança como um vaso passivo e vazio que é preenchido sempre pelo que vem do 

outro. Suas vontades, seus desejos e suas imperfeições são frutos de assimilação passiva, 

como parecem indicar as falas subseqüentes: 

[O que a criança] Espera mesmo [na escola] é [aprender] a ler e escrever. Eu acho 
que os pais passam tanto isso para eles, que eles só [têm] na cabecinha deles [isso], 
só têm a leitura e a escrita e pronto. (Sara) 
 
Eu acho que [as crianças têm] aquela expectativa de aprender [desde] pequenininho 
[porque] talvez a mãe incute “tem que ir pra escola aprender” e as mães cobram 
também as atividades. As crianças cobram muito a tarefa. (Regina) 

 

Tomando as suas formas de apreensão e de interpretação da realidade como a própria 

realidade, e sem receber o apoio institucional para se tornarem as professoras de que as 

crianças precisavam108, essas profissionais concebem a escola como espaço de realização para 

as crianças, já que lá lhes é oferecido aquilo que elas desejam: “tarefas” para aprender a ler e a 

escrever, a possibilidade de estar com os colegas, a merenda e a atenção das professoras, 

                                     
107 A expressão “influência determinista da família” está empregada aqui com o mesmo sentido que são 
atribuídos aos fatores externos ao indivíduo, nas teorias ambientalistas de desenvolvimento referidas no Capítulo 
2. 
108 Rinaldi (2002) destaca que para que a instituição de Educação Infantil possa prestar um bom serviço à 
comunidade, o professor precisa receber apoio e, assim como as crianças e suas famílias, sentir-se aceito e bem-
vindo na escola em que trabalha, a fim de que possa se tornar o profissional que toda criança necessita e tem 
direito. Creches e pré-escolas precisam oferecer oportunidades para a aprendizagem e para a construção do 
conhecimento pelos três sujeitos da educação: as crianças, os professores e as famílias.  
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sendo que consideram estes dois últimos os aspectos mais importantes para elas, a principal 

motivação para ir à escola. Nesse sentido, acham que as crianças sentem-se bem na escola, 

sendo que o que mais contribui para isso era o forte vínculo que têm com a professora e com 

os colegas, o que torna o ambiente prazeroso. Os depoimentos a seguir ilustram essas idéias: 

Muitas vêm para a escola pelo carinho que eu tenho. Eu tenho carinho pra dar a 
todos. Tem até criança que a gente, às vezes, briga, [aí, ela pergunta:] “tia, tu me 
quer bem? Tu não gosta mais de mim?”. Eu gosto. Eu sou aqui pra você como se 
fosse uma mãe. (Regina) 
 
Tem crianças que demonstram nitidamente que vem para escola porque gosta. É um 
ambiente prazeroso para eles. Pelo próprio ambiente que eles acham prazerosos. 
Pelo vínculo que eles têm com os amigos. [As crianças se sentem bem na escola] Eu 
acho que pelo, assim, pelo aconchego que a gente dá. (Renata) 

 
Embora as professoras afirmem que as crianças identificam a escola como um lugar 

aonde se vai para aprender, essa aprendizagem é restrita à leitura e à escrita. Mais uma vez, 

demonstram acreditar que a escola oferece aquilo que as crianças almejam. Como já 

mencionado, as atividades pedagógicas reconhecidas pelas professoras são aquelas que visam 

a esse fim. Sendo assim, talvez seja pouco confortável pensar que as crianças podem não 

gostar daquilo que parece ser o que as professoras mais se sentem seguras em fazer, a 

“tarefa”. Então, como forma de valorizar o seu próprio trabalho, talvez seja mesmo 

importante afirmar que: 

A idéia deles [dos alunos] de virem para o colégio é para aprender a ler e escrever. 
Fazer tarefa. [A turma fala:] “Tia, eu quero tarefa. Tarefa, tarefa!”. Tem que 
terminar [de fazer] uma [e] já tem que estar [fazendo] outra. Sabe, assim? Eles têm 
aquela, não sei o que é, eu não gosto... (Sara) 

 

Se a professora oferece à criança aquilo que ela espera, a “tarefa”, forma 

“privilegiada” de fazer com que as crianças aprendam, o seu sucesso depende, então, de sua 

freqüência à escola e de suas características pessoais, como faz supor Sara em alguns 

depoimentos:  

Chamo a atenção daquelas mães que não estão trazendo os alunos para a sala de 
aula. Hoje mesmo eu liguei para duas alunas minha que estavam sem vir à aula [e 
falei:] “mãezinha, o que é que está acontecendo? Olha, desse jeito ela não vai 
conseguir ter o mesmo rendimento dos outros alunos”. E é porque ela já era aluna 
repetitiva [que estava repetindo o ano escolar]. 
 
Aquelas [crianças] que eu vejo que estava com dificuldade de aprendizagem por 
conta de algum problema que talvez fosse psicológico, alguma coisa assim, eu 
também já encaminhei para o Caíque [para receber atenção especializada]. 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 126 

Nesse sentido, provavelmente sem ter consciência disso, as professoras contribuem 

para tornar mais sólida ainda a compreensão de que oportunidades educacionais iguais são 

oferecidas a todos, indistintamente. Só não aproveita quem não quer. Não atingir os objetivos 

determinados pela escola, como, por exemplo, tornar-se um aluno disciplinado, limpo, 

repetidor das letras, das sílabas, das palavras e das frases ensinadas pela professora é 

percebido com “culpa” das crianças que são “especiais” e que não “fazem o que a professora 

manda/orienta”, “faltam demais”, e de sua famílias que “precisam estar mais presentes, não 

abandonar a escola e nem os seus filhos”. Assim, ao final de cada ano letivo, cada criança 

recebe o que “merece”, como se pode inferir da situação observada em sala de aula, transcrita 

abaixo: 

Às 7h 33min Sara diz, em voz alta, que tem um comunicado para entregar à turma. 
Trata-se de um aviso escrito para as famílias. São informações relativas à foto de 
“Doutor do ABC”. Ela adverte que o entregará apenas a quem vai “passar” de ano. 
Enquanto ler os nomes das crianças que levarão o comunicado para casa, explica: 
“os alunos que eu não chamar é porque passaram o ano se danando, por isso não 
aprenderam a ler”. Um menino, cujo nome não foi citado entre aqueles que “não se 
danaram” pareceu zangado. Deitou a cabeça sobre a mesa e começou a chorar. A 
professora argumentou: “você não aprendeu porque brincou. Vai ser melhor assim 
[não ser promovido] porque no próximo ano você aprende a ler e a escrever bem 
depressa!”. O menino retirou-se da sala correndo, inconsolado, chorando mais ainda. 
(Notas de campo, 25/11/2004 – Básico Fundamental) 

 

É importante destacar, aqui, a forte tendência das professoras em ressaltar o seu 

empenho, competência e compromisso no trabalho que desenvolvem. Se as crianças e suas 

famílias têm alguma reclamação a fazer ou algum desejo de mudança a realizar, o foco não é 

a professora, mas a instituição e/ou o sistema público que a mantém. Assim, consideram que 

as famílias “reclamam” da escola pela falta de material, pela ausência de espaço físico para as 

crianças brincarem, pela qualidade da merenda oferecida e pelas condições de higiene do 

banheiro; “esperam” que as professoras dediquem-se aos seus filhos e lhes ensine conteúdos 

(o que elas já fazem com competência) e “desejam” ser acolhidas pela escola e receber 

fardamento para as crianças. Renata e Regina, respectivamente, traduzem bem essa visão de 

que se as famílias têm alguma insatisfação, não e com as professoras: 

Os pais esperam que as crianças tenham fardas, todos os anos, que é um direito que 
lhe assiste, que as crianças tenham merenda de qualidade, que as crianças tenham no 
aspecto físico da escola o que falta, quadras, um pátio coberto para o parque. Eles 
esperam que a escola seja ambiente familiar, porque tem muitos pais que querem ter 
um vínculo com a escola, de chegar, de ser livre para conversar com a diretora. 
 
[As famílias] mudariam [na escola] assim, [que] tivesse mais atenção de outras 
pessoas, que eu vejo elas falando, se tivesse pessoas especializadas... Tem aquelas 
crianças que vão doente [para a escola]... [As famílias] falam também que nós temos 
[de ter uma] médica, dentista... As famílias falam isso, que devia ter mais dentistas, 
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mais médicos na escola, que existisse mais a presença dos supervisores, diretores, tá 
entendendo? 

 
Chama a atenção, também, a dificuldade das professoras em descentrar-se de seu 

ponto de vista e colocar-se na perspectiva das crianças e de suas famílias109. Por vezes falam, 

por exemplo, de seus alunos, mas a referência parece ser elas mesmas. Nesse sentido, alguns 

dos desejos de mudanças na escola atribuídos às crianças são idênticos aos declarados pelas 

professoras, como acompanhamento do trabalho docente pela supervisora, alguém para ajudar 

a professora na sala de aula, espaço físico para brincar, horário de recreio e banheiro dentro 

das salas. Coincidência semelhante ocorre quando elas falaam do espaço físico da escola onde 

as crianças preferem ficar, a sala de aula, como informou Regina: “eles gostariam de estar 

sempre na sala de aula”. Esse também é o local preferido das três professoras, já que lá 

ensinar e controlar o grupo parecem ser mais fáceis, como argumenta Renata: 
Porque na sala [é] que se tem maior facilidade de aprendizagem, porque o que tem 
aqui na sala não pode ter lá no parque, não pode ter lá no pátio. E atividades que se 
desenvolvem, importantíssimas, não pode se desenvolver nem no parque, nem no 
pátio. 
 

Também acham que os espaços que as crianças menos gostam de permanecer e 

desejam que sejam melhorados coincidem com a opinião que têm: banheiros e pátio. E, 

finalmente, acreditam que, assim como elas, as crianças não desejam nenhuma mudança na 

forma como está organizada e é executada a rotina escolar, a não ser a inclusão de mais 

“tarefas” e o retorno do horário de recreio. 

Outro exemplo da dificuldade das professoras em se colocar na perspectiva do outro, 

no caso a criança, aparece na fala de Regina, ao falar dos desejos de seus alunos relacionados 

à escola. Ela fala claramente daquilo que gostaria que acontecesse, seja através da 

transferência de sua vontade para a das crianças, seja assumindo mesmo o que almeja, através 

do uso da primeira pessoa do discurso verbal: 

Eu acho que elas [as crianças] mudariam, na cabecinha delas, elas mudariam assim, 
[que] na sala só existisse aquilo... existir mais brinquedos, a parte assim, lúdica, 
jogos, mais jogos. Que existisse uma pessoa [de] fora, quando a estagiária [vem], 
vejo que ela se dedica muito, a pessoa [de fora]. Acho que precisa mais pessoas que 
trabalhasse comigo. Elas [as crianças] queriam isso. Se tivesse assim um banheiro 
dentro da sala era muito bom, eu queria, estava nos sonhos. 

 

                                     
109 Entre as habilidades e as competências que as professoras de Educação Infantil precisam desenvolver para 
que possam desempenhar um trabalho mais eficaz, Cruz (1996) destaca a observação das crianças e de si mesma 
e a possibilidade de descentração do próprio ponto de vista. Os cursos de formação inicial e em serviço 
oferecidos a essas profissionais não têm contribuído muito para que isso ocorra.   
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Consoante a crença de que as crianças necessitam de disciplina e de limites para poder 

aprender e assimilar corretamente como funciona uma escola, tendo como base a idéia de que 

a pré-escola é o alicerce da escolaridade futura, as professoras fazem referência à brincadeira 

como algo que as crianças gostam, portanto, é necessária, mas não é educativa. Tem, 

principalmente, o papel de acalmar, por meio do “descarregamento” de energias. Por meio 

dela, as crianças se cansam e podem ficar sentadas, quietas, prontas para aprender:  

Quando eles [os alunos] vão para a merenda, depois eu deixo eles ficarem pelos 
menos 5 ou 10 minutos fazendo barulho pelo corredor, para poder gastar um 
pouquinho as energias, para eles não ficarem tão entediados em sala de aula. (Sara) 

 

A brincadeira funciona, então, como mais um recurso disciplinar110 para a inquietude 

das crianças e potencial indisciplina que precisa ser corrigida e/ou evitada, já que “a Educação 

Infantil não é só uma escola para receber as crianças para brincar. A Educação Infantil é um 

início, um marco da educação da criança, onde a criança vai ter os primeiros aconchegos 

dentro de uma escola” (Regina).  

Brincando, as crianças extravasam suas energias. Sentadas, repetindo, fazendo 

“tarefas”, aprendem! Aliás, segundo as professoras, as crianças “adoram” ficar sentadas, 

escrevendo, como informa o depoimento a seguir:  

A minha turma tem 10 alunos da manhã que adoram ficar sentados assim, com um 
caderno. Elas [as crianças] adoram ficar horas e horas escrevendo. Elas ficam horas 
e horas escrevendo. Eu já tive oportunidade de ver o que elas estão escrevendo e 
geralmente são coisas da aula. Eu mando escrever a família da mamãe [família 
silábica da letra “m”], aí, elas escrevem do jeito delas. (Sara) 

 

É importante ressaltar, no entanto, que na fala anterior, ao referir-se à brincadeira no 

corredor, Sara parece reconhecer que aquilo que acontece dentro dos limites da sala de aula é 

pouco interessante, já que deixa as crianças “entediadas”. O reconhecimento disso contradiz o 

seu discurso e o de suas colegas de que as crianças gostam muito de ficar nas salas e que estão 

satisfeitas com a escola e a sua rotina. Talvez o seu discurso não traduza uma opinião tão 

hegemônica como, a princípio, pode parecer.   

A identificação desse contraponto também leva a supor que se fossem dadas condições 

para essas professoras tomarem as suas percepções e práticas como objeto de reflexão, 

                                     
110 Tal como destacam Dahlberg, Moss e Pence (2003), tendo como base as idéias de Foucault (1986, 1987), o 
poder disciplinar “molda os indivíduos com ou sem o seu consentimento” (p.45). Uma de suas peculiaridades é 
exatamente “dirigir ou guiar o sujeito para um fim desejado, de preferência sem que ele tenha consciência do que 
está acontecendo” (p.46).   
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semelhante ao que propõe o grupo PARQUE111, um campo fértil para a renovação de suas 

práticas e conseqüente adequação da rotina às características das crianças concretas que elas 

têm sob a sua responsabilidade estaria sendo explorado.  

Assim como se dá em relação às crianças, as professoras entendem que suas famílias 

também precisam ser disciplinadas, uma vez que são “agressivas e mal-educadas”, 

“esquisitas”, “ausentes” e, por vezes, “abandonam seus filhos”, não os ajudando “na parte da 

leitura, da escrita, da matemática, nessa parte mais assim de conteúdo”. 

Raras vezes as famílias são retratadas de forma positiva, como pessoas que 

“cooperam”, que são “amigas”, “presentes” e “solidárias”. Entretanto, o contexto em que 

surge essa visão no discurso das professoras parece sugerir que as famílias são concebidas 

como aliadas à medida que fazem o que é solicitado, como, por exemplo, comprar material112, 

colocar os filhos em aula de reforço escolar113, ir pegar seus filhos nos horários determinados 

pela escola, freqüentar as reuniões e, principalmente, quando não reclamam delas. As falas, a 

seguir, são representativas dessa idéia: 

Os meus alunos desse ano, para mim foi um presente que Deus me deu. Foi um 
presente muito grande porque todas as mães são cooperativas, está entendendo? São 
poucas, eu não vou dizer que não tenha exceção, tem exceção de duas pela manhã, 
tem exceção de umas três pela tarde, mas todas elas são mães maravilhosas, são 
mães bem participativas. Elas não me dão trabalho. Quando eu quero alguma coisa, 
que eu preciso de alguma coisa, eu comunico a elas e elas imediatamente me trazem. 
(Sara) 
 
A maioria [das famílias] me dá muita atenção. Recebo muito elogio. Elas, às vezes, 
até entendem que eu moro distante e chego um pouquinho atrasada. (Regina) 

     

Estudos como o de Campos, Füllgraf e Wiggers (2006) apontam que as relações entre 

professoras de instituições de Educação Infantil e famílias das crianças usuárias são marcadas 

por grandes entraves. Isto se dá, principalmente, nas creches e nas pré-escolas em que “a 

população atendida é identificada como pobre e marginalizada, mesmo que sua realidade não 

                                     
111 Para maiores esclarecimentos sobre o trabalho desenvolvido por esse grupo, vide anexo 1. 
112 Aqui, as professoras sequer cogitaram a possibilidade das famílias terem disponibilidade financeira ou não 
para comprar o material – apostilas (xérox de livros didáticos), agendas, papel ofício etc. – a ser usado pela 
escola pública. O desrespeito ao preceito legal da obrigatoriedade do Estado oferecer Educação Infantil gratuita 
às crianças de 0 a 6 anos filhas das famílias que optarem por esse serviço (Art. 208, inciso IV e Art. 7º, inciso 
XXV da Constituição Federal/1988; Art. 54, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente/1990; Art. 3º e 
4º da LDB/1996 e demais legislação vigente referente à área) parece não ser percebido.  
113 Mesmo que a necessidade do “reforço escolar”, já na Educação Infantil, seja reflexo de mais uma das muitas 
influências do ensino Fundamental nessa primeira etapa da Educação Básica, parece haver aqui a consciência de 
que a escola não está conseguindo cumprir o que se propõe e precisa, portanto, de ajuda. Mais uma vez, as 
famílias são impelidas a pagar por um serviço que a escola pública deveria proporcionar às crianças; nesse caso, 
a aprendizagem de conteúdos relacionados à leitura e à escrita.  
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corresponda exatamente a essa realidade” (p. 19). Foram presenciadas muitas cenas no 

cotidiano da escola ilustrativas desses entraves, como a relatada a seguir: 

São 12 horas. Estamos na sala dos professores no intervalo de dois turnos de aula. 
Sara corrige os cadernos de seus alunos. De repente, se depara com o caderno de um 
aluno cuja resposta dada à “tarefa” estava errada. Ela me mostrou, parecendo 
indignada: “está vendo, Rose, o interesse dessas mães como é grande!”. Parecendo 
bastante irônica, continuou: “a tarefa diz: recorte e cole palavras com a família do 
‘p’. Veja o que a mãe mandou a criança fazer!”. Mostrou-me, então, que no lugar da 
esperada colagem, estava a cópia, diversas vezes, do enunciado da atividade. Talvez 
quem ajudou a criança a fazer a “tarefa” não soubesse ler e, já habituada com o 
estilo das questões que, na maioria das vezes, solicita a repetição, uma abaixo da 
outra, de letras, palavras, sílabas e frases, orientou a criança a fazer o que fez. A 
intenção de cooperar com a atividade da criança foi interpretada pela professora 
como falta de interesse. (Notas de campo – 25 de novembro de 2004) 

  
Embora a qualidade do trabalho desenvolvido pela Escola Construindo o Saber não 

tenha como único aspecto frágil a visão que as suas profissionais têm sobre as famílias de 

seus alunos, concordo com Tancredi e Reali (2001) quando afirmam que: 

O estreitamento das relações escola-família pode ajudar os professores a exercerem 
a sua profissão com mais competência. Com essa aproximação os professores 
podem passar a ter maiores informações a respeito de quem são os alunos, suas 
famílias, sua cultura, sua vida cotidiana, o que em última instância favorece a 
organização do trabalho a ser desenvolvido em benefício dos alunos e da 
comunidade (p.5). 

 
A natureza dos contatos estabelecidos com as famílias – rápidos, individuais, 

geralmente restritos ao início ou final das aulas, na porta das salas, nos momentos de deixar e 

de pegar as crianças na escola – não possibilita que as professoras as conheçam melhor, o que 

contribui para que as imagens negativas construídas ao seu respeito cristalizem-se cada vez 

mais. Acrescente-se a isso a ausência de oportunidades na escola, intencionalmente 

preparadas para a reflexão do trabalho que desenvolvem, o que provavelmente possibilitaria a 

tomada de consciência dessas concepções e o desenvolvimento de uma consciência mais 

sensível ao contexto das famílias e às diferenças individuais (GARCIA, 1997).  

 

5. 2 A Educação Infantil: a que se destina e o que compete ao professor para que isso se 

concretize 

Coerente com a forma com a qual concebem as crianças, as professoras atribuem à 

Educação Infantil duas funções. A primeira delas é suprir as necessidades disciplinares, 

afetivas, materiais e de saúde das crianças. É, portanto, uma função relacionada ao que as 

professoras acreditam que as crianças precisam. Não parece resultar de conhecimentos 
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teóricos da área em que trabalham e tampouco da observação e da escuta das crianças e de 

suas famílias.  

Para cumprir tal finalidade, a instituição pré-escolar precisa de professores preparados 

para cuidar (idéia associada às ações de dar banho nas crianças, orientá-las sobre a higiene de 

seu corpo e de seus materiais e protegê-las do risco de acidentes no contato com os alunos 

maiores, por meio da delimitação de espaços físicos, materiais e horários específicos para a 

Educação Infantil) e educar (compreendido como disciplinar, ensinar o que é certo e o que é 

errado, “passar conteúdos e tarefas”). Além disso, são necessários outros profissionais, tais 

como dentista, médico e psicólogo, para ajudar a suprir as necessidades das crianças, e 

professor “auxiliar”, psicólogo, supervisora, recreacionista e fonoaudiólogo, para acompanhar 

o trabalho das professoras no atendimento e controle dos alunos. Os trechos de falas da 

Regina, a seguir, são representativos dessas idéias: 

A escola devia suprir as necessidades de saúde. Primeiro lugar, a saúde. Um médico 
que tá ligado à saúde. Um dentista, ave Maria, pra mim é tudo. Tinha que ter uma 
psicóloga, uma pessoa pra conversar com eles, as crianças especiais, chamar o pai e 
a mãe, porque só a gente não tem condição não.  
(...) 
Acho que [a função da Educação Infantil] é educar e cuidar. Porque não é só o 
professor passar conteúdo, como eu disse a você, incutir nas crianças só conteúdo e 
tudo não, tem que ter a parte de educação. [Educar é] Tem crianças que não tem 
assim uma disciplina, o professor tem que orientar sobre aquilo, aquilo outro então 
eu acho que tudo isso, se dedicar à criança. [Cuidar seria] Ah! Criança com algum 
problema de saúde, criança que vem pra escola sem ter uma higiene, os professores 
têm que, se tiver, poder ter banheiro pra dar banhos neles, tem que ter como é que 
diz cuidados. 
 

 
Se as crianças são concebidas como sujeitos pobres (sem capacidade, vontade própria, 

potencial criativo etc), compostos apenas de necessidades, passivos, torna-se compreensível, 

então, que não haja entre as professoras uma preocupação especial com o currículo a ser 

oferecido para elas. Tal como revelou recente Consulta sobre a Qualidade da Educação 

Infantil (CAMPOS e CRUZ, 2006), já mencionada neste texto, aqui também se verifica, à 

exceção da alfabetização, pouca ênfase ao aprendizado de conteúdos. Noções de matemática, 

de ciências, de geografia, de meio ambiente, dentre outras áreas do conhecimento humano, 

sequer aparecem nos discursos das professoras e, raríssimas vezes, foi observada alguma 

prática no sentido de incluí-las no trabalho junto às crianças. Entretanto, ao descreverem 

elementos indispensáveis à instituição, para que ela atinja os objetivos concebidos como 

legítimos, Regina, Renata e Sara incluem espaços amplos e adequados, laboratórios de 

ciências e de informática, biblioteca, lousa branca, giz e pincel colorido, além de brinquedos, 
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o que parece sugerir o desejo de realizar atividades com as crianças que não são feitas por 

falta dessas condições materiais.    

 A segunda função da Educação Infantil que aparece nos discursos das professoras 

refere-se à preparação tanto para a etapa posterior de escolarização como para o mundo do 

trabalho. Nesse caso, tendo como referência conhecimentos básicos sobre a leitura e a escrita, 

como explica Sara: 
Eu acho que [a função da Educação Infantil] deve ser preparar o aluno para essa 
realidade que nós estamos aí. Preparar principalmente para a vida porque a vida está 
tão difícil. Uma das coisas que eu vejo que a pessoa não pode deixar de saber de 
jeito nenhum é uma leitura. A leitura mais até do que a escrita. Porque a escrita é 
uma conseqüência da leitura, para mim é assim. A pessoa sabendo ler, como a minha 
funcionária lá de casa, ela sabe ler, mas escrever ela não sabe, mas aí, tudo ela 
resolve, tu está entendendo? Então, essa preparação deve ser feita mesmo assim, 
pela leitura, para conseguir resolver esses problemas que a gente está tendo no dia-a-
dia da vida da gente. Um problema hoje que eu vejo assim, do dia-a-dia, é falta de 
pai e falta de mãe, fora falta de pai, falta de mãe, falta de emprego... A mãe 
desempregada, a criança já vai ter que também procurar algum trabalho. A gente 
procurar tentar desenvolver já na criança algum gosto por aquilo ali que ela tenha 
uma certa afinidade. Eu procuro sempre aqui na minha sala é passar para eles, é 
procurar quais são as aptidões que aquela criança tem, para eu poder tentar ver o que 
é que eu posso fazer para preparar para já o futuro, assim, para explorar a vida dela 
nessa arte aí, não assim como exploração de trabalho, mas que ela já possa utilizar 
como fonte de renda, porque hoje em dia a gente não vive sem dinheiro, uma coisa 
que a gente tem que procurar também passar isso para ele. 

 

Nota-se, aqui, a preocupação com o futuro das crianças. Aquilo que elas são hoje e o 

que precisam para aprender e se desenvolver agora assumem posição marginal. Observa-se, 

então, uma das características do processo educacional apontada por Tonucci (2005): a sua 

projeção para o depois, baseada na hipótese de que o mais importante ainda estar por vir. 

Assim, a creche prepara a criança para o ingresso na pré-escola, esta prepara para o Ensino 

Fundamental e este para o Ensino Médio que, por sua vez, no caso das crianças filhas das 

classes sociais economicamente mais favorecidas, prepara para a universidade. 

Os benefícios que a instituição poderia proporcionar às crianças no tempo presente, 

como, por exemplo, ampliar o repertório de experiências e de conhecimentos com os quais 

elas chegam à pré-escola e, assim, tornar possíveis progressos pessoais que, provavelmente, 

não aconteceriam sem a existência de situações planejadas para tal, em ambientes específicos, 

com instalações físicas e materiais pedagógicos próprios e brinquedos adequados e em 

quantidade suficiente, com a mediação de um professor, são reduzidos ao ensino de noções 

mecânicas e descontextualizadas de leitura e de escrita, como justifica Sara: “alfabetizar é 

repetir! Por isso todo dia eu mando eles repetirem várias vezes as familhinhas que a gente tá 

estudando”.  
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Quando o tempo presente das crianças é desconsiderado, tomado como transparente, e 

os investimentos em sua educação e cuidado têm como foco o desenvolvimento de 

habilidades, de aptidões e de comportamentos “necessários” à vida escolar e adulta, um 

importante eixo que deve nortear o trabalho educativo em creches e em pré-escolas - a 

compreensão da infância como um tempo de formação - deixa de ser observado. Como 

explica Cruz (2006), a compreensão da infância como um tempo valioso por si mesmo é 

importante porque impõe à Educação Infantil a tarefa de contribuir firmemente para que essa 

etapa da vida “seja vivida de forma intensa e prazerosa no presente, não podendo se restringir 

à aprendizagem de conteúdos escolares ou ao desenvolvimento de habilidades que serão 

posteriormente úteis” (Idem, ibdem, p. 12). 

Mais uma vez confirma-se aqui a distância abissal dos avanços legais e teóricos 

conquistados na Educação Infantil e o cotidiano das instituições, especialmente aquelas que 

atendem aos segmentos mais pobres da população. Enquanto os estudiosos advogam e a 

legislação prescreve para a Educação Infantil o papel de promotora do desenvolvimento 

integral da criança de 0 a 6 anos, o contato com creches e com pré-escolas revela a presença 

muito forte ainda das funções educacional assistencialista, compensatória e preparatória, 

referida apenas à aprendizagem da leitura e da escrita, com fins à integração ao mundo do 

trabalho. Mas integrar-se não de qualquer forma. Desde já, por meio das exigências posturais 

que lhe são feitas e a aparente indiferença às suas necessidades e desejos, é ensinado às 

crianças como tornar-se um trabalhador obediente e disciplinado.  

Há muita coerência entre a visão que as professoras têm das crianças, seus alunos, e as 

funções que atribuem à Educação Infantil e ao papel que acreditam dever exercer no processo 

de cuidar e de educar esses sujeitos. 

A observação do cotidiano da escola e, mais especificamente, dos espaços de maior 

permanência das crianças, as salas de aula, aliada à escuta das professoras, revelou que elas 

privilegiam a função precisa de controle. Isso se expressa, por exemplo, na importância que 

conferem à obediência incondicional às regras da instituição pelas crianças e por suas 

famílias, à imobilidade e concentração exigidas das crianças, mesmo sem alcançar todo êxito 

esperado, e à repetição do que é posto como objeto de ensino, como as letras, as sílabas, as 

palavras e as frases. Tudo isso, na perspectiva sociointeracionista, restringe o papel 

privilegiado de potencializador do desenvolvimento infantil que o adulto educador, 

qualificado para tal, pode assumir. Aliás, a pouca observação e escuta atenta e sensível das 

crianças por essas profissionais, acrescida das freqüentes ameaças e aplicações de sanções, 

poderá contribuir para que a construção da imagem positiva de si pelas crianças e o 
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conseqüente fortalecimento da auto-estima, elementos muito caros ao desenvolvimento 

humano e que precisa ser alvo de grande interesse por aqueles que fazem a Educação Infantil, 

fiquem bastante prejudicados. Além disso, Vygotsky (2001) adverte que, em termos 

psicológicos, à exceção do medo e da capacidade de orientar o comportamento por ele, a 

punição não ensina nada às crianças.  

Subjacente às suas expectativas de que, com o trabalho que desenvolvem, podem 

“melhorar a vida das crianças”, parece que as professoras têm, principalmente, a preocupação 

com o ensino de regras de higiene física e de “boa” convivência. Em outras palavras, o 

controle ou disciplinamento daquilo que as crianças podem e devem fazer com o seu corpo e 

com os outros. As falas subseqüentes são emblemáticas dessas idéias: 

Eu espero passar muitas coisas boas [para as crianças]. Falo muito da minha vida 
pessoal pra eles. A minha vida desde criança até agora. Falo sempre pra eles [que] 
quando eu era pequenininha, não gostava de bater nas crianças. [Falo para as 
crianças:] Nada de violência. Muito amor. Não brigar com a mãe deles, ser 
obediente. Que eu fui sempre uma criança obediente. [Falo que é para elas] irem pra 
escola, gostar da escola. Tudo isso eu passo pra eles. (Regina) 
 
Eu tenho os meninos daqui, os meus alunos, como se fosse uma mãe para eles. E eu 
tenho o maior cuidado. De vez em quando [observo se estão] tomando banho, se 
estão lavando a cabecinha direito, unhas, mão, pé. Então, o meu objetivo aqui é 
justamente melhorar a vida deles. (Sara) 

 

A confusão que Sara faz entre as competências da instituição, personificadas na figura 

da professora, e da família, encarnadas na figura da mãe, é comum às suas colegas Regina e 

Renata. Aliás, essa tem sido uma constatação de diversas pesquisas (como COSTRENZEL, 

2001; MICARELLO, 2003 e WADA, 2003, dentre outras): a falta de clareza, entre as 

professoras de creches e de pré-escolas, sobre o seu papel, o que as leva a confundir as 

atribuições da instituição com as da família, resultando na não distinção entre o espaço 

público e o privado (CAMPOS, FÜLLGRAF e WIGGERS, 2006). 

Essa confusão de papéis, característica de uma profissão cuja identidade ainda não está 

consolidada, contribui sobremaneira para o empobrecimento da principal função que a 

professora de Educação Infantil tem que assumir: propiciar a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos de idade, tendo como princípio básico a 

indissociabilidade entre as atividades de cuidado e de educação.     

A preocupação das professoras com o controle, que parece ter implícito a busca por 

uniformidade de condutas, também se expressa no estabelecimento de horários iguais e fixos 

para toda a turma realizar cada atividade, como, por exemplo, fazer a “tarefa” (a mesma para 

todos), guardar o material, lavar as mãos, lanchar, descansar após o lanche, brincar, esperar 
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pelo horário da saída, sendo que o menor tempo é sempre o da brincadeira, no qual parece 

haver maior risco das crianças se dispersarem, falando alto, correndo pela sala, manipulando 

livremente os objetos e os poucos brinquedos disponíveis... Tal com lembra Foucault (1987, 

p.131) “é característica do poder disciplinar anular os efeitos das repartições indecisas, o 

desaparecimento descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa”. 

 Manter todos sob controle parece também visar a prevenção de acidentes com as 

crianças, mesmo que seja menos pela manutenção de sua integridade física do que pelo receio 

da reação das famílias “agressivas e mal-educadas”, ao final da aula. Mais uma vez, o 

elemento central para as tomadas de decisões não parece ser as crianças.  

É importante destacar, no entanto, que a vulnerabilidade física, emocional e social da 

criança pequena, que a coloca em uma posição de dependência do adulto, de acordo com 

Oliveira-Formosinho (2001), precisa mesmo ser considerada, quando se pensa sobre o 

trabalho educativo a ser desenvolvido nessa primeira etapa da educação básica. No entanto, a 

autora recomenda: 

o educador da criança pequena necessita de um saber fazer que, por um lado, 
reconheça esta “vulnerabilidade” das crianças, e, por outro lado, reconheça as suas 
competências sócio-psicológicas que se manifestam desde a mais tenra idade, por 
exemplo, nas suas formas precoces de comunicação (p. 83).  

 

O papel das professoras de educar também está em conformidade com aquele 

atribuído à instituição: ensinar as crianças, via transmissão oral, letras, números e obediência 

às regras, tendo em vista o seu enquadramento na série ou agrupamento escolar posterior 

como explicam, respectivamente, Regina e Renata: 

Eu tenho todo cuidado com as crianças porque você sabe, no final do ano a gente 
tem que mostrar o nosso trabalho. Porque [elas] vão chegar no Jardim II. Eu vejo as 
professoras [do Jardim II] cobrarem. Nem que não queira, mas cobram. (Regina) 
 
Eu quero que eles cheguem num desenvolvimento bem satisfatório. Já queria que as 
crianças do Jardim II saíssem lendo palavras simples, certo? É tanto que eu trabalho 
muito letras. Estou inserindo muito leitura na sala de aula: leituras, dias da semana, 
meses do ano. Estou trabalhando isso todo dia. Trabalhando o cantinho da leitura, 
regras de sala, certo? Trabalho leitura de números, quantidades, escrita dos nomes. 
Então, isso aí, vai contribuindo que a criança vá tendo uma maior satisfação, prazer 
no mundo da leitura. A criança tá sendo inserida. (Renata) 

   

Vale a pena destacar neste último depoimento que, mesmo visando à integração de 

seus alunos no agrupamento posterior, a classe de Básico Fundamental, e fazendo uso de 

estratégias tradicionais de ensino, em que as crianças são impelidas a assumir atitude passiva 

no processo de ampliação de seus conhecimentos, Renata parece dar indícios de que se 
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preocupa também com o tempo presente de seus alunos. É notável o fato dela não ter 

empregado as palavras “satisfação” e “prazer” referindo-se ao ano subseqüente de 

escolarização. Aí parece haver o gérmen de um olhar sensível sobre as crianças que, pelas 

condições do contexto em que trabalha, ela ainda não teve a oportunidade de exercitá-lo mais, 

a fim de refiná-lo, revertendo-o em benefícios para si e para as crianças.    

Embora o papel do professor de Educação Infantil seja semelhante ao de outros 

professores, portanto, inclui, também, a promoção da ampliação dos conhecimentos que as 

crianças já levam consigo quando chegam à instituição, tem suas peculiaridades. Katz e 

Goffin (1990), citados por Oliveira-Formosinho (2001), enumeram sete aspectos que 

distinguem o trabalho do professor de Educação Infantil daquele desenvolvido pelos demais 

professores. São eles: âmbito alargado do papel, diversidade de missões e de ideologias, 

vulnerabilidade da criança, foco na socialização, relação com os pais, questões éticas 

decorrentes da vulnerabilidade da criança e currículo integrado.   

 Esses aspectos que integram as especificidades da docência na Educação Infantil são 

decorrentes, especialmente, das características da criança de 0 a 6 anos – globalidade, 

vulnerabilidade e dependência da família –, o que implica em um alargamento de funções do 

professor (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001). Nessa perspectiva, constituem-se em desafios 

para esse profissional acrescentar às funções comuns aos outros professores a 

responsabilidade de: 

aliar cuidado e educação, planejar experiências diversificadas que atendam aos 
vários aspectos do desenvolvimento infantil, dar atenção privilegiada aos aspectos 
emocionais, estabelecer e manter uma relação cooperativa e amistosa com as 
famílias (CRUZ, 2006, P. 11).    

 

Entretanto, condições tais como processo contínuo de formação que alie teoria e 

prática, acompanhamento regular e sistemático do trabalho alicerçado em uma proposta 

pedagógica que respeite as características e os direitos das crianças, política de valorização 

social e salarial que estimule a permanência na área, instalações físicas e materiais adequados 

nas instituições, precisam ser oferecidas ao professor para que ele se torne, como já referido, o 

profissional de que as crianças precisam. 

A ausência dessas condições contribui para que a escola torne-se um lugar pouco 

atrativo para essas professoras. Não é à toa que, apesar de terem afirmado sentir-se bem e 

satisfeitas em seu trabalho, ao descrever as condições em que ele se dá, predomina o emprego 

de adjetivos negativos como “desvalorizada”, “cobrada”, “sobrecarregada”, “sozinha”, 

“isolada das colegas tanto da Educação Infantil como do Ensino Fundamental”, “triste”, 
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“desestimulada financeiramente”, “desejosa por mudar de profissão” etc. As falas 

subseqüentes são representativas dessa idéia: 

O professor de Educação Infantil tem que ser valorizado. Valorizado como 
profissional, como profissional competente, capaz, e ter toda uma estrutura para 
trabalhar, dentro da Educação Infantil. Estrutura em todos os aspectos. (Renata) 
 
Eu acho um trabalho muito puxado. É muito árduo pra gente, muito árduo. Porque é 
só nós, professores, não tem outra pessoa. Eu me sinto, às vezes, solta. Não tem um 
planejamento adequado pra gente, não tem uma coordenadora. (...) Eu mudaria 
[aqui] assim [era] não existir muitas cobranças. Nós professores somos muito 
cobrados demais. Eu mudaria ter dois dias na semana pra gente se dedicar só a 
estudos, tá entendendo? Pra mim já ajudava muito. Me acho muito distante dos 
professores da Educação Infantil, me acho muito distante. Às vezes, eu tenho 
vontade de falar com algum professor, mas não posso deixar minha sala pra falar. 
(Regina) 

 

Acrescente-se a esse quadro a jornada extensa de trabalho (dois turnos na escola e 

outro em casa, como no caso de Sara, que faz comida para vender sob encomenda para 

complementar a sua renda) e os baixos salários que não lhes permitem desfrutar de eventos 

que envolvem lazer e cultura, como freqüentar teatros, cinemas e museus, que também 

colaboram para que as professoras se vejam envoltas por cansaço e por insatisfação. É bom 

lembrar que, de acordo com Zabalza (1998), uma das condições para o desenvolvimento de 

um bom trabalho é que sejamos capazes de sentir-nos bem nele, o que parece não estar 

acontecendo com essas professoras.  

Todavia, são as crianças da escola as que mais sofrem com os efeitos de tudo isso. A 

exemplo disso, temos os resultados de diversas pesquisas (ANDRADE, 2002 e 2004; 

LEITÃO, 2002; COSTA, 2002; CRUZ, 2004; LOIOLA, 2004, MAMEDE, 2004, dentre 

outras) realizadas pelo linha de pesquisa Desenvolvimento, Linguagem e Educação da 

Criança do Programa de Pós-Graduação da FACED/UFC, na rede pública de ensino do Ceará, 

especialmente em Fortaleza e nas escolas privadas (conveniadas e filantrópicas). Todas 

envolveram a permanência nas creches ou em pré-escolas e a escuta, sobretudo das 

professoras, e revelaram um quadro bastante preocupante sobre os efeitos de práticas 

semelhantes às de Regina, Renata e Sara nas crianças, tais como: dificuldade de expressão 

oral, plástica ou motora; baixa auto-estima; baixo nível de solidariedade e de cooperação; 

restritos conhecimentos de si e do mundo que as cercavam. 
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Uma das conseqüências do “mal-estar docente” (ESTEVES, 1999)114 que já se faz 

presente nas falas das professoras é o desejo manifesto de abandonar a profissão, como 

declara Regina: 

Nós não somos valorizadas. Não é só [as professoras] da Educação Infantil não. 
Porque eu vejo ali as meninas [professoras do Ensino Fundamental] se dedicarem 
também, fazer um trabalho com as crianças, crianças de todos os níveis, crianças 
com vários tipos de problemas... As professoras não podem fazer milagres. Os pais 
não dizem [nem] “obrigado” às professoras. Também da parte do gestor. Devia 
também se dedicar aos professores, [dizer] “parabéns pelo trabalho de vocês!”. E 
isso me deixa desestimulada. Se eu fosse fazer faculdade agora, eu não queria mais 
[ser professora] não. Eu queria fazer outra coisa para mim ganhar mais. [Se eu 
pudesse optar por outra profissão] Eu optaria assim, ser agente de viagem, falar com 
outras pessoas. 

 
Ao contrário da normalista, de Ataulfo Alves, que trazia sempre consigo “um sorriso 

risonho e franco no rostinho encantador”, Regina é porta-voz de suas colegas de profissão 

que, assim como ela, trazem em suas bagagens muitas insatisfações. 

Para alterar um pouco o quadro de insatisfação com as condições do contexto no qual 

trabalham e assim, tornar o seu fazer pedagógico com as crianças mais eficaz e atingir os 

objetivos almejados, as professoras sugerem algumas modificações na instituição. Essas 

mudanças estaão relacionados ao espaço físico (limpeza, ampliação e inauguração e/ou 

construção de novas instalações, como, por exemplo, teatro, quadra, banheiros específicos 

para a Educação Infantil e diferenciados por sexo, horta, sala de informática, biblioteca etc), à 

forma como são contratados os funcionários da limpeza, que os desmotiva a fazer o seu 

trabalho com empenho, aos relacionamentos interpessoais (permeados por “fofocas”, 

“cobranças”, rivalidades etc) e à destinação de tempo para estudar e trocar experiências com 

as colegas (instituição de tempo para isso durante a semana, com dispensa das crianças). 

Sem desconsiderar a importância de nenhum desses elementos, chama a atenção a 

ausência de referência à destinação de tempo para a elaboração, a implementação e a 

avaliação de uma proposta pedagógica para a Educação Infantil, o planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas com as crianças e a elaboração e discussão de estratégias 

tanto para o estreitamento das relações com as famílias das crianças quanto para a necessária 

articulação com o Ensino Fundamental oferecido pela instituição.  

                                     
114 Esteve (1999), autor dessa expressão, assim a define: "A expressão mal-estar docente (malaise enseignant, 
teacher burnout) emprega-se para descrever os efeitos permanentes, de caráter negativo que afetam a 
personalidade do professor como resultado das condições psicológicas e sociais em que exerce a docência, 
devido à mudança social acelerada" (p. 98). 
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  Menções às experiências formativas a que já tiveram acesso, seja nos cursos de 

graduação ou nas “capacitações” oferecidas anualmente pela SEDAS, e à Proposta Curricular 

para a Educação Infantil do Município, em voga desde 1995, estiveram ausentes também nas 

falas das professoras ao refletirem sobre os aspectos que mais ajudam na realização de seu 

trabalho. A maior referência usada nesse momento são as características pessoais de cada 

professora (“vontade”, “equilíbrio” e “dedicação”) e as relações interpessoais com algumas 

colegas, tal como constatou Cruz (2004), em pesquisa realizada com professoras de creches 

comunitárias de Fortaleza. As falas mais comuns são do tipo: 

Eu acho que o quê mais ajuda é o equilíbrio. Eu sou muito equilibrada. É o meu 
equilíbrio, o meu lado psíquico. Sou muito equilibrada, não me zango, nem nada. 
Me dedico muito e nesses anos todinho [de trabalho] nunca tirei uma licença prêmio 
até hoje. Me acho uma pessoa vitoriosa. (Regina)  
 
É o meu querer está aqui junto com eles, sabe? Porque é assim, eu acho que se a 
pessoa não tiver vontade, não quiser, nada vai para a frente. (Sara) 
 
Eu me sinto muito satisfeita porque eu tenho amigos super-legais aqui [na escola]. 
Isso me favorece para que eu sinta prazer de estar aqui, de executar meu serviço. 
(Renata) 

 

Apesar de, em diversas passagens, as professoras já trazerem, em suas falas, elementos 

dificultadores de seu trabalho, ao serem indagadas diretamente sobre isso, há menção apenas 

ao tempo insuficiente para “dar mais aula”, fazer mais “tarefa”, à indisciplina das crianças, à 

ausência de outra pessoa (“auxiliar”) para ajudar no trabalho com as crianças (lavar as mãos, 

levar ao banheiro etc) e à distância da escola para a sua residência (caso específico de 

Regina). A inexistência de acompanhamento de seu trabalho pela supervisora da escola e de 

destinação de tempo, dentro do horário de trabalho, para estudo, para planejamento e para 

avaliação das práticas desenvolvidas com as crianças e com suas famílias não foi citada 

diretamente por nenhuma das três docentes. A não referência a esses fatores parece sugerir, da 

parte das professoras, uma dificuldade de perceber a sua vinculação com aquilo que é 

desenvolvido no interior das salas de aulas, com as crianças, bem como as posturas 

(“indisciplina’, “falta de concentração” etc) assumidas por elas diante disso. 

 

5. 3 A rotina: qual o seu foco e a que se destina 

A forma como está organizada a rotina nas salas de Regina, de Renata e de Sara e 

como é descrita e justificada por elas, traduz, de maneira bastante coerente, a idéia de criança, 
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de processo educativo, de função da Educação Infantil e de papel da professora compartilhada 

pelo grupo. 

Como as crianças são concebidas como seres pouco competentes, carentes, passivos, 

sem vontade própria e indisciplinados, cabendo à instituição pré-escolar, por meio dos adultos 

que lá trabalham, especialmente as professoras, suprir suas necessidades e prepará-las para o 

futuro, é compreensível, então, que as professoras, ao serem solicitadas a pensar e a descrever 

a rotina, deixem de considerar como elemento central, as crianças, seus alunos. Os objetivos e 

a caracterização que fazem desse importante componente do trabalho educativo115 com as 

crianças pequenas confirmam a existência de uma concepção pedagógica adultocêntrica, que 

exclui as crianças do centro de suas finalidades e de seus planejamentos. Isso é bastante 

expressivo, por exemplo, no papel que as docentes atribuem à rotina: dar segurança à 

professora na realização do seu trabalho; permitir à professora trabalhar seqüência temporal 

com as crianças. Outras características dessa concepção aparecem nas descrições da seqüência 

diária de atividades desenvolvidas durante a permanência das crianças na escola, como podem 

ser observadas na fala de Regina: 

Quando elas [as crianças] chegam, eu peço a algumas delas que me ajude a guardar 
o material, a apostila. Tem o cantinho da apostila e tem o cantinho da pasta, aquela 
pasta de plástico pra colocar as atividades. Aí, enquanto tem uma criança chorando, 
fica um pouco tumultuado, tento organizar, sentar [elas] enquanto os pais vão 
embora. Logo elas estão sentadas, aí, eu mando fazer a rodinha pra eu conversar 
com elas, perguntar como foi o dia delas. Depois disso eu vou fazer a contagem: 
quantas meninas e quantos meninos [vieram]. Logo depois disso, eu passo uma 
atividade da apostila. Aí, eu explico alguma coisa da atividade, dentro do conteúdo. 
Aí, logo vem a hora do lanche. Mando eles se organizar na mesa, todo mundo se 
sentando. Aí, chamo as meninas e depois os meninos pra lavar as mãos. Depois vem 
o lanche. Depois do lanche, era pra ser o recreio, mas não está tendo, [então] mando 
eles ficarem calminhos, Aí, dou uma massinha [de modelar]. Quando não dou uma 
massinha, dou um jogo. Quando dá tempo, conto uma história. (...) Depois eu 
coloco um perfumezinho pra eles irem cheirozinho [para casa]. Depois, faço outra 
rodinha pra organizar, pra entregar as pastas e as mochilas e esperar os pais. 
(Destaques meus) 

 

Observa-se, aí, a centralidade das atividades na figura da professora, marcada pelo 

predomínio do uso da primeira pessoa e do emprego de verbos ligados à 

ações/atividades/comandos das professoras para os alunos executarem algo. Como resultado 

dessa atribuição de atitudes passivas às crianças que devem fazer apenas o que a professora 

determina/orienta tem-se grandes momentos de esperas ociosas, individuais e coletivas, como 

                                     
115 Bondioli (2004), ao refletir sobre a organização do tempo e dos espaços das instituições de Educação Infantil, 
a rotina, destaca que “a qualidade de um ambiente educativo é perceptível através da descrição e do sucessivo 
comentário do que acontece nas situações que os pequenos e os grandes vivenciam cotidianamente” (p.10). 
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foi dito anteriormente. Aliás, sem parecer ter consciência disso, as professoras citam a espera 

como um componente da rotina: espera pelos colegas que ainda não chegaram, espera pelo 

lanche, espera pelos pais etc, fenômeno também observado na creche comunitária 

(ANDRADE, 2002), a despeito da diversidade de condições em que funcionam essas 

instituições. 

Os verbos mais utilizados pelas professoras, “faço”, “mando”, “deixo”, “chamo”, 

“dou”, dentre outros, confirmam a preocupação com o controle que se faz presente, também, 

na referência ao uso de estratégias que imobilizam as crianças e que requerem silêncio, como 

a mais usada, que é a orientação para a turma toda se manter na posição “sentada”, fazendo a 

mesma atividade. A fala, a seguir, é um exemplo disso: 

Quando eu noto que eles [os alunos] estão bem agitados, para eles se acalmarem, eu 
digo: “vamos copiar a agenda!”. Para eles se acalmarem. Aí, eles se acalmam, 
porque aí eles sentam, porque todos, em conjunto, estão fazendo a mesma atividade. 
(Sara) 

 

A necessidade de manter as crianças sob controle acaba resultando em uma rotina em 

que elas são muito pouco chamadas a fazer autonomamente qualquer atividade. Nesse 

sentido, o compromisso dessas profissionais com as crianças parece não ser o de “promover 

progressivamente a sua autonomia, mas o de garantir a sua dependência” (TONUCCI, 2005, 

p. 209). 

Em conformidade com a valorização atribuída ao controle, que parece ter como fim 

uma homogeneidade de comportamentos, a sala de aula, como já referido, é apontada como o 

espaço preferido pelas professoras para a permanência de todos e para a realização das 

atividades, como informa Sara: “gosto mais da sala, do meu cantinho mesmo. A turma fica 

sempre por aqui”. 

Notam-se, aí, indícios de uma das funções assumidas pela educação escolar, presente 

desde os seus primórdios, no século XV, acentuada ainda mais no século XVII, apontada por 

Enguita (1989): “ter os alunos entre as paredes da sala de aula, submetidos ao olhar vigilante 

do professor o tempo suficiente para domar seu caráter e dar a forma adequada a seu 

comportamento” (p. 116). Provavelmente devido a falhas na sua formação inicial e em 

serviço116, as professoras da Escola Construindo o Saber acabam por reproduzir em suas 

práticas, características dessa concepção de educação historicamente construída.  

                                     
116 É bom lembrar, conforme informado no Capítulo 4, que Regina, Renata e Sara são graduadas em Pedagogia. 
Seu tempo de docência na Educação Infantil é superior a cinco anos. Regina trabalha nessa função há 17 anos; 
Renata, oito e Sara, 10. 
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As tentativas de fuga das crianças em direção ao corredor e ao pátio, bem como suas 

constantes solicitações, nem sempre atendidas, de ir ao banheiro, de ir beber água e a sua 

alegria manifesta em pulos e gritos nas raras vezes em que era dado o comando “fila para ir 

pro pátio!”, sintomáticas do que significa para elas permanecer a manhã ou a tarde inteira na 

sala, parecem não ser percebidas pelas professoras, que afirmam ser esse também o espaço de 

que elas mais gostam, como declara Regina: 

Eu acho que não tem criança que não gosta da sala de aula, porque, às vezes, eu 
invento de sair, aí, elas dizem: “não, tia, eu não quero sair não, eu quero ficar aqui”. 
Desde o ano passado eu vejo criança que não quer brincar lá para fora [no pátio]. Eu 
não sei se é porque não gostaria de se relacionar com outros ou é por que gosta da 
sala mesmo. Eu acho que eles gostariam de estar sempre na sala de aula. 

 

O tempo empregado no desenvolvimento de cada segmento constitutivo da rotina 

refletia a importância que ele assume para os adultos, já que são eles quem a elaboram e 

coordenam a sua execução. No caso dessas professoras, em ordem decrescente de duração, a 

“tarefa”, as esperas ociosas e o lanche são os segmentos da rotina que ocupam o maior tempo 

de permanência das crianças na escola. 

Como a “tarefa” (escrita e leitura de letras, de sílabas e de palavras, desenho e pintura) 

é tida como a forma privilegiada de fazer as crianças aprenderem os conteúdos que as 

professoras elegem como importantes para ensinar, é justamente para ela que elas revelaram o 

desejo de que pudesse ocupar um espaço de tempo maior do que aquele que já ocupa na 

rotina, como indicam as falas subseqüentes: 

Eu queria assim que tivesse mais tempo para as atividades de classe, de recorte e 
colagem, porque eu acho muito corrido. Não dá tempo eu ver direitinho como é que 
as crianças fazem. Dá pra ver de algumas, de todos não. (Regina) 
 
A linguagem merecia ter mais tempo porque [com] a linguagem a gente trabalha 
interdisciplinar. Dentro da linguagem a gente trabalha mil coisas. Você vai trabalhar 
uma palavrinha com eles, você trabalha o número de letras, as letras que estão 
naquela palavra, as letras repetidas. Então você trabalha mil coisas. (Renata) 
 
Essa parte eu vejo assim, alfabetização. No Básico Fundamental é muito importante 
a parte da leitura e da escrita. Se tivesse mais tempo para eu desenvolver mais 
atividade, uma atividade maior com eles, seria o ideal. (Sara)  

 

Vale lembrar, aqui, que essa forma de pensar não é exclusiva dessas profissionais. A 

ênfase excessiva no controle das crianças e em atividades que utilizam lápis e papel tem sido 

apontada por diversas pesquisas como um padrão que se repete nas instituições de Educação 

Infantil e, mais notadamente, na pré-escola. A Consulta sobre a Qualidade na Educação 

Infantil (CAMPOS e CRUZ, 2006) também constatou essa realidade. 
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O tempo verbal empregado nestes depoimentos – “queria”, “tivesse” e “merecia” – 

sugere a rotina vista como algo dado, determinado, não passível de modificações. Nesse 

sentido, o tempo parece não pertencer nem às crianças nem às professoras. Sozinhas, isoladas 

em suas salas, as professoras parecem ter dificuldade de compreender que a organização da 

rotina, aquilo que é feito com as crianças em seu período diário de permanência na escola, é 

fruto de suas escolhas, conscientes ou não. Tornar essas escolhas conscientes e problematizá-

las poderia se constituir em um importante passo para que elas percebam que a maneira como 

a rotina escolar está organizada e é executada não é a única forma existente, mas apenas uma 

dentre as muitas possibilidades.  

A impressão de que as professoras se vêem como reféns tanto da organização e da 

utilização dos tempos como dos espaços escolares surge novamente quando elas indicam os 

espaços existentes na instituição em que trabalham que gostariam de usar: a biblioteca, a sala 

de informática e a quadra coberta. Mais uma vez, a palavra “gostariam” sugere a idéia de 

atividades - manusear livros de literatura infantil, ouvir histórias, brincar e “ver um 

computador” - que não são realizadas pela ausência de condições físicas. Novamente as 

limitações do que se faz na escola com as crianças exclui as competências, o empenho e a 

responsabilidade das professoras.  

A “tarefa” escrita, característica de modelo de rotina pautado na escolarização, é o 

segmento preferido pelas três professoras, que são unânimes em afirmar: “em primeiro lugar, 

na realidade, eu gosto mais é na hora das atividades, pra ver como é que eles estão, o 

desenvolvimento deles” (Regina). 

A ausência de espaços instituídos e sistemáticos na escola para discussão, reflexão e 

planejamento dos itens constitutivos da rotina e de sua adequação às características e direitos 

das crianças que lá estão, agravada pela precária atenção às suas reações, sentimentos e vozes, 

não permite às professoras perceberem que o estímulo para fazer a “tarefa” pode ser o medo 

da punição (o castigo) ou a expectativa da recompensa (a liberação dos brinquedos ou para ir 

beber água, por exemplo). Assim, de maneira a-crítica, elas acreditam que o segmento 

preferido da rotina, pelas crianças, é também o da atividade “pedagógica”, daí, elas também 

gostariam que as “tarefas” (de escrita e de pintura) ocupassem um tempo maior do que aquele 

que já ocupam, como indicam Regina e Renata, respectivamente: 

As crianças queriam que tivesse mais tempo na atividade. Eu vejo elas dizerem 
assim: “vamos fazer um trabalhinho, vamos tia!”. Graças a Deus! Quando eu falo na 
atividade de fazer em classe, cortar, fazer pintura, eles dão o maior valor. A maioria 
gosta. 
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As crianças queriam que tivesse mais tempo para as atividades escritas, de pintura, 
né? Atividades mesmo de ocupação. Porque atividades escritas dá concentração. 
Eles ficam mais concentrados. Eles se concentram muito.  

 

Somente as crianças que ainda não sabem fazer as “tarefas” é que não gostam delas, 

como argumenta Sara:  

Quando a gente diz que tem que fazer a tarefa de casa, mesmo a de classe, o 
conteúdo da linguagem, da escrita, eles não gostam muito. Aqueles que não gostam 
é porque não sabem. Os que estão fazendo, eles fazem porque eles gostam. Os que 
não estão conseguindo dominar aquela tarefa, eles se dispersam. 

 

Aqui, a professora parece compreender que, para que as crianças gostem de fazer a 

“tarefa” e envolvam-se realmente com ela, demonstrando concentração, é necessário haver, 

pelo menos, correspondência entre as suas capacidades e o desafio apresentado pela atividade 

em questão. Essa compreensão é importante e poderia tornar-se referência na elaboração de 

propostas de atividades que tenham significado para as crianças e que sejam capazes de 

ampliar seus conhecimentos. No entanto, como já referido, a ausência, na escola, de um 

tempo regular instituído para reflexão do trabalho que desenvolvem, para a troca de 

experiências, para os estudos e para o planejamento das atividades não contribui para que as 

percepções como a de Sara possa ser revestida em melhoria das práticas desenvolvidas com as 

crianças.  

A atividade com massa de modelar, o trabalho com outras áreas do conhecimento 

(matemática, ciências etc) e o momento das crianças lavarem as mãos para lanchar são 

apontados, pelas professoras, como os elementos/segmentos da rotina de que menos gostam, o 

que talvez, em parte, possa ser explicado pela potencialidade de desordem que esses 

momentos representam. A fala de Sara é emblemática: “eu detesto barulho. Então, no 

momento que eles estão fazendo aqui a massinha, assim, que eles conversam muito, eu fico 

perturbada”. 

O mesmo parece dar-se com os espaços da escola apontados pelas professoras como 

aqueles de que menos gostam: o banheiro e o pátio. Não desconsiderando as justificativas 

apresentadas para tal – o tamanho e as condições de higiene, no caso dos banheiros, e os 

riscos de acidente, no caso do pátio – é nesses espaços onde o controle dos gestos, das atitudes 

e dos hábitos associados à imagem do “bom” aluno pode ficar mais comprometido. Se ao 

entrarem nas salas de aula, as crianças colocam seus corpos, simbolicamente, “em recesso” 

(MC LAREN, 1991), ao entrarem no banheiro ou dirigirem-se ao pátio, esse estado é alterado. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 145 

O silêncio e a imobilidade que emolduram as atividades tidas como as mais importantes, as 

“tarefas”, são quebrados, o que parece ser temido pelos adultos. 

Mesmo com a presença de fortes indícios de que nem os adultos e nem as crianças 

estão contentes com a rotina – a alegria estampada nos rostos comum às professoras e às 

crianças no final da aula; o suspiro de alívio daquelas ao liberarem as crianças para irem 

embora; as freqüentes consultas ao relógio e as saídas da sala pelas professoras durante cada 

turno de aula, antes mesmo da aproximação do seu término; as tentativas de fuga das crianças 

ao verem a porta da sala aberta etc – as professoras afirmam estar, elas e as crianças, 

satisfeitas. No caso das crianças, a ausência verbalizada de reclamação é tomada como 

sintoma de que estão gostando da rotina. Outro elemento que contribui para essa satisfação é 

o costume. As falas das professoras mais comuns ao serem solicitadas a falar da rotina na 

perspectiva das crianças são: 

As crianças adoram essa rotina. Eu nunca parei para pensar, não. Eu acho que desde 
o momento que eles cobram, alguma coisa está agradando. A pessoa não vai cobrar 
uma coisa que não gosta?  Acho assim, que eles gostam. (Sara) 
 
Não, nenhuma criança reclamou não [da rotina]. E é assim, eles já tão bem 
acostumados. Eles já sabem tudo, a hora da roda, né? A hora de ir ao banheiro. Eu 
creio que as crianças estão satisfeitas com a rotina.Como eu já lhe falei, elas já estão 
adaptadas com a rotina, né? Então, elas já sabem as horas, elas lavam as mãos, elas 
já sabem tomar água, ir para o lanche, sabe onde tem que lanchar, já sabem disso. Já 
estão acostumadas rotineiramente com essa seqüência. (Renata) 
 
As crianças não reclamam não. Assim que eu chego, elas dizem “tia, a rodinha, 
vamos fazer a rodinha” sabe? Algumas, assim que eu chego. Outros dizem assim 
“vamos arrumar as coisas? Tia, quem é o ajudante?”. Eles já se organizaram, tá 
entendendo? A hora do lanche, eles já sabem da hora do lanche, lavar as mãos. Eu 
acho que elas estão gostando porque elas não reclamam. (Regina) 

 

O envolvimento, dia após dia, na execução, quase mecânica, da rotina, torna-lhes 

difícil afinar a sua observação e questioná-la. Enfim, impossibilita ou dificulta a percepção de 

seus limites e de suas possibilidades. Assim, com exceção da ampliação do tempo destinado à 

“tarefa”, as professoras não vêem a necessidade de alteração na forma como a rotina está 

organizada e é executada, como declara Renata: “não, não tem nada assim para mudar na 

rotina não, porque eu não vejo necessidade”.  

Por outro lado, a referência feita pelas professoras, quando solicitadas a descreverem 

os itens constitutivos da rotina diária que desenvolvem com as crianças, mesmo que em 

poucas vezes, a atividades que não foram presenciadas nas observações117, parece indicar a 

                                     
117 Contação de histórias pelas crianças e pelas professoras é um exemplo disso. 
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percepção de que há alterações a serem feitas aí, para que o tempo presente de seus alunos 

possa ser empregado em experiências ricas e interações positivas. Evidencia-se, aí, mais um 

aspecto em que o acompanhamento regular e comprometido do trabalho dessas profissionais, 

somado a possibilidades formativas que aliem teoria à prática, poderia provocar alterações 

positivas.  

Talvez assim o foco e o objetivo da rotina se tornassem diferentes daquele expresso 

pela letra da canção que abre este capítulo, porque essa instituição de Educação Infantil não 

estaria mais tão preocupada em contribuir para a formação de meninos e de meninas que 

“obedecem sempre, sempre”.  

Vale acrescentar ainda que essas professoras fazem, pensam, expressam e valorizam 

no trabalho que realizam junto as crianças, aquilo que lhes é possível mediante às condições 

em que trabalham e também às aprendizagens que realizaram ao longo de sua vida discente. 

Provavelmente muitos aspectos presentes em suas concepções, por exemplo, acerca da criança 

e de sua educação, como a ênfase na disciplina, no verbalismo e na repetição como estratégia 

de ensino, na autoridade do professor etc., foram aprendidos em seu ofício de aluno 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2006). Será que nos bancos escolares por onde passaram, o 

diálogo, a participação, a brincadeira e o respeito mútuo estavam presentes? Como esperar 

que agreguem esses elementos às suas práticas educativas com as crianças se eles certamente 

não constam em seu currículo discente?  

Desconsiderar a importância assumida pelas aprendizagens propiciadas às professoras 

nas escolas e universidades que freqüentaram, desde a infância até a idade adulta, no trabalho 

que hoje realizam na Educação Infantil, além de injusto, seria incoerente com os pressupostos 

teóricos sócio-interacionistas adotados nesta pesquisa. 
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6 Com a palavra, as famílias das crianças... 

 
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. 

A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu. 

Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão. 

Você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão 

Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. 

'Inda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria... 

(Chico Buarque) 

 

 
Foto 7: Crianças da turma de Básico Fundamental em fila para receber o lanche no refeitório  

 

Neste capítulo são apresentadas as concepções das famílias das crianças acerca da 

rotina da pré-escola e de temas que norteiam a sua organização, como o conceito de criança e 

de Educação Infantil, identificadas, essencialmente, nas entrevistas realizadas com esses 

sujeitos.  

O processo de análise do material que resultou da transcrição dessas entrevistas foi 

semelhante ao que se deu com aquele advindo das falas das professoras. Inicialmente, cada 

fala foi tomada como um conjunto em si. Logo após, as falas de cada sujeito foi organizada 
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em torno das temáticas centrais da pesquisa, com o auxílio do software NUD*IST. Durante a 

leitura exaustiva do relatório que resultou dessa etapa inicial da análise, houve um grande 

esforço para tentar compreender não apenas o que foi verbalizado, mas também o que 

emergiu dos silêncios e de outros comportamentos não verbais das pessoas entrevistadas. 

Nesse sentido, os registros realizados nas observações de diversas cenas do cotidiano da 

escola tiveram importante papel complementar, pois possibilitaram entender melhor o que era 

veiculado ou censurado em cada discurso e as razões para tal. 

As informações decorrentes da análise foram agrupadas nas quatro seções que 

compõem este capítulo. A primeira delas destaca aspectos relativos à caracterização dos 

sujeitos, como: idade, local onde nasceram, cor da pele, grau de escolaridade, renda mensal, 

ocupações, moradia, configuração familiar e número de filhos com idade de 0 a 6 anos. 

Considerando que as opiniões, os sentimentos e as expectativas das famílias sobre o processo 

educativo de seus filhos são construídos nas e pelas interações estabelecidas nos diferentes 

grupos em que convivem e que essas interações são influenciadas pelas características de cada 

contexto (casa, escola, vizinhança, local de trabalho etc), essa primeira seção visa compor um 

quadro que possibilite a contextualização e a compreensão das falas analisadas nas seções 

subseqüentes. Por fim, as três últimas seções enfocam as respostas das famílias às indagações 

relacionadas às crianças (quem são e que expectativas depositam na escola), à Educação 

Infantil (a que se destina e o que compete aos seus sujeitos) e à rotina escolar (qual o seu foco 

e a que visa). 

  

6.1 As famílias entrevistadas 

A idade das pessoas entrevistadas – 11 mulheres e três homens118 - variou de 25 a 43 

anos. Metade delas nasceu em alguma cidade do interior do Ceará. As demais, em Fortaleza. 

Apenas três delas classificaram de branca a cor de sua pele. Nove disseram ser morena e uma 

identificou-se como mulata. A maioria dessas pessoas – 11 - não chegou a concluir o Ensino 

Fundamental. Quatro sequer cursaram a quarta série dessa segunda etapa da educação básica, 

teoricamente obrigatória para todos os brasileiros na idade de 7 a 14 anos, conforme assegura 

                                     
118 Como já referido, oito entrevistas aconteceram somente com as mães das crianças, uma exclusivamente com 
o pai, uma outra com o pai e a mãe, uma com a mãe e algumas participações do pai e uma última com uma 
amiga da mãe, responsável pela criança enquanto ela trabalha e que, por isso mesmo, só pode estar com o filho 
quinzenalmente.  
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a Constituição de 1988. Apenas uma pessoa conclui o Ensino Fundamental e duas, o Ensino 

Médio. 

A renda familiar da maioria situa-se na faixa de até um salário mínimo, sendo que, 

nesse universo, o número maior é o de famílias que sobrevivem com menos de um salário 

mínimo. Vale destacar que uma dessas famílias, composta por dez pessoas, conta unicamente 

com os parcos recursos do programa do governo federal de Bolsa Família. Também chama a 

atenção o número de famílias cujo nenhum membro encontra-se empregado: quatro. Outras 

cinco contam apenas com um integrante exercendo algum trabalho remunerado. Apesar da 

baixa renda, nove dessas famílias moram em casa própria, sendo duas delas, fruto de 

estratégias domésticas, como, por exemplo, a divisão da casa dos sogros ou de algum outro 

parente em três residências distintas, passando a dispor, cada uma, de apenas um quarto (que 

funciona como cozinha, sala, dormitório e local de trabalho) e um banheiro.  

Entre aqueles que desenvolvem alguma atividade rentável, as ocupações mais comuns 

para as mulheres são: professora de reforço escolar em casa, selecionadora de camarão e 

manicura. Cinco mulheres afirmaram cuidar apenas dos afazeres domésticos e uma, que antes 

“cuidava” de crianças, está desempregada. Quanto aos pais das crianças, dois fazem “bico” 

como pintor e como pedreiro. Os demais, cuja ocupação foi informada no ato da entrevista, 

são operários (carregador de supermercado, encarregado de salão de jogos), vigilante, 

soldador e aposentado. Outro vive da renda do aluguel de algumas casas no bairro periférico 

onde mora.   

Foram encontradas famílias de constituição diversas dividindo a mesma moradia: duas 

formada apenas pela mãe e pelos filhos; sete constituída pelo casal e pelos filhos; duas pelo 

casal, pelos filhos e pelo tio das crianças e uma pela avó, pela mãe, pelos filhos, pelos irmãos 

e pelos primos da criança. O número de pessoas compartilhando a mesma casa oscilou de três 

a dez, sendo quatro e seis os mais comuns. A quantidade de filhos por família variou de um a 

cinco, sendo que o predomínio foi de três.  

Ao todo, essas famílias contam com 16 crianças na faixa de idade de zero a seis anos. 

Desse universo, quatro crianças de zero a três anos não estão matriculadas em nenhuma 

instituição de Educação Infantil, seja porque as famílias não encontraram vagas disponíveis, 

seja porque não confiam em deixar seus filhos muito pequenos com “estranhos” ou por não 

verem a necessidade de colocá-los em creche, já que as mães não trabalham fora de casa119.  

                                     
119 Predomina entre essas famílias a idéia de que a freqüência à creche só se justifica quando a mãe da criança 
precisa trabalhar fora de casa. É comum também para o grupo a compreensão de que é sempre melhor que as 
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  Por outro lado, todas as crianças filhas dessas famílias, em idade de quatro a seis 

anos, estão freqüentando alguma instituição pré-escolar, o que, por si só, já anuncia a 

valorização atribuída a esse equipamento de educação. Na verdade, para a maioria dos pais de 

crianças nessa faixa de idade, independente de sua classe social, a pré-escola está associada ao 

início da escolarização (KRAMER e ABRAMOVAY, 1985).  

Além das condições desfavoráveis de moradia, de renda e de escolarização dessas 

famílias, outro ponto importante, como será abordado mais adiante, une-as: a visão da escola 

como promessa e como possibilidade única de um futuro melhor para os seus filhos.  

 

6. 2. As crianças, nas vozes de suas famílias: quem são e que expectativas elas depositam 

na escola 

A imagem de criança que emerge dos discursos das famílias, a princípio, é bastante 

positiva, concentrando-se mais nas capacidades e nos potencias desse sujeito, que “é curioso e 

ativo desde o momento que nasce”, que nas suas necessidades. As palavras e expressões mais 

utilizadas, como, por exemplo, “esperto”, “inteligente” e “aprende tudo”, parecem demonstrar 

a confiança que esses adultos têm na capacidade das crianças pequenas de aprender, desde 

que lhes sejam dadas condições para isso. Essas condições, que se referem tanto à casa em 

que moram as crianças como à escola que freqüentam, incluem, principalmente, uma 

convivência familiar “afetuosa”; adultos pacientes para responder às muitas perguntas que 

elas têm a fazer; professoras “instruídas”, que saibam responder “corretamente” às suas 

perguntas; oportunidades para brincar, já que a brincadeira “estimula a mente”, e o contato 

com outras crianças. Os depoimentos, a seguir, colhidos a partir de indagações sobre como 

acontecem o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças pequenas são representativos 

dessas idéias: 

É a criação assim, né, os pais tá perto das crianças dando aquele apoio, aquele 
carinho, né, aquele afeto, a pessoa se desenvolve, a criança se desenvolve (Lauro120, 
pai da Andresa – BF, grifos meus). 

                                                                                                                 
crianças pequenas fiquem sob os cuidados da mãe. Nesse sentido, a imagem de creche que prevalece entre essas 
famílias é aquela apontada por Vieira (1988), um mal necessário: “mal porque sintoma de desajustamento moral 
ou econômico, sintoma de uma sociedade mal organizada, onde a mulher precisa abandonar a educação dos 
filhos para ajudar no sustento das famílias, sintoma do desamparo às famílias numerosas. Necessário porque a 
sua inexistência acarretaria males maiores, como a delinqüência infantil e um sem-número de crianças débeis-
físicas e, talvez, mentais”(p.8). 
120 Os nomes dos integrantes das famílias entrevistadas são fictícios. O único critério observado na sua escolha, 
feita por mim, foi a conservação da inicial do prenome do filho enfocado. 
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O meu filho, por exemplo, ele fala demais, tudo ele quer saber. Então, primeiro, a 
gente tem que ter muita paciência pra responder todas as perguntas que ele faz, 
né? As pessoas que vão trabalhar com as crianças, com crianças nessa fase, ela tem 
que tá bem instruída porque se não vai, ela não vai saber dá certas respostas que eles 
perguntam, né? (...) Brincando, estimula a mente, porque, às vezes, a criança 
também aprende brincando. Às vezes, você compra um joguinho, como aqueles 
joguinho de formar palavras, aí, elas tão aprendendo brincando (Ivone, mãe do 
João - JII, grifos meus) 
 
Criança daquela idade tem que ter o espaço pra brincar. É um direito da criança 
na escola. (Elza, mãe do Samuel - JII, grifos meus) 
 
[A criança aprende] Indo pro colégio, conhecendo outras crianças. Acho que sendo 
assim. E até meu menino, antes de estudar, ele não se comunicava com ninguém, ele 
não falava com ninguém, hoje em dia ele chega no colégio fala com um, fala com 
outro, fala com todo mundo. (Gláucia, mãe da Mariana - BF, grifos meus) 

 

Diferentemente das professoras, que atribuem as características das crianças ora à 

interferência de fatores inatistas, ora a de fatores ambientais, o que as famílias pensam parece 

se aproximar mais da perspectiva interacionista de desenvolvimento humano. Para elas, o 

desenvolvimento é um processo decorrente tanto do “crescimento” da criança e do “avanço” 

de sua idade quanto das aprendizagens que se iniciam desde o nascimento, nos grupos em que 

as crianças interagem, especialmente, a família e a escola. Nesse sentido, inclui aspectos 

relacionados à própria criança e aos ambientes sociais aos quais ela tem acesso. Assim, são 

considerados componentes favoráveis ao desenvolvimento das crianças: leite materno, “boa” 

alimentação, carinho, afeto, atenção, amor e paciência dos adultos com os quais as crianças 

mantêm contato, além de adultos capazes de “descobrir” e de explorar as aptidões específicas 

de cada criança.   

Vale destacar que os adultos apontados como aqueles que mais exercem influência 

sobre as crianças e para quem as famílias delegam papel de maior importância para as 

aprendizagens infantis são a mãe e a professora. Provavelmente essa compreensão é reflexo 

de uma sociedade que ainda atribui às mulheres a responsabilidade “natural” de educar as 

crianças. 

Nota-se, ainda, nos trechos destacados das falas anteriores, a preocupação com o 

tempo presente; com aquilo que é indispensável agora para atender às demandas infantis e 

promover o seu bem-estar, tendência que muda quando o foco desloca-se para a escola. Ao 

referirem-se aos seus filhos na condição de “alunos”, via-a-ser “trabalhador”, “educado” e vir-

a-ter “bom emprego”, “futuro melhor” é o que prevalecem.  

Assim, quando a escola entra em cena, as crianças passam a ter valor mais por aquilo 

que serão ou terão amanhã. À escola, é atribuído, então, o papel de “acelerar” o seu 
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desenvolvimento, principalmente por meio do ensino. Aqui, a imagem da criança é associada 

à idéia de obediência inconteste à professora121, que ocupa o lugar de “segunda mãe”122. 

Nesse sentido, escola e famílias, mesmo que por razões diversas, parecem aliadas na tarefa de 

disciplinar as crianças, para que possam se adequar às exigências da escolarização 

subseqüente (ficar quieta, prestar atenção à professora, não conversar, só fazer o que for 

consentido por ela etc).  

A necessidade de disciplina, portanto, é um ponto pacífico entre o que pensam as 

famílias e o que pensam as professoras acerca das crianças. A diferença parece residir apenas 

no reconhecimento, por parte das famílias, de que essa disciplina não deve ser muito rígida, 

como explica Sandra, a mãe de Ana, aluna que freqüenta a turma do Jardim I: 

Manter regras não rígidas. Manter regras pra criança entender que ela tem um limite, 
né. Regra de brincar, uma hora de brincar, regra na hora de conversar. Até mesmo 
uma regra pra fazer xixi e beber água, né, tem que ter. Certo que quando a criança tá 
com vontade, não tem horário. Mas sempre dizer assim “olha, filho, faz logo, antes 
de começar [a aula], faz logo”. Manter isso bem na mente delas que elas vão 
aprendendo a ter mais regra. 

 

Outro ponto comum entre as percepções das famílias e das professoras refere-se ao 

papel atribuído à brincadeira. Embora essa atividade seja apontada, pela maioria das famílias, 

como um elemento importante no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças, ela 

também aparece associada à idéia de “desgaste de energia”, necessário para conter a natureza 

impulsiva ou “violenta” das crianças. Consideram que a ausência de espaços físicos 

adequados para “gastar energia” pode contribuir para que a criança torne-se violenta. Nessa 

perspectiva, a brincadeira também é uma estratégia de disciplinamento, como fazem supor os 

trechos de fala subseqüentes: 

Eu acho que eles [as crianças] têm muita energia. Então, essa energia tem que ser 
gasta, né. Porque a gente vive num... Nós, por exemplo, a gente mora numa casa que 
ela é fechada. A gente não tem espaço, né, e ele [meu filho] fica muito preso dentro 
de casa. Então, eu acho que [devido à] isso, quando ele sai, ele fica um pouco 
agitado. Eu acho que devido isso, ele quer desgastar essa energia. Na escola também 
tem que ter uma estrutura mais ou menos... Mas devido à violência que hoje tá, né, 
tem muita violência aí, entre as próprias crianças, já na idade dele, então, isso 
preocupa, me preocupa muito porque na escola dele praticamente não tem recreio 
pra ele. Eu acho bom por um lado, mas eu sei que ele tem energia acumulada sabe, 
então essa energia ele vai gastar de alguma maneira (Ivone, mãe do João - JII). 
 

                                     
121 Como destaca Oliveira (2002), as famílias dos meios sociais mais pobres tendem a associar o professor a uma 
figura de autoridade. Assim, uma estratégia que lhes parece ser adequada para garantir a permanência e a 
“aceitação” de seus filhos na escola é a obediência cega a essa figura.  
122 Assim como se dá com as professoras, para as famílias também ainda parece haver confusão entre os papéis 
específicos que mãe e professora devem assumir na educação das crianças pequenas.    
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A criança daquela idade gosta muito de brincar, né, sendo brincadeira, ele gosta. 
Porque a idade, de acordo com a idade, daquele desenvolvimento, né, quer gastar 
aquela energia (Elza, mãe do Samuel - JII). 
 
Eu acho, né, muito importante [brincar] Porque pelo menos se eles brincam, uma 
coisa sadia, né, aprende mais. Eu acho que é isso. Eles aprende [porque] depois de 
brincar [ficam calmos e] vão estudar (Vilma, mãe da Joice - JII). 

 

Especialmente nesses dois últimos depoimentos, a brincadeira aparece como algo que 

prepara as crianças para a aprendizagem que realmente tem “valor”. Ela possibilita que as 

crianças fiquem mais “calmas”, já que, além de descarregar as energias, elas se cansam e 

podem ficar sentadas, quietas, prontas para aprender os conteúdos a serem ensinados pela 

professora; sobretudo os relacionados a conhecimentos de leitura e de escrita e às regras de 

comportamento.  

 Embora predomine uma visão otimista sobre a capacidade das crianças aprenderem, 

percebe-se, em alguns depoimentos, que essas famílias parecem já ter incorporado a lógica da 

escola, atribuindo aos seus filhos a razão de possíveis dificuldades para aprender. Assim, 

somente aquelas crianças que “não querem” ou que “não têm interesse” é que não aprendem o 

que lhes é ensinado, seja em casa ou na escola. Os relatos a seguir indicam essa idéia: 
Na última vez que eu fui lá [na escola] saber [como ele está], ela [a professora] disse 
que ele tava só querendo... O negócio dele é só rir. Quando a gente ia falar com ele, 
ele começava a rir. Ele só sabia rir. É do mesmo jeito quando eu vou ensinar ele aqui 
[em casa], é rindo direto. Fica só rindo. Fica que num presta atenção (Luíza, mãe do 
Carlos Henrique – BF). 
 
Quando eu levo o Felipe pra escola, eu espero que ele lá tenha uma boa educação, 
um bom ensino, acima de tudo, né. A professora quer dar, ele é que não recebe. Ele 
é que não quer educação. Eu sei que ele é pequenininho, mas a gente já deve puxar 
desde pequenininho, senão [ele] acha que deve levar tudo numa boa. Fez mal feito 
[o dever], apaga e bota pra fazer de novo (Nádia, responsável pelo Felipe - JI) 

 
Sem dispor de informações suficientes sobre as atividades que compõem a rotina da 

escola123 e, em especial, da sala onde seu filho permanece a maior parte do tempo, e sem 

condições de avaliá-la, já que também carece de experiências pessoais e/ou de outros 

conhecimentos que lhes sirvam de parâmetros para isso, assumir o discurso da escola parece 

ser a única saída para explicar o (in) sucesso das crianças. Como destaca Enguita (1989), por 

meio de suas práticas cotidianas e dos preconceitos aí impregnados, a escola, mesmo sem se 

                                     
123 Como já referido, os contatos estabelecidos entre a escola, especialmente as professoras, e as famílias são 
rápidos, individuais, geralmente restritos ao início ou final das aulas, na porta das salas, nos momentos de deixar 
e de pegar as crianças na escola, o que não permite, dentre outras coisas, o acesso a informações sobre a rotina 
desenvolvida. 
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dar conta disso, contribui para que “os indivíduos interiorizem seu destino, sua posição e suas 

oportunidades sociais como se fossem sua responsabilidade pessoal” (p. 193). 

O conteúdo do ensino valorizado pelas famílias também traz marcas da cultura 

escolar, que está pouco atenta às especificidades da Educação Infantil. Refere-se, 

notadamente, a conhecimentos de leitura e de escrita e a regras de comportamento124, como 

explicam os depoimentos a seguir, referentes ao que precisa ser ensinado às crianças:  

Fazer o nome dela, fazer as palavrinhas, formar palavra, ler (Sandra, mãe da Ana - 
JI) 
 
Ensinando a leiturazinha dela, os dever. Converso com ela, explico o que é certo, o 
que é errado (Gláucia, mãe da Mariana - BF). 
 
Ensinando, mostrando o que é certo, o que é errado. Mostrando o melhor caminho 
com boa educação. Agora, tem muitos [meninos] aí que num, que num consegue. 
Tem menino da sala do meu menino da segunda série que fala nome feio. Aí, eu 
dizendo que é errado e ela [a professora] dizendo que é errado, ajuda bastante. 
(Yolanda, mãe da Carolina - JI). 

 
Nessa mesma perspectiva, não causa espanto que, ao serem estimuladas a falar sobre o 

papel a ser desempenhado pelas crianças na escola, a fim de que ela atinja aos seus objetivos, 

“não faltar às aulas”, “escutar” e “prestar” atenção ao que a professora fala sejam as idéias 

mais presentes nos discursos das famílias125. Observa-se, então, que, na escola, a imagem de 

criança ativa e competente, descrita inicialmente pelas famílias, cede espaço à figura do aluno 

passivo e obediente, característico do modo transmissivo de fazer pedagogia (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2007)126. Aqui, não parece haver conflito entre as expectativas das 

professoras e as dos pais sobre o fazer da criança na escola que, na verdade, assemelha-se 

muito ao não fazer. 

Outro indício de que as percepções das famílias também são influenciadas pela escola 

refere-se à importância atribuída à brincadeira como recurso de ensino. Nessa compreensão, a 

brincadeira que mais contribui para a aprendizagem das crianças é aquela que, além de ser 

autorizada e coordenada pela professora, permite a memorização de letras, de números e de 

regras, como ilustram as seguintes falas:  

                                     
124 Campos e Cruz (2006) também encontraram resultados semelhantes nas entrevistas realizadas com as famílias 
usuárias e não usuárias de instituições de Educação Infantil. 
125 Durante as observações feitas nas salas de aula, várias vezes foram presenciados momentos em que as 
professoras repetiam frases semelhantes a essas para as crianças.  
126 No modo transmissivo de fazer pedagogia, “a criança é considerada uma ‘tábua rasa’, uma ‘folha em branco’ 
na qual o ensino vem inscrever os conhecimentos. Essa inscrição passa a ser a tarefa central do professor e o 
pólo de gravitação da definição de objetivos educacionais. (...) O bom aluno é o que consegue acelerar essa 
inscrição de conhecimentos” (Idem, ibdem, p. 21). 
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Toda criança precisa de brincar, porque durante essa brincadeira... Tem os tipos de 
brincadeira que você brinca, mas você brinca já aprendendo, né. Tem a música no 
caso, essa música é uma música com brincadeira e que essa brincadeira já vai, é um 
aprendizado. Você já vai aprendendo através daquela brincadeira, que não é uma 
brincadeira só por, não é brincar por brincar, é uma espécie de... Você vai ensinando 
e a criança automaticamente ela já vai aprendendo. Porque quando a pessoa ensina 
na Educação Infantil, ela brinca com os números, né. Então, ela cria uma música. Aí, 
ela faz três tipos de coisa ao mesmo tempo, que ela [a criança] tá estudando e ao 
mesmo tempo ela tá brincando e vai também falando, aquilo ali já vai se 
desenvolvendo (Ivone, mãe do João - JII) 
 
Eu gostaria que tivesse lá [na escola] muito brinquedo. Carro, jogo da memória, né, 
porque brincando também aprende. Jogo da memória, aqueles brinquedos de montar, 
jogo de letras. Eu num queria que tivesse nada de escorregador, nada de bola, porque 
só faz é agitar mais (Nádia, responsável pelo Felipe - JI). 

 

Quando o assunto abordado são as expectativas das crianças relacionadas à escola, as 

opiniões dos pais também são muito semelhantes às opiniões das professoras. O desejo de 

“aprender muito a ler e escrever” é apontado como a maior motivação das crianças para irem 

à escola. Entretanto, a possibilidade de brincar, de ampliar o ciclo de convivência social e de 

praticar outras atividades, como esporte e dança, também são incluídas nessas expectativas.  

Assim como as professoras, as famílias aparentaram dificuldade em abordar o ponto 

de vista das crianças. Respostas como “não sei não” e “sei lá”, apresentadas com freqüência 

diante de perguntas, que buscavam estimular esses adultos a falarem na perspectiva de seus 

filhos, é um indício disso. Outro indicativo é a freqüente coincidência observada entre o que 

os pais apontam como sendo a opinião das crianças e aquilo que eles mesmos indicam pensar, 

por exemplo, sobre a escola e sobre sua rotina. Na compreensão desses pais, assim como eles, 

as crianças, de maneira geral, também não apontam defeito ou insatisfação com a escola que 

têm127.    

É importante considerar, no entanto, que a minha identificação128, feita pelas famílias, 

como “agente da escola” provavelmente teve influência nas respostas às perguntas que 

focalizavam a escola129. Em alguns momentos, os pais pareciam estar empenhados em 

“provar” que os seus filhos “merecem” estar na escola, pois são “inteligentes” e “nunca chora 

                                     
127 Resultados semelhantes foram encontrados por Cruz (2004) ao investigar as opiniões de famílias usuárias de 
creches comunitárias de Fortaleza sobre os serviços prestados pela instituição. 
128 Para a Psicanálise, a identificação é um processo psíquico por meio do qual o indivíduo assimila um aspecto 
ou uma característica de outro e transforma-se, total ou parcialmente, conforme o modelo desse outro. Trata-se, 
portanto, de um processo ativo no qual uma identidade parcial ou uma semelhança latente é substituída por uma 
identidade total (LAPLANCHE e PONTALIS, 2000). 
129 A facilidade com que as famílias aceitaram participar dessa pesquisa, inclusive autorizando a participação de 
seus filhos, sem pedir explicação, questionar ou apresentar oposição alguma, não seria também expressão do 
quão submissas se sentem essas pessoas diante da instituição escolar? Na sua compreensão, “aceitar” seria a 
única opção possível? Teriam elas consciência de que poderiam recusar-se a participar e que isso não implicaria 
em dano algum para elas e para seus filhos? 
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e não reclama”. Percebe-se que a imagem dos filhos que as famílias apresentam aqui parece 

se basear muito naquilo que acreditam ser apreciado pela escola. Os depoimentos, a seguir, 

também são emblemáticos disso: 

O Samuel é uma criança interessada e não chora pra ir pra lá [para a escola] (Elza, 
mãe do Samuel - JII) 
 
A Andresa gosta muito de lá [da escola] porque se sente feliz lá (Lurdes, mãe da 
Andresa - BF) 
 
Quando vou buscar ele [o João], pelo gosto dele, ele ficava lá [na escola] (Ivone, 
mãe do João - JII) 
 
Quando chega [em casa], o Fernando faz logo o dever dele, faz tudo direito. Ele 
cobre bem direitinho os dever dele (Jamile, mãe do Fernando - JI) 
 
A Joice vai fazer seis anos. Ela tá no Jardim II. Ela já sabe fazer o nome dela. Tudo 
o que ela vai fazer, tudo é na perfeição. Se ela vai fazer uma pintura, tudo é... a 
professora bota “parabéns”. Porque tudo que ela vai fazer é perfeito. O nome dela 
você jura que não foi ela que fez (Vilma, mãe da Joice - JII). 

 

Emitir opiniões divergentes daquilo que julgam ser esperado pela escola ou questionar 

se o que está sendo oferecido por ela corresponde às suas expectativas e às de seus filhos 

parece ser ameaçador para os pais que ainda não compreendem a Educação Infantil como um 

direito. Nesse sentido, assumem uma postura passiva de favorecimento e de gratidão pela 

vaga que conseguiram para os seus filhos na escola130. Como destaca Seabra (2006, p. 144), 

“os meios populares vivem a escola entre a confiança e o medo”. Confiança de que lá as 

crianças possam ser “educadas” para ter um futuro melhor. Medo de que “a escola possa dizer 

que a criança não é ‘dotada’ ou que os pais não sabem apoiar ou mobilizar os seus filhos” 

(Idem, ibdem).  

 Seja pela dificuldade de descentrar-se de seu ponto de vista, seja pela pouca 

observação às reações e aos sentimentos das crianças, característica de uma cultura 

adultocêntrica, e/ou mesmo pela influência da relação que estabeleceram entre mim e a escola 

que seus filhos freqüentam131, a grande maioria das famílias considera a Escola Construindo o 

Saber palco de realização das expectativas infantis. As justificativas apresentadas para tal 

reforçam a idéia de que os interesses das crianças coincidem com aquilo que a escola lhes 
                                     
130 Estudos como o de Geis (1994), Merisse (1996), Bhering e De Nez (2002), Seabra (2006) e Correa (2003) 
também apontam a dificuldade das famílias de classes populares reconhecerem creches e pré-escolas como um 
direito de seus filhos de 0 a 6 anos de idade. A necessidade desse serviço e a escassez de sua oferta, aliada à falta 
de informações, colaboram para que os pais adotem, muitas vezes, a postura de alguém que está recebendo um 
”favor” do governo, da escola e da professora.  
131 É importante considerar que nas relações clientelistas, geralmente mantidas e alimentadas pelo poder público 
com as camadas mais pobres da população, a crítica é algo não admissível. Parece haver a possibilidade de que a 
menor demonstração de insatisfação pode resultar em exclusão do “privilégio”. 
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oferece, especialmente a “boa” professora e o “bom” ensino, como fazem supor os trechos de 

fala subseqüentes: 

Eu acho que sim, [as expectativas da minha filha estão sendo atendidas na escola 
porque] ela tem uma boa professora que procura dá isso a elas [às crianças], [e] a ela 
[minha filha] também. Ela escreve bem, até que escreve muito bem. Já sabe fazer 
muito bem conta, já tá lendo um pouco (Cláudio, pai da Gleiciane - JII) 
 
Eu acho que ele tem conseguido [encontrar na escola o que deseja] porque quando 
ele começou, não sabia nem falar e agora eu já tô vendo que ele já tá fazendo 
alguma coisa. Ele já sabe fazer até o nome da mãe dele. Eu vou dizendo, colocando 
as palavra e ele vai botando [escrevendo as letras]. Meu primeiro nome, se eu disser 
as palavra [soletrar], ele vai fazendo (Elza, mãe do Samuel - JII) 
 
[O que a Mariana quer aprender está sendo ensinado na escola] Porque eu vejo como 
a tia [a professora], a tia dela se esforça muito pra ensinar eles [os alunos] a ler e 
escrever (Gláucia, mãe da Mariana - BF) 

 

Confirmando a idéia de que não há desencontro entre o trabalho desenvolvido pela 

escola e os anseios das crianças, as palavras mais referidas por essas famílias para 

descreverem como os seus filhos sentem-se quando estão na escola são “muito bem”, “bem”, 

“feliz” e “alegre”. As razões que justificam esse bem-estar são, principalmente: 

O ambiente é bom, limpo, só o banheiro pra criança que é meio sujo (Yolanda, mãe 
da Carolina - JI) 
 
Por causa do carinho da professora (Lauro, Pai da Andresa - BF)  
 
A professora gosta dela [da minha filha] (Lurdes, mãe da Andresa - BF) 
 
Por causa das amizades com os colegas (Sandra, mãe da Ana - JI) 
 
[Minha filha] Chega em casa alegre (Cláudio, pai da Gleiciane - JII) 
 
Ela [minha filha] nunca reclamou. Nunca chegou em casa reclamando não (Vilma, 
mãe da Joice - JII) 

 
É oportuno lembrar aqui que a qualidade de um ambiente educativo é indicada, 

também, pela descrição e pelos comentários acerca do que é feito e sentido nas diferentes 

situações aí vivenciadas por crianças e por adultos. Nesse sentido, chama a atenção nos 

depoimentos acima o fato de que, excetuando a palavra “professora”, as famílias não incluem 

nas razões apresentadas para as crianças sentirem-se bem na escola elementos relacionados 

mais especificamente a esse tipo de instituição e à sua função pedagógica, como a ampliação 

do repertório de conhecimentos e o desenvolvimento de novas habilidades lingüísticas, 

artísticas, musicais etc. Por que isso acontece? Por que as aprendizagens realizadas nesse 

ambiente não aparecem entre os motivos que explicam, na visão dos pais, o bem-estar das 
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crianças na escola? Que significado tem para essas famílias a freqüência de seus filhos a uma 

instituição pré-escolar? É sobre isso que trata a seção posterior deste capítulo.  

    

6.3 A Educação Infantil: a que se destina e o que compete aos seus sujeitos 

A função atribuída à Educação Infantil pelas famílias indica que, provavelmente, as 

suas experiências pessoais, incluindo aí a educação que receberam em casa, a sua pequena 

trajetória escolar, certamente marcada por pouco sucesso, o contato com a vizinhança e a 

convivência com os próprios filhos e com a escola que eles freqüentam, não lhes 

possibilitaram oportunidades de receber informações sobre como uma creche e/ou uma pré-

escola pode contribuir de forma enriquecedora para a aprendizagem, para o desenvolvimento 

e para o bem-estar das crianças. Como advertem Campos e Cruz (2006, p.44), “a sociedade de 

modo geral ainda precisa se convencer da importância da Educação Infantil para o 

desenvolvimento da criança, desde bebê”.  

É recorrente nos discursos dessas famílias a compreensão de que a instituição de 

Educação Infantil representa o começo de uma “boa” educação para as crianças, cuja função 

principal é a de preparação para as etapas escolares subseqüentes. Essa “preparação” é vista 

como garantia de sucesso nos anos escolares seguintes; portanto, parece expressar também o 

desejo de uma escolaridade para os seus filhos mais prolongada e melhor sucedida do que 

aquela que tiveram para si. Como destacam Bhering e De Nez (2002), muitas vezes as 

expectativas depositadas nas instituições de Educação Infantil pelas famílias das classes 

sociais menos favorecidas sócio-economicamente resumem-se no “encaminhamento de seus 

filhos para um futuro melhor e diferente do que eles tiveram para sua própria vida” (p. 67 e 

68). Os trechos de fala, a seguir, são representativos do papel atribuído à pré-escola pelas 

famílias entrevistadas: 

Pra mim, eu acho muito, muito positivo [a pré-escola] porque quando eles [as 
crianças] nascem, eles já vêm com uma certa curiosidade. Se eles permanecer na 
escola, claro que quando eles tiver lá pros dezoito anos, eles já vão ter um bom 
procedimento, eu acho assim, né. (Elza, mãe do Samuel - JII) 

 
Eu acho que [a pré-escola] é, em primeiro lugar, é o começo de uma boa educação, 
com a professora ensinando a respeitar os outros, né, (...) pra dar uma boa disciplina 
(Cláudio, pai da Gleiciane - JII). 
 
[A escola para as crianças pequenas serve] Pra, pra orientar, pra desenvolver as 
criança mais rápido. (Gláucia, mãe da Mariana - BF)  
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Pra saber assim as letra melhor, porque se ele num tivesse a alfabetização, assim, 
essas coisas, essas coisa, ele não saberia a escrever direito, a ler direito. (Luíza, mãe 
do Carlos Henrique - BF) 
 
[A pré-escola serve para as crianças] Aprender a ler, né, escrever. (Jamile, mãe do 
Fernando - JI) 

 

Observa-se que a “aceleração” do desenvolvimento da criança, entendida como o 

treino de supostas habilidades que ajudarão no seu processo de aquisição da língua escrita 

(saber “pegar” no lápis, aprender a “cobrir direitinho”, “tirar” da lousa, memorizar letras etc) 

e a inculcação de hábitos e de atitudes considerados necessários à formação do “bom” 

estudante (por exemplo, a restrição da brincadeira ao ambiente da casa) são a ênfase desses 

depoimentos.  

Contudo, essa expectativa de que a alfabetização seja iniciada na pré-escola, de forma 

que as crianças possam ingressar no Ensino Fundamental já sabendo ler e escrever 

convencionalmente ou quase alfabetizadas (“desarnadas”), e a de que seus comportamentos 

sejam compatíveis com o “estado de estudante” (MC LAREN, 1991)132 não podem ser 

desvinculadas das experiências escolares dessas famílias; tampouco das histórias de fracasso 

da escola brasileira, que não tem conseguido alfabetizar a maioria das crianças que concluem 

a quarta série do Ensino Fundamental133. É grave e de conhecimento público a declaração do 

presidente do Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar de que “ao invés 

de exceção, é quase uma regra” que crianças e adolescentes de escolas públicas “mesmo em 

séries adiantadas do Ensino Fundamental e Médio, não dominam as habilidades mínimas de 

leitura e escrita” (CEARÁ, p. 16). 

Por mais desinformadas que possam estar essas famílias sobre os baixos índices de 

alfabetização das crianças brasileiras, em especial, das crianças cearenses134, elas 

provavelmente intuem, pelas experiências pessoais e pelo acompanhamento do processo de 

escolarização de seus filhos, que a escola de Ensino Fundamental não tem conseguido sequer 

ensinar os alunos a ler e a escrever, o que resulta, a médio prazo, em sua exclusão tanto da 

vida escolar quanto do mercado de trabalho. É isso que essas famílias parecem querer evitar. 

                                     
132 O “estado de estudante”, de acordo com Mc Laren (1991), refere-se à adoção, pelo aluno, de gestos, 
disposições, atitudes e hábitos acadêmicos considerados importantes pela escola, como ficar quieto, demonstrar 
boas maneiras, ser previsível e, principalmente, ser obediente. 
133 Além disso, vários estudos indicam que a condição sócio-econômica dos pais influencia os seus valores e as 
aspirações educacionais para os seus filhos (OLIVEIRA, 2002; BREGANHOLI e MELLO, 2000; SEABRA, 
1999; SINGLY, 1997; DUBET, 1997; LAREAU, 1989, dentre outros).   
134 Dados divulgados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB, 2004) indicam que mais de 70% 
das crianças que conseguem concluir a quarta série do Ensino Fundamental não sabem ler nem escrever 
convencionalmente. 
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Nesse sentido, depositam na pré-escola a esperança de que o fracasso escolar possa ser 

evitado. 

Dessa forma, semelhante ao que fazem as professoras, também esses pais excluem as 

necessidades, as características e os interesses das crianças concretas da função da Educação 

Infantil. Nesse sentido, a verdadeira criança, a criança de hoje, é negada. Torna-se inexistente; 

transparente (TONUCCI, 2005). 

Mas a quem compete fazer essa função da Educação Infantil concretizar-se? 

A responsabilidade por fazer cumprir os objetivos atribuídos à instituição pré-escolar 

recai principalmente sobre a professora que precisa receber apoio da diretora da escola, do 

poder público (prefeito e governador) e, especialmente, das famílias (“mães”), como sugerem 

as falas subseqüentes: 

Em casa a mãe já tem que... A minha filha, quando ela foi o primeiro dia pra escola, 
eu já disse logo a ela: “hora de brincar é só no recreio! Ó, quando você entrar na 
classe, você vai estudar”. Agora, na escola, quem tem que ensinar a estudar é a 
professora, né (Nádia, responsável pelo Felipe - JI) 
 
[Quem deve fazer a escola cumprir o seu objetivo são] Os professores e com a ajuda 
dos pais também. Ajuda dos pais assim, conversar em casa, explicar, fazer com que 
eles [as crianças] entendam que o colégio não é só pra brincadeiras, vai pra estudar, 
né. E a ajuda dos professores [é] tendo paciência, conversando com eles, ensinando 
(Yolanda, mãe da Carolina - JI). 
 
[Quem deve fazer a escola cumprir o seu objetivo é] Com certeza, a prefeitura e 
governo do estado, né, porque o colégio é da prefeitura, né. Então, o prefeito é que 
devia tá a par [sabendo] de tudo isso pra fazer tudo dá certo assim, pra eles [as 
crianças] se desenvolverem mais, né. É pra diretora [da escola] tá a par de tudo, 
porque é ela que pode chegar até o prefeito, né, o responsável, pra poder conseguir 
isso, né, pras pessoas ter assim uma escola melhor, um ensino melhor (Vilma, mãe 
da Joice - JII) 

 

É importante destacar como, mais uma vez, as famílias aparecem como aliadas da 

professora, no intuito de fazer as crianças compreenderem que a escola, mesmo a de 

Educação Infantil, é local de “seriedade”, de “estudo”; portanto, há pouco ou nenhum espaço 

para a brincadeira que, comparada ao “estudo”, tem pouca importância135. 

Contudo, quando se trata de reivindicar melhores condições para a escola, como indica 

o último depoimento dessa seqüência, as famílias parecem não se sentir autorizadas para tal. 

Não se reconhecem como sujeitos que poderiam se engajar no processo de melhoria da 

instituição: “é a diretora que deve ir até o prefeito”! Aqui, a postura assumida parece ser mais 

                                     
135 Ao discutirem sobre a aceitação ou rejeição da brincadeira na Educação Infantil como um componente 
indispensável ao desenvolvimento das crianças, De Vries, Zan, Hildebrant, Edmiaston e Sales (2004) referem-se 
à influência de uma “ética puritana” que dicotomizou  trabalho e brincadeira, considerando o primeiro como 
“extensão da obra de Deus” e o segundo, “domínio do diabo”.   

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 161 

uma vez a de favorecimento; a de alguém que espera o que os outros têm para lhe oferecer, o 

que caracteriza, também, uma relação clientelista, na qual grande parte dos envolvidos em 

determinado processo é excluída das tomadas de decisões, do planejamento e da execução das 

ações. Assim, aqueles que foram excluídos tornam-se cada vez mais dependentes de uma 

minoria e/ou de um grupo que controla e que decide o que os seus “subordinados” podem e 

devem fazer.  

Quando a Escola Construindo o Saber, por exemplo, exclui os pais das decisões que 

são tomadas no seu dia-a-dia (como no caso da supressão do horário de recreio das crianças e 

das freqüentes alterações nos horários de término das aulas) e restringe os contatos e a troca 

de informações com eles, também está estimulando, mesmo que de forma não intencional, 

esse tipo de relação que separa, em lados opostos, a instituição e as famílias. De um lado, a 

escola com os seus profissionais, os seus saberes, o seu poder; do outro, os pais, sem quase 

nenhuma possibilidade de intervenção na vida da escola136. 

No entanto, não basta a professora receber apoio dentro e fora da escola para que 

possa tornar atingíveis os objetivos da instituição. Para essas famílias, ela precisa atender a 

um perfil profissional que envolve “um pouco de tudo” o que é necessário para formar uma 

criança: disciplina, moral (“autoridade”) e “ensinamento”. Assim, a “boa” professora é aquela 

que: 

- “trata bem os alunos”, por isso, é atenciosa com as crianças pelas quais é 

responsável e, ao invés de aplicar castigo nas crianças, conversa com as famílias – as mães –, 

porque “com esse negócio de castigo, as criança ficam é com medo. A minha, quando pega 

um castigo, no outro dia não quer ir pra escola” (Gláucia, mãe da Mariana - BF); 

- ensina “bastante” às crianças “leitura e todas as matérias” e também a obedecer “o 

que ela mandar fazer”, já que “tudo” o que faz é para o “bem” das crianças; 

- “é comunicativa com as crianças ”, ou seja, “deixa” as crianças falarem também, 

“escuta” suas perguntas e histórias e explica o porquê das “coisas” para elas, por exemplo, por 

que as filas, por que as esperas, por que tem que ficar “comportado”; 

- realiza o seu trabalho com “amor” e com “paciência”, por isso, assume o papel de 

“segunda mãe”: sabe “lidar” com cada criança; ensina-lhes por meio de conversas, sem usar 

de “ignorância” e sendo “legalzinha” com elas; sabe dosar “dureza” e carinho; sabe o que está 
                                     
136 Maistro (1999), em pesquisa realizada em uma creche pública da rede municipal de Florianópolis, constatou 
que muitas famílias, movidas por sentimentos de medo e de vergonha, “optam” por permanecer omissas, 
apáticas e ausentes nas tomadas de decisão pela instituição. Segundo a autora, para essas famílias, “é preferível 
‘amordaçarem sua fala’, não manifestando o que sentem e o que pensam, para evitar o preconceito, a 
discriminação e até mesmo a ameaça para a permanência de seus filhos na instituição” (p. 51). 
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fazendo; portanto, quando necessário, usa de “dureza” com as crianças, mas sem 

discriminação, “pune todos por igual”; 

- “mantém contato permanente com as famílias das crianças” para saber mais 

sobre os seus alunos e entender quando eles não estiverem tendo “bom” desempenho, explicar 

as dificuldades da escola (falta de merenda, por exemplo) e solicitar cooperação (por 

exemplo, pedir que levem alguma contribuição em produtos – arroz, feijão, macarrão, verdura 

– para o lanche das crianças) “pra num faltar merenda pra nenhuma criança” (Mãe da 

Andresa); 

- investe na sua formação profissional: seu papel é “um dos mais importantes dentro 

da escola”, por isso, troca experiências/idéias com as colegas que já estão na profissão há 

mais tempo e “faz muito curso” para aprender a lidar com as crianças com paciência, 

mostrando-lhes “o que é certo e o que é errado”. 

Assim como acontece com a instituição idealizada, também em alguns momentos a 

imagem que as famílias têm da “boa” professora assemelha-se à da professora atual de seus 

filhos, como indicam os relatos a seguir: 
Essa professora d’agora, ela é... eu gosto muito do jeito dela porque ela tem 
autoridade e ao mesmo tempo ela sabe ensinar a criança (Ivone, mãe do João - JII) 
 
O colégio aí tem bons professores. Eu conheço todas elas. São boas pessoas. Tem 
colégio que tem aquelas professoras que não têm paciência com os aluno, 
principalmente com aqueles alunos que choram, tem mais dificuldade de se adaptar 
com outras crianças. Aí [nesta escola] não. Aí, as professoras têm uma capacidade 
de ajudar a criança a se adaptar na sala, tem a paciência que eu acho que nem às 
vezes a mãe num tem em casa. Os meus meninos estudam aí desde que foi 
inaugurado. Pelo meno eu conheço todas elas, e todas elas têm muitas capacidade, 
uma capacidade muito boa de ajudar as nossas crianças a se desenvolver (Yolanda, 
mãe da Carolina - JI). 

 

É provável que essas mães admirem realmente as professoras de seus filhos. Por outro 

lado, a insistência nos temas da “boa” disciplina, do “bom” ensino e da paciência com as 

crianças, como algo muito necessário à professora de Educação Infantil, podem sugerir que 

eles não estão tão presentes nessas profissionais como gostariam que estivessem. Nesse 

sentido, a posição de favorecimento na qual se mantêm pela “sorte grande” de ter conseguido 

uma vaga para seus filhos nessa instituição parece, mais uma vez, influenciar o que “pode” ou 

o “não pode” ser dito pelas famílias, a fim de que o revelado não seja revertido em sanções. 

Quando se referem ao papel que as famílias podem assumir para que a instituição 

atinja os seus objetivos, destaca-se, novamente, a função de aliada da professora. Nesse 

sentido, compete aos pais das crianças acompanhar seus filhos para “saber se estão 

aprendendo e se comportando bem na escola”; para ensiná-los a ter um “bom” 
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comportamento, para que não destruam a escola, para não queiram apenas brincar, 

“aprendam”, e para “mandar” as crianças sempre “limpas” e “asseadas” para a escola. O 

empenho em “apoiar” o trabalho da professora justifica-se tanto pelo desejo de que seus filhos 

saiam da escola “bem sabido”, de que aprendam para, mais tarde, ser uma “doutora” e ter um 

futuro “muito bom”, como pela necessidade de que as professoras e que a diretora da escola 

percebam que “a mãe está tendo interesse” pelo filho. Observa-se, portanto, outra vez, como a 

esperança e o medo estão presentes nas imagens de escola de Educação Infantil construídas 

por essas famílias.  

Se a função primordial a ser assumida pelos pais na escola é a de “colaboradores 

interessados”, o que compete às crianças? Coerente com a preocupação de que seus filhos não 

repitam a sua história de pobreza, a baixa escolarização e o desemprego ou subemprego e com 

a dificuldade de perceber a Educação Infantil como um direito, obediência e respeito 

incondicional à professora sintetizam o papel que as famílias acreditam que a sua prole deve 

assumir na escola, a fim de que se torne “bem desenvolvida para ter um trabalho no futuro”. 

Portanto, cabe-lhe fazer, na escola, aquilo que é compreendido pelos pais como garantia para 

aprender e, conseqüentemente, como forma de aumentar as possibilidades de ter um futuro 

promissor: “deixar a preguiça de lado” e “fazer os dever deles tudim”. As falas seguintes são 

ilustrativas dessas idéias: 

Na escola, quando eles [as crianças] tá lá, tem que respeitar mais e fazer aquilo que 
os professores estão pedindo (Elza, mãe do Samuel – JII). 
 
O que ela [a criança] deve fazer é... tudo o que a tia dela falar, prestar atenção [em] 
tudo (Gláucia, mãe da Mariana – JII). 
 
As crianças tem que não faltar, né, pra todo dia ter aquele, ter aquela coisa pra 
quando [for] no final do ano, é saber dos dever mesmo. Porque é principalmente 
negócio de falta, [é a] falta que estraga a criança (Luíza, mãe do Carlos Henrique – 
BF)  
 
Elas [as crianças] têm que prestar atenção, né, prestar atenção, tirar a preguiça de 
lado, né, e obedecer a professora lá [na escola], né (Walda, mãe do Mateus – BF). 
 
As crianças pra fazer, pra ter uma boa educação, [precisa] principalmente obedecer à 
professora (Yolanda, mãe da Carolina – JI) 

 

 Entretanto, os pais já parecem desconfiar de que a escola que seus filhos freqüentam 

não está se constituindo em um lugar para onde eles gostam de ir. Nesse sentido, entre as 

características necessárias à instituição de Educação Infantil, para que os seus objetivos 

possam ser atingidos, apontam a necessidade de “incentivos” para as crianças “quererem 

estudar”, como passeios, banhos de mangueira, playground e brinquedos. Os depoimentos de 
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Vilma e de Ivone, mães de Joice e de João, respectivamente, são emblemáticos da idéia de 

que apenas o “estudo”, bem como a forma como ele está sendo ministrado, é insuficiente para 

atrair o interesse das crianças para a escola: 
Tem que ter uns brinquedo, uns playgraund, essas coisa, né, que tem nos colégio 
chique devia ter aí [nesta escola]. Porque incentiva mais as crianças, tá entendendo? 
Incentiva mais as criança a querer estudar, né. Essa daqui bota um boneco137 danado 
pra ir de manhã pro colégio. Então, se eu disser “Joice, hoje tem banho no colégio de 
mangueira”. Ave Maria, ela acorda é cedo, né, filha [olhou em direção à criança que 
estava do lado]? Sabe que vai ter alguma coisa, né, lá no colégio. Teve um dia que 
a professora disse assim: “amanhã nós vamos prum passeio”. Aí, ela já se acorda 
cedo, né, porque vai [com] todo interesse, né. Se fosse assim era muito melhor 
(grifos meus). 
 
Tem que ser uma coisa ativa, nada daquela escola antiga, parada, né, sempre. Tem 
que ter uma coisa movimentada, mas ao mesmo tempo com ordem (grifos meus).  

 
Vale ainda destacar dois aspectos nessas falas. No primeiro depoimento, o trecho 

“sabe que vai ter alguma coisa lá no colégio” parece sugerir que a mãe de Joice, aluna do 

Jardim II, reconhece o desencontro que há entre o que é significativo para os adultos e o que é 

significativo para as crianças. Mesmo que o “estudo” aconteça para as crianças, só há 

“alguma coisa” na escola se houver passeios, brincadeiras... O “estudo”, então, na perspectiva 

das crianças, parece ser nada! 

O trecho grifado na sugestão trazida pela mãe de João, aluno do Jardim II – segundo 

depoimento da seqüência – chama a atenção para a necessidade de movimento, fazendo 

oposição entre o que a academia denominou de “escola tradicional”, cujas aulas seriam 

“paradas”, e a “escola nova”, em que as aulas seriam “movimentadas”138. Contudo, mais uma 

vez, a preocupação com a disciplina e com o controle faz-se presente. Essa preocupação 

parece expressar, por um lado, a compreensão de que tanto a presença exagerada de regras 

disciplinares quanto a ausência total de limites, para as crianças, não são saudáveis; e, por 

outro, a idéia de que, “se deixar”, as crianças poderão “se comportar mal” a qualquer 

momento, o que remete ao conceito de natureza infantil, formulado por Charlot (1986), em 

que as crianças são referidas como um ser que é associado ora à inocência, ora à rebeldia. 

Nesse último caso, é concebido como alguém que é fraco, submisso a toda e qualquer 

influência de seu ambiente. Em igual proporção, oponente e astuto. Daí a importância capital 

atribuída à disciplina; ao papel disciplinador que a professora e a família devem assumir. 

                                     
137 Nesse caso, a expressão “bota boneco” significa “apresenta resistência”, “faz birra”, “recusa-se”.  
138 Para maior detalhamento sobre as características da escola tradicional e dos movimentos ligados à escola 
nova, consultar Bourdieu e Passeron (1975), Althusser (1985) e Saviani (2000). 
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Além dos “incentivos” para tornar a escola um lugar atraente para as crianças, as 

famílias indicam, ainda, outros atributos para que ela possa concretizar seus objetivos. Citam 

aspectos relacionados: 

- às professoras, que precisam ser qualificadas para “dar boa disciplina”, educar e 

cuidar “bem” das crianças. A esse cuidar e educar está associada a idéia de professoras que 

“ensinam e que dão limites”, “têm paciência com os alunos”, “ajudam as crianças a se 

adaptarem nas salas”, “ajudam as crianças a se desenvolverem”, “não são ignorantes com os 

alunos” e “não são muito duros com as crianças”. Esses são os saberes e as habilidades 

necessárias à “boa” professora que precisa, também, receber “salário digno”; 

 - à necessidade de espaços físicos com profissionais especializados para “apoiar” o 

trabalho da professora. Esse apoio visa a “enquadrar” as crianças “problemáticas” (que têm 

preguiça, não querem fazer as “tarefas” e querem só brincar) e orientar também os pais para 

melhor “ajudar” na educação desse “tipo” de criança, a fim de que, ao final do ano letivo, 

todos tenham aprendido a “fazer o dever tudim”; 

- às instalações físicas, que precisam ser “limpas”, “espaçosas”, “enfeitadas com os 

desenhos que as crianças gostam” e contar com biblioteca, com pátio, com parque e com 

muitos brinquedos para as crianças, com piscina, com “sala de computação” e, 

principalmente, com um “bom” ensino; 

- ao apoio do poder público (prefeito e governador), para que não falte merenda para 

as crianças, água, luz e professores “especiais”, capazes de dar aulas de “reforço” às crianças 

que não aprenderam a ler; 

- à higiene das pessoas e do mobiliário: “tudo [salas, banheiros, pátio, corredor, 

crianças] precisa está limpo!”; 

- à prestação de serviços na área de saúde, como a presença de médicos e de 

dentistas na escola, o que indica a canalização, para a instituição, de necessidades básicas 

dessa população que não estão sendo atendidas pelo Estado139. 

Em alguns momentos, parece haver uma identificação ente as características da escola 

idealizada, aquela que irá cumprir com as funções atribuídas pela família, com as 

                                     
139 Resultados semelhantes foram encontrados na consulta realizada por Campos e Cruz (2004). Muitas frases 
proferidas pelas famílias indicavam condições de extrema pobreza, “em que as necessidades básicas de 
alimentação e atenção à saúde não estão satisfeitas, sendo todas estas demandas canalizadas para a instituição” 
(p. 61). 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 166 

características da escola que as crianças freqüentam atualmente que, aliás, chega a ser 

classificada de “perfeita”140, como pode ser constatado nas falas a seguir: 

Tenho [conseguido dessa escola o que eu espero]. Ela [minha filha] já sabe ler, já 
sabe botar o nome dela, já sabe contar de um até num sei quanto, né, Joice? Pois é, 
ela tá aprendendo. Eu num tem o que dizer do colégio, nem da professora, nem do 
ensino dela, não. Tudo é perfeito (Vilma, mãe da Joice - JII) 
 
Lá [na escola] as pessoas são gente boa, tratam a gente bem. Quando eu vou deixar, 
o porteiro é atencioso com as crianças, não deixa nenhuma criança sair só. Tem as 
reuniões também. A professora, né, a diretora dá atenção aos pais, explica o quê que 
tá faltando e o quê que não tá. Uma das escolas melhores que tem por aqui é essa 
que eu acho (Lauro, pai da Andresa - BF). 

 

É necessário considerar, como já mencionado, que a minha identificação, feita pelos 

pais, como agente da escola, somada à posição de gratidão que eles assumem perante à 

instituição pela vaga que conseguiram para matricular os seus filhos e à ausência de 

experiências de atendimento de qualidade em Educação Infantil que possam lhes servir de 

referências em suas avaliações têm, provavelmente, influência na imagem positiva que 

apresentam dessa escola. Percebe-se o uso de muita cautela ao emitir opiniões que possam 

evidenciar alguma insatisfação com a escola. Nesse sentido, referem-se a outras famílias, não 

a elas mesmas, para abordar reclamações e descontentamentos. Os depoimentos a seguir são 

representativos disso: 

O pessoal diz assim que [aquela escola] é fraca. Num sei, acho que num gosta das 
professora [que] chega atrasada, que falta muito. Mas as professora da minha filha, 
graças a Deus, nenhuma são assim (Gláucia, mãe da Mariana - BF). 
 
Eu, como eu já te disse, eu não tenho o que reclamar de lá não, nunca tive. Já vi 
muitos pai reclamando, mas eu... Às vezes, eu dizia assim: “por que que tá 
reclamando? Se quer uma coisa boa, bota no colégio particular. Porque aí você 
[vai] tá pagando, você [vai] tá mandando, né. Mas eu acho assim, que se você tá no 
colégio da prefeitura... depende do prefeito, né. Aí [nesta escola], eu num tenho o 
que reclamar não. (...) Mulher, no começo eu ouvia muita gente dizer: “a professora 
é muito mal educada, é ignorante com meus filho” e também “a diretora num liga 
pros aluno”. Besteira. Mãe que num tem do que reclamar, reclama de besteira 
(Lurdes, mãe da Andresa - BF, grifos meus).  

 

O trecho em destaque no depoimento de Lurdes sugere que ela não está tão satisfeita 

com a escola como quer fazer crer. Porém, a postura de quem está recebendo um favor, “não 

está pagando”, parece dificultar a verbalização, de forma direta, desse sentimento. Assumi-lo 

                                     
140 Cruz (2004) também encontrou resultados similares: famílias usuárias de creches comunitárias de Fortaleza 
associavam a creche “ideal”, “perfeita”, “sem defeitos”, àquela que seus filhos freqüentavam. Também Romero 
(2001), em pesquisa realizada com pais de alunos de primeira série do Ensino Fundamental de uma escola 
pública da rede municipal de São Paulo, constatou que as famílias consideravam aquela instituição “a melhor 
escola do bairro”.  
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pode pôr em risco o “benefício” de ter a filha estudando. Parece também haver aí a idéia de 

que não se pode esperar muita qualidade dos serviços públicos.  

Somente Nádia, responsável pelo Felipe, que não tem filho estudando nessa escola 

(sua única filha de quatro anos estuda em uma escola privada próxima à sua residência) é que 

tece críticas sobre ela de forma mais explícita. O fato de ter uma referência para estabelecer 

comparações aliada à certeza de que nem ela nem a sua filha sofrerão nenhuma punição 

parece liberá-la da “obrigação” de mostrar-se satisfeita com o que está sendo oferecido ao 

Felipe, como faz supor o depoimento a seguir: 

Eu acho um pouco assim parado [a escola dele], sabe? No geral, eu acho assim uma 
coisa muito lenta. Eu acho que devia ter mais agilidade. Também na parte do 
ensinamento, puxar mais pela criança, porque as criança são muito ativa. Então a 
Educação Infantil, ela já podia agilizar mais a parte... Explorar mais porque ela deixa 
a desejar. Ela parece que num, num explora muito a parte de escrita. Porque ele [o 
Felipe], no ano inteiro, num sabe fazer nada. Então se tivesse um pouquinho mais... 
talvez ele já teria aprendido. Quer dizer, nem o nome dele, ele ainda não sabe fazer. 
Nem o “a” ele ainda não conhece. Então, eu acho muito pouco. Eu tô tirando a 
escola do Felipe, tô lhe dando as resposta com a escola dele e com a escola da minha 
filha. Eu tô dando, fazendo essa comparação. Minhas respostas saem daí. 

 

Contrariando a idéia de que não há “defeito” na Escola Construindo o Saber, de que as 

suas expectativas e as de seus filhos estão sendo atendidas e de que as professoras são 

“excelentes”, ao serem estimuladas a falar sobre o que gostariam de mudar nessa escola, as 

famílias verbalizam insatisfações até então silenciadas. A lista de mudanças desejadas na 

escola revela descontentamentos relacionados: 

- ao espaço físico, aos materiais e aos funcionários de apoio: gostariam que a escola 

contasse com pátio coberto para as crianças brincarem; espaço com “parquinho” e com 

brinquedos para as crianças pequenas brincarem separadas das maiores; melhoria na infra-

estrutura, já que “as salas são muito fechada e quente”; banheiros limpos; mais vigias para 

poder “vigiar” as crianças na hora do recreio; 

- à duração do tempo diário de aula: aumentariam o tempo diário de aula (“aula no 

horário certo, até 11 horas”); escola em tempo integral, com aulas, no outro turno, de música, 

de esporte, de computação, de inglês;  

- à supressão do horário de recreio: ter horário de recreio para as crianças brincarem 

e para que as aulas não acabem antes das 11 horas, no turno da manhã, e antes das 17 horas, 

no turno da tarde; 

- à qualidade do ensino: “colocariam” ensino mais “puxado”, principalmente da 

escrita; realizar trabalhos/atividades com arte;  

- à quantidade de “tarefas”: mais atividades de desenhar e de escrever; 
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- à professora: ensinar mais e melhor, já que “minha filha aprendeu mais foi por 

causa do reforço [aulas particulares]”; “botar condições [mais rigidez], para ver se ele [meu 

filho] aprende a ler”; ter mais disciplina com os alunos: “muitos são mal-educados”, “era tudo 

agitado, naquela correria”; ter “paciência com as crianças”; não faltar e nem chegar atrasada; 

não ser “mal-educada” e “ignorante” com os alunos; 

- à merenda escolar: pedir contribuição aos pais para não deixar que ela falte, tanto 

para que nenhuma criança fique com fome como para que as aulas não tenham que acabar 

“mais cedo”. 

   Preocupações com a continuidade da escolarização básica das crianças, com a 

distância de suas residências até a escola e com o trânsito de veículos nos arredores da escola 

também são incluídas nesta lista. Assim, tornariam a escola melhor a inclusão de Ensino 

Médio141, o oferecimento de transporte gratuito para “levar” as crianças que moram distantes 

da escola e a construção de uma passarela na pista que fica à frente da escola, para as crianças 

atravessarem a rua, já que o trânsito é perigoso e que, com freqüência, acontecem acidentes 

envolvendo carros e pedestres. 

A partir dessa lista, é possível fazer alguns questionamentos que podem ajudar a 

ampliar a reflexão sobre as relações estabelecidas entre as famílias e a escola. Por que esses 

descontentamentos dos pais não são levados ao conhecimento da direção da escola e das 

professoras? O que se “ganha” com esse silêncio? Quem “ganha”? Por que as famílias, 

mesmo nas condições de pobreza em que vivem, optam (será mesmo que têm escolha?) por 

pagar aulas de “reforço” para seus filhos e a contribuir com a merenda escolar a ter que 

conversar com as profissionais da escola sobre esses problemas? Por que valorizam tanto a 

disciplina e a obediência de seus filhos? 

Cruz (1987) chama a atenção para o fato de que a postura passiva e de submissão das 

famílias pobres diante da escola não é algo involuntário, assim como não é o seu empenho em 

tornar os filhos obedientes incontestes à professora. Na verdade, as famílias não fazem isso 

apenas por internalizarem  

a ótica da classe dominante e, portanto, acreditarem que as crianças realmente 
precisam tornar-se submissas (como se essa qualidade fosse desejável por si 
mesma). Ocorre que elas acreditam que, na situação [de pobreza] em que elas se 
encontram, “abrandar a natureza” das crianças é a única estratégia possível para 
“ganhar tudo o que tem de ganhar” [na e por meio da escola]. 

 

                                     
141 Como já mencionado, o bairro onde mora essas famílias conta apenas com duas instituições que atendem 
crianças em idade pré-escolar e duas que oferecem o Ensino Médio. 
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   Nessa perspectiva, a alegativa da escola e de suas professoras de que as famílias das 

crianças são “desinteressadas” pela sua educação é posta em xeque. Como lembram Freire e 

Mello (1986), a esperança das famílias de classes populares por uma vida melhor e por um 

bom emprego para os seus filhos organiza-se em torno de um único centro: a escola. Assim, 

fazem o que acreditam ser o melhor que podem fazer para contribuir com o prolongamento da 

permanência exitosa de suas crianças na escola.  

 

6.4 A rotina escolar: qual o seu foco e a que visa 

As crianças parecem ser o único elo entre os pais e a rotina escolar - conjunto de 

atividades que são desenvolvidas diariamente com as crianças nos espaços e no tempo em que 

permanecem na instituição. É por meio delas que eles ficam sabendo que atividades são feitas 

durante a sua permanência na escola e que espaços são utilizados. As ocasiões em que vão até 

lá – nos horários de entrada e de saída de seus filhos e “sempre que mandam chamar”, 

principalmente para serem informados de algum problema relacionado ao “mau” 

comportamento das crianças e para “assinar o boletim” – não possibilitam trocas e partilhas 

de informações sobre a organização, o planejamento e a execução da rotina. Nesse sentido, as 

informações que resultam dos relatos orais das crianças e dos registros escritos feitos nos 

cadernos, nas apostilas e nas agendas (como a resolução de atividades gráficas e/ou a 

indicação da “tarefa” a ser feita em casa) constituem a principal base sobre a qual as famílias 

constroem as suas opiniões sobre esse importante componente educativo. Essas opiniões, por 

sua vez, são coerentes com a função que acreditam ter a Educação Infantil e com o papel que 

atribuem a cada um de seus sujeitos: a professora, as crianças e suas famílias. 

Ao descreverem a composição da rotina, todas as famílias fazem referência à “tarefa” 

ou “dever” de forma direta ou por meio das expressões: pintar, somar, “copiar da lousa”, 

desenhar, cobrir “alguma coisa”, escrever ou fazer ditados. A brincadeira é a segunda 

atividade mais referida, sendo citada por cinco pessoas. Três pessoas mencionam a leitura de 

letras e de palavras e duas outras fazem alusão a “cantar alguma musiquinha”. Em menor 

freqüência, ainda, com apenas uma referência, aparecem “merendar”, assistir a filmes, rezar e 

“prestar atenção à professora”. 

É importante ressaltar que uma única referência à merenda põe em dúvida o recorrente 

discurso das professoras e da diretora da escola de que uma das principais motivações das 

crianças para irem para lá seja a possibilidade de receber alimentação. Talvez esse item da 
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rotina não seja tão significativo para as crianças e para suas famílias, como imaginam essas 

profissionais. Se assim o fosse, como no caso da “tarefa”, teria sido mencionado mais vezes. 

Por outro lado, é curiosa a inclusão da categoria “prestar atenção à professora” no rol das 

atividades que compõem a rotina. Parece que esse “prestar atenção” é visto, ao mesmo tempo, 

como atividade e como condição indispensável à aprendizagem das crianças.  

Geralmente, as descrições da rotina são acompanhadas ou precedidas por comentários 

que parecem indicar insegurança quanto ao que é informado; ou seja, parece não haver certeza 

se as atividades indicadas constam mesmo na rotina, o que sugere, mais uma vez, a falta de 

informações sobre o assunto. As falas mais comuns são do tipo: 
Bem eu acho que ela fica é... canta, né. A tia canta as cantigazinha pra elas. Ela fica 
desenhando e fazendo o devezinho da apostila que a professora passa pra ela 
também. Acho que ela deve tá fazendo isso (Sandra, mãe da Ana - JI)  
 
Num sei [o que ele faz na escola], eu nunca perguntei. Eu acho que brinca, ele pinta, 
cobre alguma coisa, algumas vogais, mais eu num, todo dia eu não sei (Nádia, 
responsável pelo Felipe - JI) 
 
Tira.. Escreve da lousa, né, filha [olhou para a criança que estava ao nosso lado]. E 
ela lê, que a professora faz ditado... (Lurdes, mãe da Andresa - BF) 
 
Ela brinca com os coleguinha dela, faz as tarefa, faz os ditado, que ela chega todo 
dia e diz mãe “eu, fiz ditado hoje”. Merenda, se tiver, e pronto (Gláucia, mãe da 
Mariana - BF) 
 
Eu sei pelas tarefa, né, que vem, que eles têm o livro, aí, vem as tarefa. Aí, a gente 
está acompanhando (Elza, mãe do Samuel - JII). 

 
Como se observa nos depoimentos acima, semelhante ao que se dá com as professoras, 

também as famílias, ao descreverem a rotina, privilegiam o uso de verbos e de expressões que 

sugerem a centralidade das atividades na figura da professora. Tem-se aqui, então, mais uma 

característica da pedagogia transmissiva (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007). 

O uso muito freqüente dos termos “interessante”, “boa”, “legal”, “importante”, 

“certo”, “ótimo”, “muito bom” e “estimula [a mente]” expressa a avaliação positiva que as 

famílias fazem da composição da rotina. É assim também que essas famílias acreditam que 

seus filhos avaliam a rotina. Para elas, a ausência de reclamação, por parte deles, faz supor 

que acham a rotina “uma maravilha”, o que contribui para que retornem “felizes” para as suas 

casas após a aula. 

A forma de organizar a rotina é vista como “muito interessante” porque atende ao 

objetivo de “desenvolver a criança, puxando dela”, tornando-a mais inteligente e mais ativa. 

Assim, ajuda as crianças a “desarnar” e aprender a ler, a escrever e a prestar atenção, 

instrumentos necessários ao sucesso na escolarização posterior, o que poderá resultar em 
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maiores possibilidades de “emprego” na idade adulta. A fala, a seguir, é representativa dessa 

idéia: 

[Essa rotina] serve para aprender a ler, pra quando ele [a criança] tiver maior, saber 
ir pros canto e ler as placa, né, ler o ônibus que ele vai pegar, fazer os deveres. [O] 
Dever é pra quando ele tiver maior, acordar cedo e ir pro trabalho, quando ele 
arrumar, né. E hoje em dia, os estudo é uma maravilha pras pessoa, né, hoje em dia. 
Ainda mais com esse negócio do jeito que tá aqui, se a pessoa num tiver estudo hoje 
em dia, num tem trabalho. Hoje em dia tá ruim até pra quem estuda, avalia pra quem 
num tem estudo (Lúcio, pai do Carlos Henrique) 

  

A esperança de que os filhos possam ter uma vida melhor no futuro, na escola e, 

provavelmente, no mercado de trabalho, parece ser vista possível de se tornar realidade por 

meio das atividades que compõem a rotina cujo foco é o ensino ou “estudo”. É ele que irá 

permitir à criança “aprender pra ser ao menos alguém na vida”. Não é à toa que as duas únicas 

críticas feitas à rotina referem-se ao “ensino” que “é muito pouco” e que “ainda tá fraco”; por 

isso, muitas crianças ainda não aprenderam a ler. Nessa perspectiva, também é compreensível 

que o item constitutivo da rotina que descreveram, campeã de preferência, seja a “tarefa” ou o 

“dever”, já que é por meio dela que esses pais acreditam que as crianças irão aprender mais. É 

para esse segmento que eles desejam a ampliação do tempo que lhes é destinado. 

Em conformidade com a valorização atribuída ao ensino ou ao “estudo”, a sala de aula 

é apontada por todas as famílias como o espaço escolar utilizado mais apreciado por elas e por 

seus filhos, uma vez que, diferentemente do que ocorre nas outras dependências da escola, lá 

é o local onde “a criança está aprendendo”. Nesse espaço, o controle da professora sobre os 

alunos é visto como melhor exercido, “porque é fechada, fica só a turma e a professora”. 

Dessa forma, as crianças podem ficar quietas, sentadas, prestando atenção e fazendo o “dever 

tudim” para aprender.  

Vale esclarecer, no entanto, que a “tarefa” favorita das famílias é aquela que envolve 

escrita e leitura. Pintar e desenhar aparecem entre os itens menos preferidos; aqueles que as 

famílias gostam menos, já que “diminuem o tempo de escrever e ler”. As falas a seguir são 

elucidativas do tipo de atividade que as famílias gostariam que as crianças fizessem mais na 

escola: 

Num vou mentir, que eu sei que brincar aprende, que pintar aprende, que conhecer 
algumas vogais também aprende. Mas eu continuo dizendo que é muito pouco, tem 
que ser assim um pouquinho mais puxado. Tem dia que o Felipe não traz dever 
nenhum, né. Então, se lá [na escola] ele só faz cobrir, lá não passa dever no 
caderno... Jardim é... [No] Finalzinho do Jardim I já era pra ele tá copiando alguma 
coisa no caderno. Então, no livro dele só tem muita pintura e pouco dever. Eu 
gostaria que ele fizesse lá mais tarefinha no caderno, né. Se a professora começasse 
a passar, a escola começasse a exigir... Como eu lhe disse, ele não sabe fazer ainda 
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nem um “a”, ele num sabe fazer nem um “i”. Olha aí, ele num conhece nada (Nádia, 
responsável pelo Felipe - JI) 
 
Como eu te falei, pra mim tá bom o que ela [a criança] faz, o que ela pinta lá [na 
escola]. [Mas] Aí no colégio, se tiver alguma coisa pra pintar, deixa pra pintar em 
casa e lá ela faz as coisas, ela ler, ela escreve. Em casa ela pode pintar, ela gosta 
muito de pintar. Ela chega em casa e pinta. Queria menos tempo pra pintar [na 
escola] por causa disso (Yolanda, mãe da Carolina - JI). 

 

Algumas famílias, no entanto, reconhecem que esse segmento da rotina, a “tarefa”, 

não é o preferido por seus filhos. Ele aparece entre aqueles que, na concepção dos pais, as 

crianças gostam menos. Todavia, ao tentar explicar porque a “tarefa” ou “dever” ocupa esse 

status, atribuem isso ao que consideram ser característica típica de toda criança: “ser danada 

só pra estar brincando”. Não repousam dúvidas quanto à qualidade e à adequação da “tarefa” 

que é proposta. Parece importar apenas o seu objetivo, que é compreendido como “fazer as 

crianças aprender”. Isso, por si só, qualifica a atividade como importante e necessária.  

Apesar da brincadeira ser apontada, também, como necessária e como importante para 

o desenvolvimento infantil, porque possibilita a criança a fazer amizade com os colegas e isso 

lhe ajuda a aprender já que, sendo “amigo”, poderão fazer as “coisa [“tarefas”] junto, um 

ajudando o outro”, ela também aparece como algo que “diminui o tempo do estudo”. Assim, 

mesmo admitindo que a brincadeira é o segmento da rotina preferido pelas crianças, os pais a 

incluem entre os itens que gostariam que o tempo dedicado a eles fosse diminuído, como 

sugerem as seguintes falas: 

Eu gosto menos é ela [minha filha] ficar brincando. Porque eu sempre digo a ela: 
“Mariana, colégio não é lugar pra tá brincando. Chegar em casa você brinca!” 
(Gláucia, mãe da Mariana - BF) 
 
Eu gosto que ele [meu filho] brinque menos [na escola], porque ele já brinca muito 
aqui [em casa] (Walda, mãe do Mateus - BF) 
 
Queria que ele [o Felipe] estudasse, eu queria que ele estudasse bem muito, né, só 
isso. Eu queria que ele estudasse bem muito [na escola] com poucas horas de 
brincar. Como eu lhe disse, brincar é em casa. Ele tem a manhã toda pra brincar em 
casa. Escola é pra estudar, estudar bastante pra aprender pra passar pra próxima série 
sem muita dificuldade. Aprender mais pra isso (Nádia, responsável pelo Felipe - JI). 

 

Ainda que a rotina não seja alvo de conversa, de discussão ou de informação entre as 

famílias e a escola, é possível identificar, nas falas daquelas, expressões que são típicas de 

profissionais que trabalham em instituições de Educação Infantil. Frases como “[esta rotina] 

ajuda a desenvolver a coordenação motora das crianças” é um exemplo disso, que confirma 

também a hipótese de que as percepções das famílias acerca da Educação Infantil são 

influenciadas pelos discursos veiculados pela instituição escolar. 
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Outra idéia que aparece nas falas que tentam explicar os objetivos da rotina é a de que 

“é melhor isso do que nada”. Nesse caso, a rotina presta-se a ocupar o tempo das crianças que, 

de outra forma, estariam na rua. Parece que estar na escola, por si só, já é considerado 

“proveitoso”, independente das atividades que são desenvolvidas. A escola aparece, então, 

como um lugar seguro, onde as crianças estão protegidas dos “perigos” da rua. 

Ao serem estimuladas a sugerir algo a mais para ser incluído na rotina, a fim de torná-

la melhor, novamente vem à tona a reivindicação por “mais ensino” e por “mais tarefa”. É 

essa a primeira sugestão apresentada pela maioria das famílias.  Especialmente os pais das 

crianças da turma do BF fazem menção a aulas de “reforço para desarnar as crianças e elas 

aprenderem a ler”, o que sugere que a expectativa de que seus filhos aprendam a ler na 

Educação Infantil não está sendo contemplada pela escola142. Ler é entendido como a 

possibilidade das crianças prosseguirem com êxito nos estudos e, conseqüentemente, terem 

um futuro diferente daquele que tiveram os seus pais. Essa preocupação com o futuro das 

crianças – na escola e no trabalho – manifesta-se, também, através da sugestão de que a escola 

ofereça para as crianças pequenas, para os alunos da pré-escola, “curso de computação”, 

como explica Lauro, o pai da Andresa, aluna do Básico Fundamental: 

Outra coisa que eu queria que a Andresa fizesse também na escola é curso de 
computação, porque o mercado de emprego também pede muito isso. Eu já perdi 
emprego porque não tinha [feito curso de] computação. Eu até já comecei um curso 
de computação, mas não terminei por causa que eu tinha que arrumar emprego. 

 
A reivindicação, por meio de sugestão, que aparece em segundo lugar, em número de 

referências nas falas das famílias, é de que a escola ofereça acompanhamento médico para as 

crianças, o que evidencia, como já referido, a transferência, para a instituição de Educação 

Infantil, de necessidades básicas não atendidas em outras áreas. É nessa perspectiva que 

sugerem a construção de um posto de saúde dentro da escola, para as crianças poderem ter 

prioridade no atendimento.  

Embora atividades relacionadas à prática de esportes, como natação e futebol, e de 

danças, como balé (para as meninas!), também estejam presentes, mesmo que em menor 

proporção, entre as sugestões de algo a mais a ser incluído na rotina da escola, o que se 

percebe é que são a esperança de futuro melhor para os filhos e o atendimento de 

                                     
142 Aliás, a denúncia de que poucas crianças que estudam nessa escola sabem ler convencionalmente, mesmo 
aquelas que estão finalizando a quarta série do Ensino Fundamental, é feita pelos próprios professores que 
trabalham na instituição. Algumas das famílias entrevistadas também têm filhos que já estão em turmas de 
segunda e terceira séries nessa situação. 
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necessidades básicas não atendidas em outras instâncias que orientam as propostas de 

alterações/ inclusões na rotina apresentadas pelas famílias. 

Vale acrescentar que, semelhante ao que ocorre com as professoras, de forma 

consciente ou não, também as famílias parecem transferir para as crianças desejos e 

sentimentos que são seus. Seja para reforçar o que acreditam ser importante, seja pela 

dificuldade de descentrar-se de seu ponto de vista, elas se esforçam, em alguns momentos, em 

fazer coincidir as opiniões de seus filhos com as suas. Nesse sentido, afirmam que, assim 

como elas, as crianças também valorizam muito o “dever”: gostariam que houvesse “mais 

ensino de leitura” e que a escola oferecesse curso de computação e aulas de esporte e de 

dança. 

A mesma coincidência dá-se quanto à avaliação dos espaços usados. A “sala da 

professora” é apontada como o espaço mais utilizado e mais querido da escola. Isso se deve, 

especialmente, à presença da professora, que é “dedicada às crianças” e ao “ensino”; portanto, 

“é legal e sabe educar”. É por isso, também, que as famílias pensam que, assim como elas, as 

crianças “gostam de tudo” desse espaço; “não têm nada do que reclamar”. Para que ela se 

torne ainda melhor, sugerem que tenha “bastante ensino” de linguagem escrita, de matemática 

e de ciências, para as crianças poderem conseguir “bom” emprego no futuro. 

Aliás, com exceção da “sujeira do banheiro”, as dependências físicas da escola, 

incluídas nos espaços que as crianças costumam utilizar, também são avaliadas positivamente. 

As frases “pra mim tá bom”, “não falta nada lá não” e “gosto de tudo” expressam essa 

idéia143. 

Além da “sala da professora” e do banheiro, os espaços da escola, indicados como 

aqueles que as crianças utilizam, são o refeitório, usado para “merendar”, o corredor que dá 

acesso às salas e o pátio externo, ambos usados como local de passagem e de espera. Nesse 

último, as famílias sugerem que haja brinquedos, para as crianças brincarem enquanto 

aguardam a chegada das professoras, como carros, jogos de memória e jogos de montar, mas 

“nada de escorregador e nada de bola, porque só faz é agitar mais”. Parece haver, aqui, uma 

preocupação com esse tempo de espera, no sentido de que as crianças não fiquem ociosas. 

Entretanto, outra vez a brincadeira aparece como algo que não é muito bem visto e que é 

referida apenas como entretenimento; nesse caso, visando ocupar o tempo das crianças, 

enquanto a professora não chega. 

                                     
143 Avaliação semelhante foi feita pelas famílias usuárias de creches comunitárias entrevistadas por Cruz (2004). 
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Mesmo assim, vale a pena destacar que, assim como foi constatado por Cruz (2004), 

essas famílias parecem mais sensíveis à necessidade da brincadeira para as crianças que as 

professoras. Ainda que seja para deixá-las “mais calmas”, “prontas para aprender”, “fazer 

amigos” que possam lhe ajudar no momento da “tarefa” ou ocupar o tempo que ficaria ocioso, 

os pais fazem muitas referências à importância da escola contar com espaços físicos e com 

materiais adequados (“brinquedos de meninas e brinquedos de meninas”) para as crianças 

brincarem. São recorrentes os discursos de que gostariam que a quadra coberta da escola fosse 

logo inaugurada tanto para as crianças brincarem como para poder voltar a ter recreio e as 

aulas terminarem no horário “normal”; de que “toda criança gosta de brincar” e de que “é 

preciso ter tempo pra tudo [brincar, estudar, merendar...]”. Todavia, diante de situações em 

que têm de escolher, dentre as necessidades das crianças, qual a que precisa mesmo ser 

atendida pela escola, a opção é sempre o “estudo”. 

Observa-se que, em conjunto, os depoimentos das famílias denunciam as dificuldades 

enfrentadas em suas lutas diárias pela sobrevivência, notadamente, o desemprego, atribuído à 

baixa escolarização que possuem. Para que seus filhos não repitam suas histórias, apostam na 

escola, compreendida como a única possibilidade de quebrar o círculo trágico formado pelo 

“binômio da pobreza e da ignorância” (FREIRE e MELLO, 1986, p. 85), prisma sobre o qual 

vêem suas vidas. 

Diante da escola, vista como impermeável a mudanças e fora do poder de sua 

intervenção, a única alternativa dessas famílias, para que seus filhos continuem a freqüentá-la 

e sejam bem sucedidos, parece ser, por um lado, manter a sua postura de gratidão, do “nada a 

reclamar” e do “não boto defeito” e, por outro, moldar a “natureza” das crianças que, “se 

deixar, só quer brincar”. Assim, investem naquilo que acreditam ser necessário ao sucesso 

escolar: a obediência, a submissão às regras e à rotina e a ausência de reclamação. Melhor 

fazer o que a escola determina do que elevar, ainda mais, as taxas de reprovação e de 

desemprego. Afinal, a professora e a escola estão sempre “certas”, não vão “mandar” as 

crianças fazerem “coisas erradas, que os pais não vão gostar”.  

Nesse sentido, é compreensível que, ao serem indagadas sobre que atividades não 

gostariam de que seus filhos fizessem na escola, a ênfase das respostas recaia sobre a 

manifestação de “mau” comportamento das crianças, como: conversar, não prestar atenção, 

desrespeitar a professora e brigar com os colegas. O mesmo dá-se quando abordam aquilo que 

acreditam que as crianças não gostariam de fazer na escola - “arengar” com os colegas e 

“desobedecer” a professora – e o que menos gostam nos espaços escolares utilizados – 

“meninos que arengam” e “meninos danados”. 
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Vale lembrar, no entanto, que essa forma de pensar e de agir não é algo natural, 

involuntário e, tampouco, construído solitariamente por cada família. Como destaca Oliveira 

(2002, p.177), “o poder que os pais podem exercer [ou acreditam poder exercer] na creche ou 

na pré-escola depende de suas expectativas, representações sociais e experiência pessoal de 

escolarização que, por sua vez, derivam de seu nível social”.  

Além disso, a relação que a escola mantém com os pais e a rotina que é executada com 

as crianças parece contribuir ainda mais para reforçar as concepções das famílias acerca dos 

temas aqui analisados.  
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7 Com a palavra, as crianças... 

Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, 
Naturalmente, minha mãe dizia:"ele é uma criança, não entende nada". 

Por dentro, eu ria satisfeito e mudo: “eu era um homem e entendia tudo”. 
Hoje só, com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo, 

Sempre me dizem quando fico sério: "ele é um homem e entende tudo". 
Por dentro, com a alma tarantada: “sou uma criança, não entendo nada”.  

(Erasmo Carlos) 

 

 
Foto 8: Crianças da turma do Jardim II esperando que o portão que dá acesso ao pátio externo seja 
aberto  

 

   

Como já referido, a escuta das crianças, nesta pesquisa, constitui uma tentativa de 

ampliar o conhecimento que vem sendo construído sobre as rotinas em Educação Infantil. 

Essa tentativa tem como pressuposto a imagem de criança como alguém que é, desde que 

nasce, um ser competente, ativo, crítico e comunicativo; portanto, capaz de posicionar-se 

sobre as situações que mais diretamente lhe afetam. Assim, as informações decorrentes da 

escuta desses sujeitos podem contribuir tanto para se conhecer melhor o que se passa no 

interior das instituições a que eles têm acesso, as quais deveriam cuidar e educar, com 

respeito, todas as crianças que a freqüentam, como também para entender como eles se vêem 
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e se sentem na escola face à rotina que lhes é imposta. A compreensão e a integração dessas 

vozes à dos adultos, especialmente a dos professores, é fundamental para que creches e pré-

escolas venham a se constituir em espaços significativos de enriquecimento, de 

desenvolvimento, de aprendizagem e prazer para as crianças. 

 Nesse sentido, este capítulo apresenta o conteúdo das falas das crianças sobre a rotina 

da escola que freqüentam, organizado em quatro seções. A primeira sintetiza informações 

básicas sobre cada criança entrevistada relativas à idade, às características da família e da 

moradia (número de pessoas que moram na casa, profissão e/ou emprego dos adultos, renda 

mensal e número de estudantes na casa), à turma escolar a qual pertence e às experiências 

escolares e/ou em creche anteriores ao ingresso na instituição que hoje freqüentam. Partindo 

do pressuposto de que as crianças são sujeitos históricos, portanto, influenciam e também são 

influenciadas pelos grupos sociais nos quais estão imersas, bem como pelas condições 

econômicas e culturais em que vivem, a apresentação desses dados tenciona compor uma 

breve caracterização do contexto social em que elas vivem, a fim de facilitar a compreensão 

dos seus sentimentos, dos desejos e das preferências acerca da escola e, em especial, da rotina 

que lhes é oferecida.  

 A segunda seção que compõe este capítulo apresenta considerações sobre os 

resultados das entrevistas individuais com as crianças, relacionadas aos títulos das histórias, 

dos personagens, dos cenários e das atividades desenvolvidas.  

A análise do material que resultou das transcrições das entrevistas individuais, 

Desenho com Estória (D-E), e das entrevistas coletivas (História para Completar – H-C) 

consistiu de leituras exploratórias orientadas pelos questionamentos sugeridos pelos objetivos 

da pesquisa. Nessa fase inicial, após o registro das primeiras impressões, as falas das crianças 

foram organizadas em dois grandes grupos temáticos: o desenho, no qual foram agrupadas as 

informações relativas aos D-E (o que foi desenhado? onde está o personagem? o que está 

fazendo o personagem?), e a escola, onde os aspectos destacados, tanto dos D-E como das H-

C, foram organizados em dois sub-temas: a escola que temos e a escola que queremos.  As 

opiniões aí reunidas, tanto sobre a instituição freqüentada quanto à idealizada, referem-se às 

características da escola, da rotina e da professora e constituem, respectivamente, as duas 

seções que finalizam este capítulo.  

É importante destacar, ainda, dois aspectos relativos à análise dessas informações. O 

primeiro deles é que, durante o processo de classificação e de interpretação de todo o material 

coletado, houve um esforço especial para que as falas das crianças fossem privilegiadas e 

preservadas em sua maneira original. O segundo é que, embora o objetivo da pesquisa com as 
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crianças fosse o de captar o seu ponto de vista sobre a rotina da pré-escola que freqüentam, a 

análise dos dados resultante da sua escuta permitiu, também, identificar as suas percepções 

tanto sobre a escola e a sua função social como sobre o papel desempenhado pela professora 

para a concretização dessa função.  

 

7.1 As crianças entrevistadas 

Fernando, Felipe, Ana e Carolina144 são alunos da turma do Jardim I. Têm quatro anos 

de idade. Todas vivem o seu primeiro ano de experiência escolar, pois nenhuma delas 

freqüentou creche. 

Fernando mora com a mãe, com o irmão de 11 anos, a avó materna, três tios e três 

primos, também crianças. Das crianças que compõem essa família, apenas Fernando e a prima 

de quatro anos estudam na escola pesquisada. Nenhum dos cinco adultos que residem com 

ele, na pequena casa que pertence à sua avó, está empregado. A renda mensal que sustenta 

toda família, oriunda de bolsas do governo federal, não ultrapassa 145 reais.  

Felipe, filho único de uma empregada doméstica, mora com uma amiga de sua mãe, 

que também tem um filho pequeno de quatro anos de idade145, em uma casa composta por 

apenas um cômodo, que funciona como quarto, cozinha e sala, e um banheiro146. Somente 

quinzenalmente, em dias de folga do trabalho, é que a mãe de Felipe visita-o. Assim como 

Fernando, Felipe também quase não tem contato com o pai.  

Ana mora em uma minúscula casa, que foi emprestada à sua família por sua avó 

materna, com os pais e mais quatro irmãos, todos do sexo masculino. O mais velho tem 11 

anos. Os demais têm nove, oito e dois anos de idade. Todos estudam na mesma escola. Seu 

pai, o único adulto da casa empregado, é pintor e tem renda mensal de um salário mínimo e 

meio.  

Carolina é a caçula da família. Mora com os pais e dois irmãos (um de oito anos e 

outro de seis), que estudam na mesma escola que ela, em uma casa também resultante da 

                                     
144 Os nomes fictícios das crianças foram escolhidos dentre aqueles atribuídos aos personagens infantis criados 
por elas nos D-Es. Para tanto, levou-se em consideração dois critérios, elaborados após a conclusão da aplicação 
dos instrumentos de pesquisa: o sexo do personagem cujo nome fosse eleito teria de ser o mesmo da criança em 
questão e não poderia haver coincidência entre o nome selecionado e os nomes dos colegas de classe da referida 
criança.   
145 Essa criança estuda em uma escola privada localizada na periferia de Fortaleza. 
146 Na verdade, a casa onde reside Felipe é uma das três subdivisões de uma casa um pouco maior que foi 
dividida para três famílias. 
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divisão de uma outra, um pouco maior, para abrigar três famílias. Sua mãe trabalha em casa, 

na qual funciona uma pequena locadora de videogame, constituída por três aparelhos 

alugados, e onde as crianças da redondeza pagam uma quantia de cinqüenta centavos para 

brincar durante meia hora. Seu pai é capataz de um supermercado. O ganho mensal dos dois 

equivale a um salário mínimo. 

Gleiciane, Samuel, João e Joice são crianças do Jardim II. Todas têm cinco anos de 

idade e estão em seu segundo ano de experiência escolar, sempre nessa instituição. Nenhuma 

dessas crianças foi usuária de creche. 

Gleiciane mora com os pais e a irmã de sete anos, que estuda na mesma escola que ela, 

em uma casa própria constituída apenas por um quarto, que também funciona como sala, e 

uma cozinha. Sua mãe é selecionadora de camarão. Trabalha fora de casa durante todo o dia. 

Seu pai trabalha na organização de um salão de jogo, à noite. A renda mensal dos dois fica em 

torno de 400 reais. 

Samuel, por enquanto, ainda é o caçula da família. Sua mãe está grávida, mas ainda 

não sabe informar o tempo de gestação. Mora com os pais, um tio que tem deficiência mental, 

e três irmãos, um de 20, um de 11 e outro de 14 anos de idade, em casa própria. O único 

adulto da casa que desenvolve uma atividade remunerada é o seu pai, que é pedreiro e que 

ganha um salário mínimo por mês. 

João mora com os pais e seu irmão gêmeo, que estuda na mesma turma em que ele. 

Nenhum dos adultos de sua família trabalha. Eles vivem do aluguel de algumas casas, na 

periferia da Cidade, o que lhes confere uma renda mensal de 400 reais. 

Joice mora com a mãe, que é manicura, e dois irmãos, um de 11 anos e outro de 14, 

em casa própria. Apenas o mais velho estuda em outra escola. Os ganhos mensais de sua mãe 

não ultrapassam 300 reais. Parecem ser raros os contatos de Joice com o seu pai. 

Mariana, Andresa, Carlos Henrique e Mateus são alunos da sala do Básico 

Fundamental. Todos têm seis anos de idade. Todos tiveram experiência escolar anterior ao 

ingresso na instituição pesquisada. 

Mariana mora com os pais e o irmão de três anos de idade, em casa própria. Estuda 

nessa escola desde o Jardim I. Antes disso, freqüentou uma creche conveniada com a 

prefeitura municipal de Fortaleza por cerca de seis meses. Seu pai, único adulto da casa que 

desempenha uma atividade profissional remunerada, é pedreiro, mas está desempregado. Faz 

alguns bicos, que têm lhe rendido, mensalmente, cerca de 200 reais. 

Andresa mora com os pais e o irmão de dois anos de idade, nos altos da casa de seus 

avós maternos. Antes de ingressar nessa escola, onde estuda há três anos, foi aluna, durante 
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um semestre, de uma escola privada localizada na periferia da Cidade. Apenas seu pai tem 

trabalho remunerado. Ele é vigilante noturno e recebe um salário de 488 reais. 

Carlos Henrique mora com os pais e três irmãos, em uma pequena casa própria, 

constituída somente por um quarto, que também serve de sala, e uma cozinha. Com exceção 

do caçula, que tem três anos de idade, todos estudam. Os que têm dez e cinco anos estudam 

noutra instituição, muito distante de sua residência. Carlos Henrique ingressou nessa escola 

aos cinco anos de idade. Antes, já havia freqüentado uma creche pública por cerca de quase 

um ano. Nenhum dos adultos de sua casa trabalha. Eles vivem da aposentadoria de um salário 

mínimo de seu pai, que é paraplégico. 

Mateus é o caçula da família. Mora em uma casa alugada, com seus pais e três irmãos, 

que têm 18, 17 e 11 anos de idade. Antes de estudar nessa escola, que freqüenta há dois anos, 

foi usuário de duas instituições de Educação Infantil localizadas no bairro onde mora. 

Somente dois de seus irmãos ainda estudam: um na mesma escola em que Mateus e o outro, 

em uma escola de ensino médio da rede pública estadual, localizada no centro da cidade. Três 

pessoas de sua casa desempenham atividades remuneradas: a mãe, que é manicura, o pai, que 

é soldador, e a irmã, de 17 anos, que realiza estágio de nível médio em uma empresa. Dessa 

forma, a renda mensal de sua família fica em torno de 1000 reais. 

Com exceção de João e Carlos Henrique, que moram distante da escola, as demais 

crianças entrevistadas residem no mesmo bairro onde ela está situada. Além da precariedade e 

da pequenez das casas em que moram e da insuficiente renda familiar, outro ponto em comum 

no contexto em que vivem essas crianças é a ausência de brinquedos e de espaços para brincar 

em suas casas e nos entornos.    

 

7. 2 Algumas considerações iniciais sobre as produções individuais das crianças 

As produções individuais das crianças, que incluem os desenhos e as suas respectivas 

histórias, são aqui denominadas Desenhos com Estórias (D-E). O primeiro número que 

acompanha essa indicação remete à etapa a qual pertence (1 – primeira etapa cuja solicitação 

dada para o desenho foi “desenhe uma criança na escola fazendo uma coisa de que ela gosta 

muito”; 2 – segunda etapa, em que a solicitação foi alterada para “desenhe uma criança na 

escola fazendo uma coisa de que ela não gosta de fazer lá”) e o segundo identifica a ordem de 

realização dentro de determinada etapa. Assim, a especificação D-E 1/3 refere-se ao terceiro 

desenho e à sua respectiva história realizados na primeira etapa das entrevistas individuais. 
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Entre os instrumentos utilizados para apreender o ponto de vista das crianças sobre a 

rotina da escola, foi na produção do D-E que elas pareceram demonstrar maior rejeição ao 

tema proposto. A qualidade do desenho147 e o empenho das crianças, por exemplo, quando 

comparados a produções da mesma época de temas escolhidos livremente por elas, são 

flagrantemente inferiores (contraste, por exemplo, o D-E 2/3 de Mariana com o seu desenho 

livre, ou o D-E 2/4 de Mateus também com a sua produção de tema livre)148.  

Outro indício da resistência ao tema foi o conteúdo das perguntas de várias crianças 

logo após a segunda solicitação do desenho, ainda na primeira etapa, “por que eu tô fazendo 

tanta coisa de escola?”, e as solicitações para fazerem desenhos relacionados a outros temas: 

“pode fazer outra coisa?”149. 

Os títulos da maioria das produções das crianças e os cenários onde se passaram as 

histórias que elas criaram são mais dois fortes indicativos do quanto o tema escola ou rotina 

escolar pareceu excluído das preferências infantis, o que parece contrariar a opinião das 

professoras e das famílias de que as crianças estão satisfeitas com a escola que têm.         

Apenas 12 histórias do total de produções das crianças; ou seja, 10% de um universo 

composto por 120 D-E, fizeram menção, em seus títulos, à escola ou a atividades a ela 

relacionadas. Nesses casos, as crianças parecem se utilizar dos personagens que criaram para 

falar de seus sentimentos com relação à “tarefa” ou ao “dever”, atividade predominante da 

rotina escolar. 

A mãe dela não deixa ela [a menina] pintar. (D-E 1/1 - Ana – JI) 
 
Ela [a menina] sempre quer fazer dever e a tia [professora] não deixa. (D-E 1/3 - 
Ana – JI) 
 
Ela [a menina] não gosta de fazer dever não. (D-E 1/4 - Ana – JI) 

 

É importante destacar que é somente no D-E 1/4 que o personagem infantil assume 

como seu o sentimento negativo direcionado ao “dever”150. Parece que nos D-E 1/1 e 1/3 

                                     
147 Como referido no Capítulo 3, os desenhos das crianças foram tomados como forma de expressão. Em nenhum 
momento foram usados, como instrumento de avaliação e/ou de classificação, visando a enquadrá-las em alguma 
fase de desenvolvimento. Para aprofundar os conhecimentos sobre essa forma de expressão pelas crianças e as 
características singulares que elas pode assumir ao longo de seu desenvolvimento, consultar Cox (1995) e Greig 
(2004).    
148 Cf. Anexos 8 e 9. 
149 Resistências semelhantes foram detectadas por Cruz (1987), na pesquisa que realizou sobre a representação 
da escola em crianças de primeira série do ensino fundamental provenientes de camadas pobres da população da 
cidade de Fortaleza.   
150 Uma das vantagens do D-E é que ele, aos poucos, tende a desmobilizar as defesas do indivíduo, favorecendo 
a emergência de conteúdos inconscientes mais profundos (TRINCA, 1997).  
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ainda é forte o controle que a criança assume sobre o que é ou não é “adequado” dizer a um 

adulto. Nesse caso, soma-se a essa censura a suposta associação desse adulto a uma figura 

(autoridade) da escola151. 

Ainda sobre os títulos das histórias, quatro deles chamam a atenção. O primeiro é 

“Cobra”, atribuído a duas produções pela mesma criança, imediatamente após a professora ser 

citada, como mostram os trechos a seguir: 

História 3: Da cobra  
E (Entrevistadora): A Joice tá na escola fazendo o que? 
C (Criança): Dever que a tia mandou. 
E: Foi? E ela tá gostando de fazer o dever? 
C: Tá. 
E: Que dever ela tá fazendo? 
C: É... do quadrado. 
E: Dever do quadrado?... E como é o nome dessa história que você inventou? 
C: É da cobra. 
E: Da cobra?... Tá certo. 
(D-E 1/3 - Joice – JI) 

 
História 5: Da cobra 
E: O que era que ele tava fazendo que a tia [a professora] mandou ele ir pra 
diretoria? 
C: Aí, ele disse assim: “Não, eu vou pra casa”. 
E: Por que ele não queria ir pra diretoria? 
C: Porque ele não quer. 
E: O que é que tem na diretoria? 
C: É... pintar. 
E: Pintar? 
C: Não. Tem... é roupa.  
E: Roupa na diretoria? 
C: É. 
E: Como é o nome dessa história, Joice? 
C: É... da cobra. 
E: História da cobra?... Tá certo. 
(D-E 1/5 - Joice – JI) 

 

Os D-E 1/3 e 1/5 de Joice não oferecem elementos suficientes para que se entenda de 

fato qual o significado que o animal cobra tem para essa criança. No entanto, nos ditos e nas 

histórias populares, geralmente a cobra é associada a algo negativo, perigoso, violento, 

causador de medo, que faz mal às pessoas. Por que será, então, que Joice escolheu a cobra? 

Por que não usou outros bichos, aqueles popularmente associados à mansidão, à 

camaradagem, ao companheirismo, retratados, por exemplo, pela literatura infantil e pelos 

desenhos animados veiculados pela televisão? 
                                     
151 Vale lembrar, aqui, que mesmo se tratando de uma criança pequena, talvez já esteja presente, por parte dela, a 
compreensão daquilo que Souza e Castro (2005) denominaram de “hierarquização societária”. Para essas 
autoras, isso é muito comum em situação de entrevistas envolvendo crianças, “na qual adultos, por um lado, e 
crianças, por outro, têm lugares distintos e inconfundíveis. A criança se adequa ao papel, não somente daquela 
que deve responder ao adulto, mas daquela que sabe qual é o lugar da criança” (p. 11, grifos das autoras). 
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O segundo título que parece revelar um dado curioso é “Escolinha legal”, atribuído à 

história em que o personagem está de férias, em casa, fazendo “tarefa”, após a qual poderá 

brincar:  

História 4: Escolinha legal  
E: Fala desse desenho aí.  
C: Esse desenho... O menino tava fazendo o dever em casa, né. Aí, quando ele 
terminou, foi brincar de bicicleta. 
E: É? 
C: É. 
E: E ele não foi pra escola, não? 
C: Não. O menino era de férias. 
(D-E 1/4 - Gleiciane – JII) 

 

É intrigante o fato da escola ser “legal”, mas o personagem infantil estar fora dela. Se 

ela é mesmo legal, como sugere o título, por que a brincadeira, algo de que toda criança gosta, 

acontece em casa e não na escola? Por que aquilo que é legal não está também na escola? 

“Ele [menino] estudando e a professora ensinando” e “Ela [menina] gosta muito de 

aprender” são outros títulos que se destacam, porque são os únicos que parecem apontar 

diretamente a escola, a professora, a criança e os seus sentimentos como elementos 

importantes na experiência escolar. 

Os personagens criados pelas crianças, em sua maioria, são do mesmo sexo que elas, o 

que parece indicar que houve uma identificação com eles. Algumas vezes, os nomes 

atribuídos aos personagens eram os das próprias crianças, o que pode ser outro indício dessa 

identificação, como destaca Klein (citada por TRINCA, 1997, p.157): “Em seus jogos [e nas 

situações de faz-de-conta e de desenhos], as crianças representam simbolicamente fantasias, 

desejos e experiências”. 

Embora as crianças parecessem compreender que eram solicitadas a se referirem à 

escola, o tema da história e/ou mesmo o do desenho, em mais de 49%, praticamente a metade 

do total de produções, não se relacionava à escola, o que parece evidenciar certa recusa ao 

tema. A casa da criança, a rua, o campo de futebol, o quintal da casa da avó, a praia, uma loja 

de brinquedos e o centro da cidade foram cenários para 59 das produções infantis. Foi 

também nesses contextos nos quais predominaram experiências prazerosas como, por 

exemplo, brincar, comer o alimento apreciado e estar em companhia de pessoas queridas.  

Relativamente às histórias em que o personagem encontrava-se no ambiente escolar, 

não foram raros os casos em que as atividades e/ou situações descritas pareciam referir-se a 

outros contextos, dentre eles, a casa da criança, o que parece indicar uma atenção para fora da 

escola. O trecho a seguir, retirado do final de uma história, é ilustrativo disso: 
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E: E como é o nome dessa história que você falou? 
C: [Silêncio] 
E: Diz um nome pra isso que você fez. 
C: Falando demais... 
E: Como? 
C: Falando demais. 
E: Falando demais? Ah, você está falando demais, é? 
C: [Balançou a cabeça em um gesto afirmativo] 
E: Diz só um nome pra essa história que você falou, do menino grande que está na 
escola, fazendo letra pequena... Como é o nome desse menino grande? 
C: Samuel que é mais grande. O Samuel é desse tamanho [Fez um gesto com os 
braços parecendo indicar o tamanho de Samuel] 
E: É menor, é? 
C: [Fez gesto afirmativo com a cabeça] 
E: Certo. E o nome da estorinha, como é? 
C: Ele em casa. 
E: Ham? 
C: Ele em casa. 
E: Ele em casa? 
C: [Fez gesto afirmativo com a cabeça] 
E: Certo. 
(D-E 1/5 - Samuel - JII) 

 

Como relata Samuel, o personagem está na escola, mas o título dado à história é “Ele 

em casa”! Aqui, também parece haver indícios de desencontro entre o que as professoras e as 

famílias pensam sobre os sentimentos das crianças com relação à escola e o que as crianças, 

de fato, sentem. A ausência da escola nos D-Es e a sua pouca associação a experiências 

prazerosas põem em xeque a afirmativa desses adultos de que as crianças gostam e que estão 

satisfeitas com a escola que têm.  

Mas, se as histórias parecem indicar que não é desejo das crianças estarem na escola, 

por que, então, elas vão para lá? Ninguém melhor que elas para responder a essa questão: 

A tia bota ele [o menino] de castigo. Aí ele vai se embora. Pra casa. Aí, ele volta de 
novo [para a escola] porque a mãe dele mandou. (D-E 2/5 - Fernando – JI) 
 
Eles [os meninos] num estudam! Porque eles não querem ir pra escola. A mãe deles 
fica só batendo neles pra eles irem. (D-E 2/2 - João – JII) 
 
Ela [a menina] ia pra escola porque a mãe dela mandava ela ir. (D-E 2/1 - Mariana – 
BF)  

 

A aplicação de castigo às crianças, resultante da recusa ao “dever” ou à “tarefa”, foco 

das atividades realizadas pelos personagens na escola, na maioria das histórias, ou da 

transgressão a outras normas disciplinares instituídas pela professora também é apontado 

como algo muito presente na rotina escolar. É também nesse contexto no qual são mais 

referidos os sentimentos de dor, de solidão, de abandono e de revolta, como mostram as 

situações abaixo: 
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A mãe do Lucas levou ele pra escola. Ele ficou com a professora dele e os colegas 
dele, fazendo dever, sozinho. (D-E 1/1 - Carolina – JI) 
 
Ela [a menina] não termina esse dever dela que a mãe dela vem buscar ela. E ela não 
termina e ela não vai se embora. Ela fica toda presa [na escola] fazendo dever 
sozinha, botando na lousa. [Se] ela não faz dever logo, a menina fica no colégio para 
sempre. (D-E 1/3 - Ana – JI) 
 
[Na escola] ele [o personagem] quer pintar. Ele chora. Ele fica chorando na escola. 
Ele num quer brincar naquela (...). Ele tá chorando mais não, ele já chorou demais, 
ele já parou de chorar, já parou de chorar e agora tá fazendo o dever. (D-E 1/2 - 
Felipe – JI) 
 
Era uma vez a Bela saiu pro colégio. Aí, ela nem viu a lagartixa. Aí, ela viu no 
colégio, viu a lagartixa. A lagartixa mordeu ela. Ela [a Bela] morreu. A Bela foi pra 
casa morta. (D-E 1/2 - Joice – JII)  
 
[No colégio] Ele [o menino] quebra as coisas. Ele não gosta de brinquedo. Ele gosta 
de... com raiva... quebrar as coisas. [Quando ele quebra as coisas] A tia dá um 
chicote nos couro dele. (D-E 2/2 - Carlos Henrique – BF) 

 

As falas das crianças fazem supor que permanecer na escola, ao contrário do que 

imaginam as suas professoras e os seus pais, não é seguro, resulta quase sempre em 

sofrimento, o que pode, inclusive, perdurar-se até a sua casa. “Sozinho”, “dor de barriga”, 

“choro”, “raiva”, “zanga”, “mãos presas”, “toda presa”, “acha ruim [a escola, a professora, o 

dever]", “trancada”, “apanhar de cinto da mãe” são palavras e expressões muito freqüentes 

nas situações narradas no ambiente escolar, todas referidas ao personagem infantil. 

Feitas essas considerações sobre os aspectos mais gerais das produções das crianças 

(personagem, cenário, atividade e título), passemos, então, ao que falam esses sujeitos sobre a 

escola que freqüentam e sobre a rotina diária nela desenvolvida (o que fazem, como se sentem 

e o que desejam fazer na instituição a que têm acesso).  

 

7. 3 O que falam as crianças sobre a escola que têm? 

A instituição de Educação Infantil, cuja função deveria ser a de propiciar 

desenvolvimento, aprendizagem e bem-estar para todas as crianças as quais atende, parece, na 

prática, estar antecipando, já para a primeira infância, o sentimento de desencanto com a 

escola. Por que isso acontece? Por que as crianças, ao serem solicitadas a criarem situações 

imaginárias na escola, negam a presença desse ambiente em seu cotidiano ou falam muito de 

morte, de perda, de castigo, de doença, de queda e/ou de destruição? Que significado tem a 

escola para essas crianças? 
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Embora as crianças falem do desejo de aprender a ler e a escrever e apontem a escola 

como o lugar onde reside a possibilidade dessa aprendizagem, a convivência nesse espaço 

coletivo de educação e de cuidado parece estar se constituindo em uma experiência 

desagradável, o que faz com que elas criem estratégias diversas para fugir de lá. Assim, não se 

vai à escola porque “a mãe não quer que ela [a criança] estude”, “[a criança] não sabia que 

tinha aula”, “não tem escola”, “não tem aula hoje”, “não teve aula ontem”, “o pai [da criança] 

não deixa ir pra escola”, ir para a escola fica sempre para mais tarde “só à tarde”, “amanhã”... 

Entender esse ressentimento contra a escola exige um olhar atento e sensível ao que 

falam as crianças sobre o que acontece diariamente no interior dessa instituição, por meio de 

suas rotinas e das interações aí estabelecidas, pois, como lembra Freitas (2004), a organização 

do tempo e dos espaços escolares possui uma dimensão oculta com conseqüências formativas 

e políticas, intencionais ou não, sobre as crianças. 

A ausência da escola em 59 das 120 histórias e desenhos criados pelas crianças parece 

revelar o quanto essa instituição tem assumido um significado pouco positivo em suas vidas. 

Essa atitude de rejeição ao tema em quase metade dos D-E pode estar associado à disparidade 

entre o que a escola que as crianças freqüentam lhes oferece e aquilo que elas realmente 

desejam, o que também aparece nas entrevistas coletivas. Aliás, o que é feito na escola parece 

carecer de sentido positivo para as crianças, de modo que o que se faz lá pode ser traduzido 

em “nada”, como ilustram as seguintes situações: 
C: Desenhei uma menina que gosta ficar na escola. 
E: Gosta de ficar na escola fazendo o que? 
C: Nada. 
E: O que é que essa menina faz na escola? 
C: Na, na, na, nada. 
E: Não, não entendi não. 
C: Nada, nada, nada, nada, nada! 
(D-E 2/4 - Ana – JI) 
 
C: Ela foi pro colégio, depois, levou uma flor pra tia, aí, disse “bom dia, tia”. Aí, 
[disse ainda:] “tia, eu vou sentar ali”. [A professora respondeu:] “tá bom. Aonde, 
aonde?”. [A menina respondeu:] “ali, ó, em frente aquela mesa”. [A professora 
concordou:] “ah!”. 
E: Aí, o que ela fez no colégio? 
C: Nada! Ela estudou no colégio. 
(D-E 1/3 - Mariana – BF) 

 

É claro que as crianças desenvolvem atividades na escola. Elas não permanecem lá o 

período inteiro da manhã ou da tarde sem nada fazer. No entanto, como constatou Cruz 

(1987), “nada” é o significado que elas atribuem àquilo que são obrigadas a fazer e que lhes 

parece desinteressante e desprovido de prazer. “Nada” também pode estar associado à forma 

como elas percebem a rotina diária de suas salas, onde quase sempre é o desejo das 
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professoras que prevalece. Assim, nada ou quase nada daquilo que é seu – características, 

vontade, expectativas etc - parece ser visto como sendo considerado ou incluído na 

organização do dia na escola. 

A ausência da escola nos D-E pode significar, também, uma forma de expressar os 

sentimentos negativos que essa instituição lhes desperta, provavelmente decorrentes das 

experiências aí compartilhadas. Esses sentimentos fazem da escola local e assunto a serem 

evitados. Assim, é compreensível que os personagens protagonistas das histórias, por 

exemplo, “esqueçam”, de vez em quando, de ir para a escola; desejem estudar, mas “não 

queiram” ir para a escola; afirmem que “não saber ler é melhor” do que ir para a escola. 

É curioso o fato das crianças que freqüentam instituições de Educação Infantil 

descreverem, diariamente, rotinas diárias de crianças e as preferências de seus personagens 

infantis, sem fazer menção à escola, como mostram os trechos a seguir: 

C: Ele gosta de comer, brincar na casa dele, gosta de dormir, gosta de assistir. 
E: Assistir o quê? 
C: Desenho. Filminho. 
(D-E 2/4 - Mateus – BF) 
 

E: Fala pra mim a história desse desenho. 
C: Esse desenho... ela caiu, aí, o homem soltou o pano, tá aqui [apontou para o 
desenho], o avião dele... 
E: Tá aqui o que? 
C: Um avião. Soltou um pano pra pegar ela. Aí, voou o avião. Aí, pegou ela, tá aqui 
ela, bem aqui [apontou para o desenho]. Ela subindo, subindo, cansada. Aí, aqui ela 
foi pra casa, encontrou brinquedo. Ficou brincando lá. Aí, depois, foi pra casa 
dormir. Ela tava com muito sono. E depois que ela foi dormir, ela acordou. foi 
brincar. Aí, depois foi brincar até cansar. Aí, ela cansou. Aí, depois, voltou pra casa. 
(D-E 1/5 - Mariana – BF) 

 

Provavelmente por não verem sentido naquilo que são forçadas a fazer, quando estão 

na escola, as crianças suprimem de seus relatos a presença dessa instituição, que é tão 

presente em suas vidas.  

Na perspectiva das crianças, a rotina da escola que freqüentam parece apresentar as 

seguintes características: 

 

1. Tudo é sempre igual: “todo dia o dever é o mesmo!” 

A rotina é marcada pela repetição da mesma atividade, com pouca ou nenhuma 

variância, todos os dias, como mostram os exemplos a seguir, que informam o que as crianças 

respondiam em quase todos as histórias, ao serem indagadas sobre o que o personagem 

infantil está fazendo na escola: 
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O que está fazendo o personagem?  
D-E 1/1: [Não disse] 
D-E 1/2: “o dever dela”  
D-E 1/3: “o dever dele” 
D-E 1/4: “o dever dela” 
D-E 1/5: “o dever dele” 
(Carolina – JI) 
 
O que está fazendo o personagem? 
D-E 1/1: “pintando de lápis de cor” 
D-E 1/2: “pintando” 
D-E 1/3: “pintando” 
D-E 1/4: “pintando” 
D-E 1/5: “pintando” 
(Ana – JI) 
 
O Samuel não gosta de ir pra escola porque [lá] só tem nome pra fazer. Letra 
pequena. No colégio dele é pra fazer letra, letra pequena. E os nome pequeno. (D-E 
1/4 - Samuel - JII) 
 
Faz dever. Estuda. Na escola, só faz desenho. Ler os nomes que ele não sabe. (D-E 
1/ 3 - Mateus – BF) 
 
Ela [a menina] faz tarefa a-b-c-d-e-f-g e pronto! (D-E 1/2 - Andresa – BF) 

 

Todo dia o dever é o mesmo. Ela [a menina] faz o mesmo dever de pintar. (D-E 2/1 
– Joice) 

  

Como toda ação desenvolvida no interior da instituição escolar possui sempre uma 

intencionalidade educativa, tendo os profissionais que nela trabalham consciência disso ou 

não, vale aqui, como fez Nigito (2004), questionar que intencionalidade é essa e quais 

“influências educativas a repetição de determinados elementos do contexto não pode deixar 

de veicular” (p. 51).  

É claro que a repetição é vista, pelas professoras, como uma forma de intensificar a 

aprendizagem dos conteúdos que julgam adequados ensinar às crianças. Provavelmente, trata-

se da maneira de trabalhar com a qual se sentem mais seguras, situação que as experiências 

formativas a que tiveram acesso não conseguiram ainda alterar. Por outro lado, a pouca 

atenção à adequação dessa estratégia na ação educativa com as crianças pequenas, além de 

ofuscar os sinais de insatisfação emitidos por elas – o pouco envolvimento e a aparente apatia, 

por exemplo – torna difícil às professoras refletir sobre as atitudes, os hábitos e os esquemas 

de comportamento veiculados pela “pedagogia latente” (BONDIOLI, 2004) que põem em 

prática152. Some-se a isso, como já mencionado, a ausência de oportunidades na escola, 

                                     
152 A expressão “pedagogia latente” designa “o conjunto das práticas, das regras, dos hábitos, das rotinas, dos 
acontecimentos, das atividades e dos costumes característicos de determinado contexto, que, mesmo não estando 
totalmente sujeito a deliberações conscientes por parte dos agentes educativos, têm, de alguma forma, uma 
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intencionalmente preparadas para a reflexão do trabalho que desenvolvem, tendo como base 

uma proposta pedagógica para a Educação Infantil elaborada e assumida, coletivamente, pela 

instituição. 

 

2. Quem manda é a professora: “a dona da sala é a tia!” 

Os elementos constituintes da rotina como, por exemplo, a organização do ambiente e 

dos materiais, os usos do tempo, a seleção e a proposição de atividades, são regulados por 

normas emanadas das professoras. Assim, a decisão sobre o que é feito, porque é feito, como 

e quando é feito pertence às professoras.  

Geralmente as crianças são solicitadas a seguir determinadas indicações (sentar, fazer 

um círculo, dar um nó em um barbante, abrir a apostila, repetir oralmente letras, sílabas e 

palavras, cheirar um vidro de perfume, fazer silêncio etc) sem que lhes tenham sido dadas 

explicações adequadas sobre o que está acontecendo ou virá a acontecer. Assim, as razões não 

explicitadas pelos profissionais que trabalham na instituição para que a rotina da sala seja 

organizada, conduzida e realizada de uma forma e não de outra parecem gerar, nas crianças, a 

crença de que se na escola tudo tem um motivo para acontecer, esse motivo remete às 

professoras. Às crianças cabe respeitar o estabelecido e mostrarem-se boas executoras das 

indicações/tarefas dadas, como mostram os diálogos a seguir: 

E: O que é que ele não gosta de fazer na escola, que ele acha ruim fazer? 
C: Ler historinha. 
E: Ele não gosta de ler historinha? 
C: [Fez gesto com a cabeça confirmando a resposta dada] 
E: Não entendi, não. 
C: Não gosta de ler historinha. 
E: Por que? 
C: Porque não. 
E: E pra que ele tem de ler historinha? 
C: A professora dele manda. 
(D-E 2/2 - Carolina – JI)  
 
E: Ah, ele não sabia que tinha aula... E quando ele vai na aula, faz o que? 
C: [Silêncio] Desenha. 
E: Desenha, desenha o que? 
C: Não, pinta. 
E: Pinta o que? 
C: O que a tia mandar pintar, ele pinta. 
(D-E 2/2 - Samuel – JII) 
 

                                                                                                                 
influência formadora nas crianças que nesse contexto, ou melhor, a partir desse contexto, são chamadas a 
aprender” (BONDIOLI, 2004, p. 22). 
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Era uma vez a Larissa tava desenhando uma... desenhando, não! Fazendo a tarefa 
dela. Aí, depois, ela terminou, deu pra tia dela... e a tia dela deu outra tarefa e ela 
fez. (D-E 2/1 - Andresa – BF) 
 
O menino tá brincando de carro dentro da sala. A dona da sala é a tia. (D-E 2/5 - 
Fernando – JI) 
 

Nota-se, nesses trechos, uma característica comum às percepções das crianças, de suas 

professoras e de suas famílias acerca da rotina da escola na qual convivem: a centralidade das 

atividades na figura do adulto, cabendo aos alunos uma função passiva. Todavia, embora com 

pouca freqüência, as crianças, em especial as da turma do Básico Fundamental, parecem falar 

do desejo de ter uma participação mais ativa e autônoma na rotina de sua escola, como 

sugerem os trechos a seguir: 

[O que a menina gosta mais na escola é] ajudar a tia a arrumar as coisas quando os 
meninos bagunçam as coisas (lápis, folhas...). [A menina] conta história, pinta, 
arruma a sala com a professora. (D-E 1/1 - Andresa – BF) 
 
[A menina] gostava [da escola] porque ela tirava cópia, bem muita cópia. Ela 
também gostava de contar história. Quando a tia ia sair, ela ficava ensinando os 
alunos ler porque ela gostava de ajudar a tia dela. Ela ensinava os alunos ler, 
escrever, contar história, deixava eles ver a história. (D-E 1/5 - Andresa – BF) 

 

3. Ensina a comportar-se direito: “o trabalho das crianças é obedecer!”  

Essa rotina utiliza-se de estratégias de disciplinamento, tais como o controle dos 

movimentos, dos ritmos e das posturas das crianças, para manter a sua invariância e a sua 

uniformidade e para desenvolver, nas crianças, os hábitos e as atitudes consideradas pelas 

professoras, condições necessárias ao ato de aprender (contenção, obediência, silêncio), como 

parecem indicar os trechos a seguir:  
C: Aí, ele [o menino] fez, leu. Ele fez tudo. 
E: Por que? 
C: Porque ele gosta. 
E: Gosta de que? 
C: Ele gosta de fazer. Ele obedece. 
E: É, e se ele não obedecer? 
C: Ele apanha. 
E: Ham? 
C: Ele vai apanhar. 
E: Apanhar de quem? 
C: Da mãe dele. 
E: É, e na escola, se ele não obedece? 
C: Ele leva uns carão. 
E: De quem? 
C: Do professor. 
E: E aí? 
C: Aí, ele nunca mais fazia isso. 
E: Ele quem? 
C: O Wilian. Ele nunca mais fazia isso. 
E: Isso o quê? 
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C: Coisa feia... ele não fazer o dever. 
(D-E 2/5 - Mateus – BF) 

E: E esse coelhinho não estuda, não? 
C: Ele estudava, só que ele se danava. 
E: É?... E agora? 
C: E só... 
E: Ele se danava e deixou de estudar? 
C: Não. Ele só estudava só de manhã, só de manhã. Aí, tava brincando à tarde. Aí, 
ele desobedeceu na outra tarde. Aí, ele ficou de castigo até de noite. 
E: Foi?... 
C: É. 
E: E de noite, ele fez o que? 
C: A mãe dele só deixou ele dormindo. Ele jantou não, ficou com fome. 
E: Foi? 
C: Foi. 
E: E quando ele acordou? 
C: Ele foi pra escola. 
E: E na escola? 
C: Na escola, ele aprendeu um bocado de coisa.  
E: Aprendeu o quê? 
C: Ele aprendeu não desobedecer mais a mãe dele.  
(D-E 1/4 - Gleiciane – JII) 
 
C: O Leno tá estudando na minha escola. 
E.: O Leno tá estudando na tua escola?... E o que é que o Leno tá fazendo na escola? 
C: Pintando. [Porque] a mãe dele... [disse para] ficar queto, ficar queto na escola. 
Porque a tia [a professora] bate com a chinela. 
(D-E 2/5 - Felipe – JI) 

 
 

É importante ressaltar que, na percepção das crianças, as famílias quase sempre são 

aliadas da escola. Juntamente com a professora, elas geralmente aparecem retratadas nos D-Es 

como adultos empenhados em fazer os personagens infantis se submeterem às exigências 

escolares, fazendo, também, o uso de castigo. Vale lembrar que essa percepção é bastante 

coerente com o papel que as famílias acreditam dever assumir na educação escolar de seus 

filhos. 

Tal como descreve Foucault (1987), quando freqüentemente utilizadas nas prisões, nos 

hospitais e nas escolas, as estratégias de disciplinamento, pouco a pouco, tendem a modificar 

o coração, os pensamentos, as vontades e as inclinações dos presos, dos loucos e das 

crianças153, de maneira que, após sofrer o castigo, o sujeito passa a “gostar” daquilo que lhe 

era desafeto, como, por exemplo, o “dever”. Pode, inclusive, preterir o seu desejo face ao que 

o outro lhe impõe, como sugerem os trechos seguintes:  

[O menino está] Sentado na cadeira, fazendo um desenho. [Se ele não quiser fazer o 
desenho, a professora bota] de castigo, perto da parede, sentado. [Depois] ele sai do 

                                     
153 Não foi à toa que Barbosa (2006), em estudo realizado sobre as rotinas na Educação Infantil, identificou forte 
influência dos monastérios, dos hospitais, das indústrias e das escolas nas formas de organização do trabalho 
com as crianças nas creches e nas pré-escolas. 
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castigo, vai sentar na mesa, faz o desenho e pinta. [No castigo] O Felipe tem vontade 
de fazer o dever. (D-E 1/1 - Fernando – JI) 
 
E: Por que que ela tá fazendo o dever? 
C: Porque ela gosta de fazer dever. 
E: E ela não gosta de fazer o que? 
C: Não gosta de brincar. 
(D-E 2/5 – Joice – JII) 
 
E: E quando ele [o menino] tá na escola, o que é que ele não gosta de fazer? 
C: Brincar. Brincar e merendar. 
E: Ele não gosta de brincar? 
C: Nem merendar. 
E: Ele não brinca não, na escola? 
C: Não. 
E: Por que? 
C: Porque ele acha chato. 
E: Por que ele acha chato brincar? 
CW: Porque ele num gosta de brincar.. Ele num quer brincar. É isso que ele acha 
chato, que ele num gosta. 
(D-E 2/4 - Mateus – BF) 
 

 

4. Só tem dever para fazer: “se não fizer o dever, a tia bota de castigo!” 

A rotina é constituída, basicamente, por “dever” (atividade gráfica como escrever 

letras do alfabeto, famílias silábicas ou palavras e numerais; fazer um desenho ou colorir o 

que a professora fez ou o que está na apostila). Em nenhum episódio a escola foi citada sem 

que fosse feita referência ao “dever” ou à “tarefa”. Essa atividade, por sua vez, aparece, 

geralmente, associada ao castigo, que pode consistir, na linguagem das crianças, em, por 

exemplo: 

A professora botar o menino amarrado na cadeira pra num sair nunca mais. (D-E 2/5 
- João – JII) 

 
A tia [a professora] dar um chicote nos couro dele [do aluno]. (D-E 2/2 - Carlos 
Henrique – BF) 
 
A tia [a professora] bota ele [o menino] de castigo. Perto da parede. Sentado. (D-E 
1/2 do Fernando – JI) 

 

Provavelmente há, aí, certo exagero nas fantasias sobre o castigo aplicado pela 

professora. Certamente nenhuma profissional cometerá tal violência contra as crianças. 

Entretanto, o exagero retratado nos D-Es pode ser indício do temor que as crianças sentem de 

que algo ruim possa lhes acontecer, caso se recusem a fazer a “tarefa”.  

Embora muito citado pelas crianças, tanto em grupo como individualmente, o “dever” 

parece não ter sentido real para elas: é uma atividade com fim em si mesma: as crianças vão 
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para a escola “fazer dever”, “pintar o dever”, “aprender a fazer o dever”, “porque quer 

aprender a fazer o dever”154. 

Nenhuma história mencionou o castigo sem reportar-se, também, ao “dever” ou à 

“tarefa”. Tal castigo, punição aplicada aos personagens quase sempre pela recusa ao “dever”, 

pode estender-se, inclusive, até a casa da criança. Os extratos de fala subseqüentes são 

ilustrativos disso: 
Na escola, ele [o menino] num gosta de brigar não, por causa do professor dele. O 
professor dele vai ligar pra mãe dele. Aí, a mãe dele vai bater nele. Aí, ele vai pra 
escola, num briga mais. Faz dever, aprende a ler, aprende a desenhar. (D-E 2/3 - 
Mateus – BF) 
 
A professora mandou ele [o menino] fazer o dever, ele não fez. A professora dele 
botou ele no castigo até de noite. Quando a mãe dele chegar, aí, ele, ele vai pra casa 
dele. Aí a mãe dá uma peia [pisa] nele.  (D-E 2/5 - Carolina – JI) 
 

Na verdade, algumas narrações parecem sugerir que “dever” e castigo são atividades 

escolares indissociáveis ou mesmo que o “dever” é o próprio castigo. Dentre os componentes 

da rotina mencionados pelas crianças, em suas produções (“dever”/tarefa, castigo, brincadeira, 

leitura/contação de histórias e merenda/lanche), o “dever” é apontado em 26 histórias como a 

atividade que o personagem infantil não gosta de fazer, mas que tem de fazer porque a 

professora manda e porque os pais obrigam. Embora não atestem, de forma direta, o 

descontentamento com essa atividade, 39 histórias sugerem alguma resistência por parte da 

criança em fazê-la, já que apresentam o castigo e a imposição da professora como motivações 

para realizá-la. 

Especialmente na turma do Básico Fundamental, o conteúdo do “dever” parece 

restringir-se a atividades de linguagem escrita que visam à alfabetização das crianças na sua 

forma mais tradicional155, o que parece entrar em conflito com os desejos infantis de brincar, 

como sugerem as falas seguintes:  

C: A Joana tava brincando na casinha. Pegou uma folha... brincou um pouquinho. 
Entrou na escola. Foi fazer a tarefa. Fez a-b-c-d-e-f-g e pronto! 
E: O quê que a Joana mais gosta de fazer? 
C: Brincar, brincar de pic esconde. 
Ent.: Brincar, brincar de que? 
C: Pic esconde, que é esconder as coisas, aí, tem que achar, a pessoa. 
E: O que mais a Joana faz na escola? 

                                     
154 As crianças da primeira série do ensino fundamental entrevistadas por Cruz (1987) também compartilham da 
mesma compreensão sobre o “dever”. 
155 A supervalorização do trabalho com a área da linguagem escrita nessa escola, em detrimento de outras áreas 
do conhecimento (por exemplo, linguagem oral, expressão plástica, dramática, musical etc), sobretudo nas 
turmas de Básico Fundamental, também foi apontada pelo diagnóstico realizado pelo PARQUE em parceria com 
a equipe de professoras da Educação Infantil. Para maiores esclarecimentos sobre isso, vide anexo 1. 
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C: Lanchar, comer, fazer a tarefa, pintar, fazer o nosso nome, botar a vogalzinha na 
lousa. 
(D-E 1/2 - Andresa – BF) 
 
C: O nome dele é Juninho. Aí, ele não quer ir pra escola, quer ficar no meio da rua. 
Aí, a mãe dele bateu nele. Aí, depois ele nunca mais foi pra escola. Aí, a mãe dele 
num botou ele mais na escola. Aí, depois ele... [silêncio] ele fugiu de casa. 
E: É, e por que o Juninho não quer ir pra escola? 
C: Porque ele num gosta de ir. 
E: É, por que? 
C: É porque ele quer ficar no meio da rua brincando. 
E: E por que ele vai na escola? 
C: É porque ele quer ficar lá é sem fazer nada. Quer ficar lá brincando nos 
brinquedo. (D-E 2/1 - Mateus – BF) 
 

Observa-se que no D-E 2/1 Mateus incorpora, ao seu personagem infantil, a lógica 

adulta de perceber a brincadeira: brincar é não fazer nada! Enquanto fazer a “tarefa” é o 

mesmo que não fazer nada para as crianças, para os adultos, especialmente as professoras, na 

percepção de Mateus, brincar é que significa ficar na escola sem fazer nada. 

Aqui, percebe-se mais um desencontro entre o que as crianças, seus pais e suas 

professoras pensam sobre esse seguimento da rotina. Enquanto os pais e as professoras 

afirmam que é um desejo comum a eles e às crianças, a destinação de mais tempo para as 

“tarefas”, as crianças contestam: faz-se “tarefas” porque não há saída! 

O Quadro 03, a seguir, elaborado a partir das produções das crianças, ilustra os 

componentes da rotina escolar que maior significado parecem ter para elas, ou seja, aquilo 

que elas percebem como sendo o que é feito na escola. Ele informa sobre as percepções das 

crianças acerca tanto do que parece acontecer em um turno de aula quanto da freqüência com 

que isso se dá: 

 

Quadro 03: Componentes da rotina escolar citados pelas crianças e a quantidade de 

histórias em que são referidos 

 

COMPONENTE 

                      TURMA 

JARDIM I JARDIM II BÁSICO 

FUNDAMENTAL 

TOTAL 

Dever/ Tarefa 39 26 33 98 

Castigo 26 14 25 65 

Brincadeira 09 15 11 35 

Leitura ou contação de 

história 

05 00 09 14 

Merenda/ Lanche 02 03 08 13 
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  Desse quadro é possível destacar alguns aspectos que podem ajudar a ampliar a 

reflexão sobre a qualidade do tempo e das situações que se passam nessa instituição de 

Educação Infantil. 

Considerando que todas as crianças são criativas, capazes de aprender, de se expressar 

com sensibilidade e com originalidade e que a riqueza das diversas capacidades que elas 

podem desenvolver é fortemente condicionada pela influência que exerce o seu ambiente 

cultural e pelos meios e pelas oportunidades que lhes forem disponibilizados, conclui-se o 

quanto é empobrecedor e nocivo o “cardápio” de possibilidades que a pré-escola que essas 

crianças freqüentam está lhes oferecendo156. Ela não está conseguindo cumprir com o seu 

papel junto às crianças, no que diz respeito àquilo que Zabalza (1998) destaca como sendo 

essencial para um desenvolvimento equilibrado e pleno das crianças: “a diferenciação de 

áreas de experiência e de conteúdos formativos do currículo da Educação Infantil (p.22).  

Em se tratando de crianças cujas condições sociais são precárias, o referido autor é 

mais enfático ainda quanto à função que a instituição de Educação Infantil precisa e deve 

desempenhar: “as experiências musicais, gráfico-pictóricas, expressivas e lógico-científicas 

devem receber tanto mais atenção na escola infantil quanto mais deficitários em 

possibilidades de exercitá-las forem os contextos de origem das crianças” (idem, ibdem).   

Chama ainda especial atenção, no Quadro 03, a quantidade de histórias (98) que citam 

o “dever” como aquilo que se faz na escola (mais que o dobro de vezes que a brincadeira foi 

citada), o que permite afirmar que, na perspectiva das crianças, o seu tempo escolar é 

consumido, principalmente, em fazer aquilo de que não gostam, o que parece contradizer a 

compreensão das professoras e das famílias de que a escola constitui-se em espaço de 

realização para as crianças. Nesse sentido, Enguita (1989), ao analisar o que denominou de 

“face oculta da escola”, chama a atenção para o fato de que “uma das tarefas principais da 

escola é a repressão do prazer e, em sentido mais amplo, a repressão do desejo” (p.189). 

As crianças falam mais diretamente sobre o seu desejo de brincar na escola nas 

entrevistas coletivas. Ao serem indagadas sobre o que gostariam de fazer em uma escola “bem 

legal”, os grupos foram unânimes: 

 

 

                                     
156 A fragilidade do trabalho que as instituições de Educação Infantil desenvolvem com as diversas áreas do 
conhecimento humano também foi apontada na Consulta sobre Qualidade da Educação Infantil (CAMPOS e 
CRUZ, 2006) realizada em quatro estados brasileiros (Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul) 
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação.    
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Brincar de brinquedo na sala. (JI) 
 
Brincar de bola, de quadrilha, de escorregador, de casinha e boneca. As meninas 
brincarem de boneca e os meninos brincarem de espantalho [fantoche]. (JII) 
 

Brincar na piscina, jogar futebol, brincar de esconde-esconde, brincar de boneco. 
(BF) 

 

Essa necessidade que as crianças sentem de brincar e o valor que atribuem aos 

brinquedos também apareceram nas falas das crianças que participaram da Consulta sobre a 

Qualidade da Educação Infantil (CAMPOS e CRUZ, 2006) já referida nesse texto.   

Vale destacar que, além do “dever”, somente a desobediência às regras com “maus” 

comportamentos (brincar, sujar-se, conversar, ir a outra sala, brigar com os colegas, danificar 

os materiais da escola, sujar a sala, riscar os cadernos e os livros, faltar às aulas etc) é também 

apontada como aquilo que o personagem infantil não gosta de fazer na escola157, o que parece 

evidenciar, mais uma vez, a forte função disciplinar assumida pela instituição de Educação 

Infantil.  

Embora a realização de atividades gráficas (“dever”/tarefas) seja menos presente na 

turma do Jardim I158, a crença de que freqüentar a escola implica em fazer “dever” parece ser 

comum a todo o grupo. Tal idéia resulta, provavelmente, do exercício constante dessa 

atividade (sobretudo nas classes do Jardim II e do Básico Fundamental) e da interação com os 

grupos em que as crianças vivem, como a família e os amigos (o que parece estar acontecendo 

especialmente com as crianças do Jardim I, que aparentam estar trazendo em suas histórias 

informações e impressões não somente sobre a sua escola, mas também sobre as concepções 

que os grupos com os quais interagem têm acerca da composição de uma rotina escolar). 

Outra opinião recorrente no grupo, que pode ser verificada no Quadro 03, é a de que o 

castigo também integra a rotina da escola. É intrigante o fato de serem as crianças do Jardim I 

aquelas que mais citaram o castigo, associando-o ao “dever”. Possivelmente aqui também elas 

trazem uma visão que não decorre apenas de sua experiência escolar, haja vista serem menos 

freqüentes no cotidiano dessa turma a presença do “dever” e do castigo. No entanto, aqui já 

parece estar sendo gestada, no imaginário desses pequenos sujeitos, a convicção de que 

tarefas a cumprir e a submissão a sanções são inerentes ao papel de aluno e, portanto, 
                                     
157 O “dever” ou “tarefa” é apontado, literalmente, como a atividade escolar que o personagem não gosta de fazer 
em 11 (onze) histórias produzidas pelas crianças do Jardim I, 08 (oito) do Jardim II e 07 (sete) do Básico 
Fundamental.  
158 Como já referido, não foram raros as aulas em que a única atividade “pedagógica” desenvolvida com as 
crianças do Jardim I foi sentir o cheiro de um vidro de perfume, dar um nó em um pedaço de barbante, simular o 
corte de uma linha imaginária.  
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integram “naturalmente” o significado de estar na escola, ser estudante e receber educação. 

Tal significado, possivelmente, terá repercussão nos anos posteriores de escolarização dessas 

crianças, pois, como lembra Apple (1982), “as definições sociais interiorizadas no início da 

vida escolar fornecem as regras constitutivas para a vida futura nas salas de aula” (p. 81).  

No que se refere aos D-E que fizeram menção à brincadeira no ambiente escolar (35), 

as observações das rotinas diárias dessas turmas levam a supor que parece tratar-se mais de 

tentativas de levar a brincadeira para dentro da escola, portanto, de alterar a rotina escolar159, 

já que a brincadeira é algo pouco presente e vista, pelas professoras, como pouco importante 

para a promoção de aprendizagens.  

Não é à toa, portanto, que a brincadeira na escola é descrita nas produções das crianças 

como algo que acontece, geralmente, escondido da professora, na própria sala ou em outra 

sala, anterior ao dever; no dever; durante o castigo, mas também, com raras exceções, com a 

ajuda da professora, como indicam os trechos a seguir: 

Se ele [o menino] não quiser ficar sentado, sai [da sala] escondido da tia pra ir 
brincar com os meninos da outra sala. (D-E 1/2 - Fernando - JI) 
  
[No castigo] ele [o menino] pode brincar de brinquedo. (D-E 1/2 - Fernando - JI) 
 
Era uma vez um menino na escola brincando. Era um [menino] grande brincando de 
carro. A professora dele tá na frente ensinando a brincar de carro. (D-E 1/1 -Samuel 
- JII) 
 
A professora mandou pintar o dinossauro. Os meninos tão pintando. Depois que eles 
pintarem, vão brincar de bola no campo perto da casa deles. [Enquanto eles brincam] 
A professora fica ajeitando a sala. Quando os meninos terminarem de jogar de bola 
no campo, eles vão fazer o dever de novo. (D-E 1/3 - João - JII) 
 

Na escola, ela [a menina] brinca, brinca, merenda e faz o dever. (D-E 1/5 - Mariana 
– BF) 

 

Nos D-Es em que a rotina da escola aparece alterada pela inclusão da brincadeira, até 

mesmo as crianças menores, da turma do Jardim I, dão indícios de que compreendem a lógica 

de funcionamento da sociedade em geral, que se expressa, também, no interior da escola: 

                                     
159 Em observações realizadas no cotidiano de uma creche, Batista (1998) identificou tentativas concretas das 
crianças romperem com o que era estabelecido pela professora, como, por exemplo, fazer escolhas quando não 
deveriam fazer, optar por olhar o livro de histórias com gravuras, ao invés de ouvir a música enquanto aguarda o 
sono que não veio e deitar e rolar no tapete sem se importar que esteja na hora do repouso. Prado (2005), por sua 
vez, ao se referir sobre a capacidade das crianças instituírem outras ordem e regras distintas daquelas 
determinadas pelos adultos (professores e pais), faz a seguinte reflexão: “se as crianças nos surpreendem, 
propondo o inusitado, o imprevisto, planejado e organizado pelos adultos, então não detemos o controle sobre 
seus pensamentos e atitudes como ousamos” (p. 686). 
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primeiro a obrigação, o dever, o sacrifício (trabalho); depois, a recompensa, a brincadeira 

(prazer)160. 

Ele [o menino] tá na escola. Fazendo dever. A tia passou dever pra ele. [Depois dele 
fazer o dever, ele vai] Brincar. (D-E 2/4 - Fernando – JI) 
 

E: O que a Mônica faz na escola quando ela chega lá? 
C: Faz dever de casa. 
E: Só dever? 
V: [Fez gesto afirmativo com a cabeça] 
E: Ham? 
C: Só dever de casa. 
E: E depois do dever ela faz o que? 
C: Vai brincar. 
(D-E 2/4 - Joice – JII) 
 
As crianças querem ir pra escola pra ler, brincar e escrever (H-C – BF) 

 

A vontade de incluir a brincadeira no cotidiano da escola também foi percebida nas 

entrevistas coletivas. Isso ficou evidente quando solicitadas a falar sobre o que mais gostam 

de fazer na escola que freqüentam: 
Brincar de brinquedo. (Fernando) 
 
Brincar com as amigas. Brincar de polícia. Brincar de boneco. Brincar de boneca. 
(Joice, João, Gleiciane e Samuel) 
 
Brincar de boneco. Brincar de boneca. (Andresa) 

 

Especialmente as crianças do Jardim II e as do Básico Fundamental falam, aí, de seus 

desejos, já que descrevem situações e brinquedos inexistentes em suas salas de aula, local 

onde permanecem a maior parte do tempo em que estão na escola. Nesse sentido, ao contrário 

do que pensam as professoras, é para a brincadeira e não para as “tarefas” que as crianças 

gostariam que houvesse mais tempo na rotina da escola.   
 
 

5. Não ensina: “a Rute Keli tem que ir agora pra escola e pro reforço porque ela 

não aprendeu a ler!” 

Ao contrário das ações que têm por objetivo o disciplinamento, as ações de ensinar e 

de aprender, na escola, parecem ser pouco percebidas pelas crianças161. O Quadro 04 mostra 

como se deu, por turma, a variação dessas percepções:  

                                     
160 Sem dúvida, temos, também nessas falas, resquícios da influência das religiões cristãs nas rotinas da 
Educação Infantil, como, por exemplo, a ênfase na disciplina, na ordem e na contenção dos impulsos, como 
constatou Barbosa (2006).  
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Quadro 04: Número de produções (D-E) das crianças que mostram a escola como 

espaço de ensino, de aprendizagem e de castigo 

 
AÇÃO 

                        TURMA 

JARDIM I JARDIM II BÁSICO 

FUNDAMENTAL 

Aprender 

 

01 12 06 

Ensinar 

 

00 03 01 

Castigar 

 

26 14 06 

 

Ao comparar o conjunto total de D-E das crianças que citou ensinar, aprender e 

disciplinar/castigar como aspectos do cotidiano escolar, tem-se o seguinte gráfico: 

 

 
 

Como indica o Gráfico 02, do total de 120 D-E, enquanto 65 fazem referência ao 

castigo, somente 19 mencionam os personagens infantis aprendendo algo e 05 citam a 

professora como alguém que contribui para a ampliação dos conhecimentos das crianças, 

ensinando-as, mesmo que o objeto desse ensino seja, predominantemente, o “dever”. A 

                                                                                                                 
161 Enguita (1989), ao estudar rotinas escolares, também constatou que, semelhante ao que as crianças 
entrevistadas parecem estar informando sobre a instituição em que estudam, “apenas uma pequena parte do 
tempo dos professores e alunos nas escolas é dedicada à transmissão ou aquisição de conhecimentos” (p.158). 

Gráfico 02: Total geral de D-E que aponta a escola 
como espaço de ensino, aprendizagem e 

disciplinamento 
4 

19

65

Ensinar
Aprender
Castigar
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função predominantemente disciplinadora também aparece nas H-C. Os grupos foram 

unânimes em afirmar que o que não gostam na escola que freqüentam é o castigo! 

Também chama a atenção, aqui, a ausência quase que total de referências à função 

mediadora do processo de aprendizagem das crianças, que deveria ser assumido pela 

professora. Assim como também constatou a Consulta sobre a Qualidade da Educação 

Infantil, “as falas das crianças focalizam principalmente as suas próprias ações: aprender, ler, 

estudar” (CAMPOS e CRUZ, 2006, p.74).  

E o que as crianças apontam como sendo o objeto de ensino da escola? O que elas 

acham que estão aprendendo ou poderão aprender na instituição de Educação Infantil que 

freqüentam? O Quadro 05 sintetiza a percepção das crianças sobre o que é ensinado e o que 

pode ser aprendido na pré-escola que conhecem: 

 

Quadro 05: Número de histórias criadas pelas crianças que mostram a escola como 

espaço de ensino e de aprendizagem, com seus respectivos objetos de trabalho 

 
TURMA JARDIM I JARDIM II BÁSICO 

FUNDAMENTAL 
TOTAL 

Número de 

histórias que 

apontam a 

escola como 

lugar de ensino 

00 03 01 04 

Ensina-se na 

escola... 

________ “fazer dever” (02)162 
“brincar” (01) 

“obedecer” (01) ______ 

Número de 

histórias que 

apontam a 

escola como 

lugar de 

aprender 

01 12 06 19 

Aprende-se na 

escola... 

“fazer dever” (01) “fazer dever” (04) 
“brincar” (02) 
“estudar” (01) 
“escrever” (01) 
“ler” (01) 
“os números” (01) 
“não desobedecer” (01) 
 

“ler” (03) 
“fazer tarefas” (02) 
“letras” (01) 
“escrever” (01) 

______ 

 
                                     
162 O número entre parênteses indica a quantidade de vezes que o item foi mencionado. 
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Vale destacar que a função de ensinar também não parece se constituir em boas 

experiências para as crianças, o que as faz evitar a escola, como sugere o trecho a seguir: “O 

meninozinho gosta mais de estar em casa porque a mãe dele não ensina” (D-E 1/2 - Samuel – 

JII). Outra vez, as crianças parecem contestar a alegativa das professoras e das famílias de que 

elas estão satisfeitas com a escola que têm e que não desejam nenhuma mudança em sua 

rotina. 

E as conseqüências dessa rotina na forma das crianças perceberem e se relacionarem 

com a escola e com a professora? O que as crianças parecem estar aprendendo com a rotina 

que descrevem? Como estão percebendo a experiência escolar que lhes é oferecida? 

Através das experiências que a escola lhes faz vivenciar, por meio da submissão da 

rotina que lhes é imposta e das interações com os grupos em que vivem (família, amigos etc), 

as crianças vão construindo a sua compreensão sobre o que significa estar na escola. Nesse 

sentido, percebendo a organização do tempo, dos espaços, das atividades e das regras 

escolares como algo pouco significativo, rotineiro e exclusivamente regulado pelos adultos, 

provavelmente em desacordo com os seus desejos e as suas necessidades, as crianças 

fantasiam estratégias para fugir ou para proteger-se da escola. Assim, por meio de seus 

personagens, as crianças expressam os seus ressentimentos contra o lugar para onde precisam 

ir, inevitavelmente, todos os dias: 

O gigante tá perto da escola. Ele faz... ele quer comer a escola todinha. Porque ele 
quer. (D-E 2/2 - Felipe – JI) 
 
C: Desenhei um menino jogando o armário no chão. 
E: De quem é esse armário? 
C: Da sala. 
E: É.. e por que ele tá fazendo isso? 
C: Porque tá com raiva. 
E: De que? 
C: [Silêncio] 
E: Hum? 
C: Num sei. 
E: É, e ele tá onde? 
C: Na sala de aula. 
E: É. 
C: Jogou o armário. 
E: Ham? 
C: Ele jogou o armário no chão. 
E: Por que? 
CI: Porque ele quis. 
(D-E 2/1 - João – JII) 
 
Eu fiz é... a menina no colégio que não gosta de fazer nada. Aí, ela foi na escola, 
acendeu uma vela e pegou o lápis. [Ela acendeu a vela] Pra explodir a escola, depois 
ela correu. (D-E 2/1 - Mariana – BF)  
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Com tantos ressentimentos contidos, é compreensível que essas crianças, no plano da 

fantasia e da imaginação, criem estratégias que evidenciam que, mesmo em situações muito 

ruins (como apanhar da mãe até ficar doente), o não ir à escola parece se constituir em algo 

bom, com fazem supor os trechos a seguir: 

Ela [a menina] foi dormir com os peito doendo, que a mãe dela bateu com o cinturão 
dela nos peito. Quando acordou, tava doendo, os peito tava vermelho. Aí, a mãe dela 
foi olhar, tava cheio de sangue vermelho. Aí, a mãe dela levou pro médico e ele 
disse que era muito grave. O doutor disse que era pra ela tomar remédio em casa. 
(D-E 1/2 - Mariana – BF) 

 
C: A menina ficou gripada. Aí, foi pro médico. Depois do médico, foi ver os 
palhaços. Depois foi pra casa dormir. O médico falou que ela... era só um pé trocido 
e tava doendo isso daqui dela, o joelho todo do-dói e os peito vermelho... A mãe 
dela disse que foi uma batida que ela deu nela. Aí, o médico disse que não era pra 
bater mais nela, que ela tá enverminada. 
E: O que é enverminada? 
C: Quando a gente fica doente... doente da barriga, do coração. Aí, o médico disse 
que não pode ir pra escola porque vai pegar nos outros.  
(D-E 1/5 - Mariana – BF) 

 

Freqüentar a escola, ao que tudo indica, parece estar se constituindo em uma 

experiência desagradável para as crianças. Todavia, a freqüência a essa instituição pode 

resultar em algum ganho secundário como, por exemplo, ficar forte igual ao “Hulk”:  

Depois que fizer o dever de casa, [os meninos] vão tirar a farda do colégio porque 
eles não tá na hora de ir pro colégio. Aí, depois, vão pro colégio. Treinar. Fazer 
ginástica pra ficar forte. Eles quer ficar forte igual o Hulk. [Pra que?] Sei mais não 
(D-E 1/3 - João – J II). 

 
O D-E de João não oferece elementos suficientes para que se possa entender as razões 

que justificam o desejo de seus personagens infantis ficarem tão forte. Entretanto, é bom 

lembrar que o personagem de quadrinhos eleito por João para representar a fortaleza desejada, 

ao ficar bravo/aborrecido, faz uso de violência e destrói (quebra, joga para o alto etc) tudo o 

que lhe incomoda ou aos que lhe são caros, como, por exemplo, crianças, amigos, familiares, 

namorada... 

Mas por que muitos D-Es mostram violência contra o prédio, a sala de aula e o 

mobiliário da escola? Por que preferir apanhar da mãe até cair doente a ter que ir para a 

escola? Por que se tem que ficar igual ao Hulk? Parece que essas crianças já assimilaram bem 

a idéia de que o “preço para ser aceito na escola é o não ser” (CRUZ, 1987). Como ser criança 

em um lugar onde não se pode brincar (“Eles não foram pra escola porque não queriam. Eles 

queriam jogar de bola. Não pode jogar de bola na escola porque a escola é o lugar de estudar” 
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- D-E 1/1 - João – JII)? Como ser criança em um lugar onde não se tem querer (“Se não 

quiser pintar, vai pintar” - D-E 1/4 - Felipe – JI)? 

Galvão (2004) destaca que, por mais clara e coerente que seja a proposta pedagógica 

de uma instituição escolar e por mais sensível e afetuoso que seja o olhar dos adultos sobre as 

crianças, a emergência de conflitos – atos de oposição que podem se manifestar por diferentes 

condutas – é inevitável.  

Mesmo que comumente “conflito” seja associado a algo negativo e destruidor, na 

perspectiva de diversos teóricos, em especial Piaget (1986, 1994 e 2003) e Wallon (1981, 

1989 e 1995), os conflitos não apenas são inerentes à convivência humana como são 

necessários ao desenvolvimento163. Entretanto, o predomínio dos conflitos no cotidiano 

escolar, como sugerem os D-Es provocados pela distância entre o que as crianças parecem 

querer e aquilo que a instituição lhes oferece, fornece indícios para que as profissionais dessa 

pré-escola (re) avaliem suas propostas, seus materiais, seus espaços e suas regras. Essa (re) 

avaliação da adequação das experiências educativas oferecidas às crianças, fundamentada em 

aportes teóricos que considerem a criança um sujeito ativo, capaz, comunicativo e produtor de 

cultura, é importante para que as professoras possam entender melhor que o conflito entre o 

adulto e a criança é: 

necessário, sob pena de a criança ficar condenada à infância eterna e de ser deixada 
sem parâmetros em relação aos quais possa se diferenciar, se constituir como um 
sujeito. Contudo, se esta margem [entre o que a criança quer/ pede e aquilo que o 
meio lhe oferece] for demasiado grande e levar o adulto a uma posição de não 
enxergar a criança em sua alteridade, não reconhecê-la como outro, sua insistência 
em conformá-la ao mundo adulto pode significar violência (GALVÃO, 2004, p. 
218).   

 

Nas interações com as expectativas institucionais, especialmente as da família e as da 

escola, as crianças vão aprendendo qual o papel de estudante que precisam desempenhar para 

serem acolhidas na pré-escola que freqüentam: 

- fazer tudo o que a professora manda: “Ele faz tudo que a professora dele manda 

porque ele não é ruim” (D-E 1/4 - Mateus – BF); 

- gostar de fazer tudo o que a escola exige: “[na escola] ele gosta de fazer tudo, 

qualquer coisa, essas coisas, fazer dever. Ele gosta de ficar na lousa, aí, todo mundo fica 

                                     
163 Em Piaget (1986, 1994 e 2003), os conflitos interpessoais provocados pelo confronto entre pontos de vista 
diferentes sobre uma mesma questão são muito importantes para o desenvolvimento da inteligência e da 
moralidade na criança. Em Wallon (1981, 1989 e 1995), o conflito é, ao mesmo tempo, expressão e motor do 
desenvolvimento. Ele tem papel decisivo no processo de construção da consciência de si pela criança.     
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dizendo as letra”; “[na escola] ele quer... ele faz tudo. Faz tudo, tudo, tudo!” (D-E 1/3 - Carlos 

Henrique – BF); 

- ter um “bom” comportamento: “Ele faz tudo, tudo o que a mãe dele manda fazer, [e] 

o professor dele. Aí, ele num bate, num briga. Ele obedece à mãe dele. Ele faz tudo. Ele gosta 

de fazer qualquer coisa. Ele gosta de fazer. Ele obedece” (D-E 2/5 - Mateus – BF); 

- negar as suas preferências: “Ele gosta mais de fazer o dever do que brincar” (D-E 1/ 

4 - Gleiciane – JII). 

Não é à toa que, quando impelidas a falarem diretamente sobre o que não gostam de 

fazer na escola, as crianças refiram-se bastante àquilo que o “bom” aluno não deve fazer, 

como, por exemplo, “brigar com uma pessoa”, “bater nos colegas”, “dar língua”, “arrancar 

[destruir] a porta da sala”, “fazer sujeira” e “arengar com as pessoas”.   

Essa compreensão do que é ser um estudante, como já referido, provavelmente servirá 

de base para os anos de escolarização seguinte, como adverte Apple (1982):  

O treinamento do jardim de infância parece exercer sua influência mais poderosa e 
permanente nas atividades e no comportamento das crianças aclimatando-as à sala 
de aula. As crianças são iniciadas em seus papéis como alunos da escola primária em 
salas do jardim de infância. É a compreensão e o domínio desse papel que é 
responsável pelo maior êxito na escola primária de crianças treinadas no jardim de 
infância (p.82).   

 

Tem-se, aqui, então, mais uma expressão da função preparatória que a Educação 

Infantil tem desempenhado. Andrade (2002) também identificou na creche a função 

preparatória para a escolarização posterior. Preparação via incorporação de hábitos e de 

comportamentos, como, por exemplo, saber esperar, condição vista como necessária pelas 

professoras para facilitar outras aprendizagens, principalmente a do disciplinamento, que será 

"útil", inclusive fora da creche, na vida adulta. 

A aceitação do papel do “bom” estudante pelas crianças não é fácil. Talvez seja por 

isso que, em alguns momentos, elas revelem sentimentos conflituosos com relação aos seus 

desejos (a brincadeira) e à obrigação (fazer dever, obedecer etc):  

E: A Vitória vai pra escola? 
C: Vai. 
E: E o que é que a Vitória faz na escola? 
C: Desenha. 
E: É? E o que é que a Vitória não gosta de fazer na escola? 
C: Brincar.. 
E: Por que? 
C: Porque não.  
(D-E 1/1 - Joice – JII) 
 
E: E a Amanda desenha? 
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C: Desenha.  
E: E se a Amanda não quiser desenhar? 
C: Porque ela não gosta de desenhar. 
 E: Por que? 
C: Porque ela só gosta de brincar.  
(D-E 1/2 - Joice – JII) 

   
Mesmo reproduzindo, em suas falas, idéias difundidas pelos discursos dos adultos 

(como, por exemplo, “quem não gosta de ir à escola é preguiçoso, danado” (Mariana); “quem 

não gosta de escrever nem de aprender é muito danado” (Mateus); “quem bagunça e quem 

arenga na escola é do mal” (Carlos Henrique)), é possível identificar nas produções das 

crianças pequenos focos de resistência frente ao que é instituído: extratos de fala de sujeitos 

que parecem revelar o desejo de ser ativo e não de se curvar totalmente às pressões 

adultocêntricas. É assim que, apesar da certeza do castigo, a escola também pode ser cenário 

de transgressão:  

Ele tava na escola. A professora mandou ele fazer o dever dele, ele num fez... (D-E 
2/4 - Carolina – JI) 
 
Eles ficaram na sala. Ficaram sozinhos dentro da sala. Ficaram é... deixando a sala 
imunda. (D-E 2/4 - João – JII) 
 

Eu desenhei a menina fazendo a tarefa dela. A tarefa dela, ela não gostava. Ela 
pegou e fez outra tarefa que a tia não mandou. Aí, a tia dela brigou com ela. Botou 
ela de castigo na diretora... (D-E 2/2 - Andresa – BF) 

 

De maneira geral, apesar do flagrante descontentamento com a escola revelado pelas 

crianças, elas ainda a identificam como o lugar privilegiado para aprender a ler, a escrever, a 

“contar os numerais” e a “ficar sabida e inteligente”, condições necessárias para “poder 

trabalhar quando ficar grande” e “pra quando tiver grande, tiver filho, pra ela ensinar o filho 

dela”. No entanto, como reflexo de que as crianças, desde pequenas, estão ativamente 

engajadas com o mundo, atentas ao que acontece ao seu redor, influenciando e sendo 

influenciadas pelas pessoas com as quais convivem, já integra o seu discurso, especialmente o 

das crianças maiores, da turma do Básico Fundamental, a compreensão de que a escola sequer 

está dando conta da sua função de ensinar a ler e a escrever. Daí as várias referências à 

necessidade do personagem infantil de ir para o “reforço”: 

Aí, depois, ela tomou banho, foi dormir, assistir televisão e dormiu. Aí, depois, de 
tardezinha, se acordou pra ir pro reforço dela... Só! Ela vai pra escola, aí, tem a 
tarefa dela, aí, ela faz no reforço. Aí, ela aprende mais. Aí, ela sabe ler, sabe escrever 
já, sabe fazer tudo! (D-E 2/5 - Andresa – BF ) 
 
A mãe dela quer ela na escola pra ela aprender rápido a estudar. Pra botar ela no 
reforço... pra aprender a fazer dever. [Mas a Keli num já tá na escola?] Tá, mas a 
professora dela só passa pra ler. (D-E 2/2 - Mariana – BF) 
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É importante salientar que a necessidade do reforço aparece somente na segunda etapa 

do D-E164. Foi justamente nesse período que as ameaças de que “só vai passar de ano quem 

souber ler” passaram a fazer parte do repertório de diálogo da professora do Básico 

Fundamental com os seus alunos. Seja pela interação com os colegas, seja pelos respingos 

dessas ameaças nas turmas das crianças menores, a possibilidade de ser “promovido” para 

essa classe surge como um temor que o Samuel, aluno do Jardim II, parece querer evitar: 

E: E os filhos desse homem queriam estudar? 
C: [Fez gesto negativo com a cabeça] 
E: Por que eles não queriam estudar? 
C: Porque eles não queria aprender. 
E: Não queriam aprender?... Por que eles não queriam aprender? 
C: Pra não ir pro Básico [Fundamental]. 
E: Ham?  
C: Pra não ir pro Básico. 
E: Por que eles não querem ir pro Básico? 
C: Porque eles num querem aprender. 
(D-E 2/3 - Samuel – JII) 
 
E: O pai dele não manda ele ir pra escola? 
C: [Fez gesto negativo com a cabeça] 
E: Por que? 
C: Porque ele num aprende. 
E: Ham?  
C: Porque ele não quer que o filho aprende. 
E: Por que ele não quer que o filho aprenda? 
C: Pra ele não entrar no Básico [Fundamental] nunca. 
E: Por que? 
C: Porque ele num deixa entrar. 
E: E o que é que tem no Básico? 
C: Nada. 
E: E por que é que o pai dele não quer que ele entre no Básico nunca? 
C: Num sei. 
(D-E 2/ 5 - Samuel – JII) 

 

 Dois sentimentos misturam-se de forma mais intensa na percepção que as crianças 

têm da escola: medo e esperança. Medo de ser castigado por não aderir incondicionalmente às 

normas (“ser educado”, “ficar quieto”, “fazer dever”, “não brincar”...) e esperança de que ela 

lhes forneça as condições necessárias “pra escrever, ler e ficar sabido” (Carlos Henrique) 

porque os adultos “não gosta de menino burro” (Carlos Henrique). 

E a professora, que papel as crianças lhe atribuem na escola com a qual estão 

descontentes? A ausência da sua função mediadora da construção do conhecimento pelas 

crianças já foi sentida na forma como elas caracterizam a rotina escolar. Por outro lado, a 

função repressora e punitiva foi sugerida quando elas se reportaram ao “dever” e ao castigo. 

                                     
164 Como já referido, a segunda etapa do D-E foi realizada na segunda metade do mês de outubro. 
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No entanto, vale a pena destacar como foi retratada essa personagem nos D-Es. O Quadro 06 

informa o número de vezes em que ela foi citada em cada uma de suas etapas: 

 

Quadro 06: Variação da presença da figura da professora nas produções (D-E) das 

crianças  

 
JARDIM I JARDIM II BÁSICO 

FUNDAMENTAL 

 

TURMA 

                             

                       ETAPA 
1ª  2ª  Total 1ª  2ª  Total 1ª  2ª  Total 

Quantidade de D-E em 

que a professora é 

mencionada 

03 08 11 05 07 12 07 17 24 

Quantidade de D-E em 

que a professora não é 

mencionada 

17 12 29 15 13 28 13 03 16 

 

Na primeira etapa dos D-Es165, a professora é um personagem que pouco aparece. É 

claro que quando a escola é omitida da história, a professora também o é. Todavia, não foram 

poucos os casos em que a história passou-se no contexto escolar e que a professora não foi 

espontaneamente mencionada pelas crianças. A explicação de João, aluno do Jardim II, para 

essa ausência é emblemática de como essa figura, às vezes, parece ter significado pouco 

positivo para as crianças, a ponto de elas preferirem evitá-la, negar a sua presença:  

E: E a professora dele onde é que tá? 
C: [Silêncio. Depois, apontou em direção à sua sala de aula] 
Ent.: Hum?... Aí, no teu desenho, onde é que ela tá? 
CI: Eu nem fiz. 
Ent.: Não?... 
CI: [Fez gesto com a cabeça confirmando a resposta dada, depois complementou:] 
Porque eu se esqueci.  
(D-E 1/1 - João – JII) 

  

Embora tenha diminuído um pouco a tendência em suprimir a personagem professora 

dos D-Es, tal supressão foi mantida em sua segunda etapa, com exceção da turma do Básico 

Fundamental. Estaria esse crescimento da presença da professora nas histórias, inclusive onde 

isso se deu de forma mais intensa, relacionado ao fato das crianças serem solicitadas a 

                                     
165 Vale lembrar, como já mencionado, que a primeira etapa do D-E, realizada na segunda quinzena do mês de 
junho, solicitava o desenho de uma criança na escola fazendo o que ela gosta. 
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desenhar e a falar sobre o que o personagem infantil não gosta de fazer na escola? É muito 

significativo ter aumentado, também, nessa segunda etapa, as atitudes hostis dos personagens 

tanto com relação à escola quanto com relação à professora, o que parece indicar que os 

sentimentos negativos acentuaram-se à medida que a experiência escolar das crianças foi se 

tornando maior.  

De maneira geral, e mais notadamente ainda na segunda etapa do D-E, a professora é 

descrita como alguém que: 

- é a dona da sala: “O menino tá brincando de carro dentro da sala da tia” (D-E 2/5 - 

Fernando – JI); 

- impõe regras e limites com rigidez e que não permite negociação: “Se não quiser pintar, 

vai pintar!” (D-E 1/4 - Felipe – JI); 

- a criança deve obedecer incondicionalmente: “Porque desobedecer as professora é 

pecado. Deus castiga”. (D-E 2/5 - João – JII); 

- é a razão para a criança fazer o “dever”: “a menina tá na escola fazendo o dever que a tia 

[professora] mandou ela fazer o dever, a tia” (D-E 1/3 - Joice –  JII); 

- é a única protagonista da rotina: faz e manda fazer coisas: “A professora quer fazer eles 

[os meninos] estudar. Bota pra eles estudar. Pega o livro e bota o dever pra eles fazer. Pega o 

livro no armário.[Enquanto a professora pega os livros, as crianças estão] Acompanhando 

ela”. (D-E 1/2 - João – J II); 

- está associada a situações desagradáveis: “Era uma vez um meninozinho que tava 

brincando... uma meninazinha tava brincando na escola, né. Aí, depois ela tava saindo da sala. 

Quando ela foi sair, aí, o menino tava entrando. Aí, eles se barroaram. Aí, todos dois caíram. 

Um caiu pro outro lado e o outro caiu pro outro lado. E a professora tava lá no armário. 

Quando ela viu caindo assim... Aí, ela caiu por cima do menino e da menina. Ela caiu por 

cima dos meninos quando ela foi passando. Barruou” (D-E 1/2 - Gleiciane – JII); 

- os alunos têm ressentimentos: “aí, o menino quebrou os brinquedo das professora tudim” 

(D-E 2/1 - Carlos Henrique – BF); 

- briga, grita, “dá carão” e que pode expulsar a criança da escola: “A Keli não gosta de ir 

pro colégio porque não, ela disse que é muito ruim. Porque a tia dela briga com ela” (D-E 2/2 

- Mariana – BF); “O menino vai... barruou numa flor... Aí, as professoras brigaram, botaram 

ele... botou ele pra fora do colégio” (D-E 2/2 - Carlos Henrique – BF); 

- reclama para a família da criança sobre o seu comportamento, o que resulta em castigo 

em casa: “Na escola, ele num gosta de brigar não, por causa do professor dele. O professor 

dele vai ligar pra mãe dele. Aí, a mãe dele vai bater nele” (D-E 2/3 - Mateus – BF); 
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- está longe/separada das crianças: “Somente a tia que tá na sala. Os meninos tão fora da 

sala, correndo” (D-E 1/4 - João – JII); 

- não deixa brincar: “Aí, depois, ela foi brincar correndo, antes que a tia chegasse. Aí, todo 

mundo ficou brincando lá, junto” (D-E 2/4 - Andresa – BF). 

 

Em raríssimas vezes, a professora foi citada como alguém que ensina, que brinca, que 

se alegra, quando o aluno aprende, que faz companhia à criança, quando a sua mãe a deixa na 

escola e que fica triste, quando a criança falta à aula. Se o que prevalece é a imagem de uma 

professora que “não é legal”, é compreensível, então, o fato dela: 

- poder ser substituída por uma criança cuja forma de ensinar parece ser mais 

interessante e democrática: “Quando a tia ia sair, ela ficava ensinando os alunos ler porque 

ela gostava de ajudar a tia dela. Ela ensinava os alunos ler, escrever, contar história, deixava 

eles ver a história” (D-E 1/5 - Andresa – BF) 

- ser a única vitimada por um incêndio que acontece na escola: 

C: Eu fiz é... a menina no colégio que não gosta de fazer nada. Aí, ela foi na escola, 
acendeu uma vela e pegou o lápis. [Ela acendeu a vela] Pra explodir a escola, depois 
ela correu.  
E: E as outras crianças que estavam na escola? 
C: Elas fugiram pra casa. 
E: E esse fogo, que ficou na escola, atingiu alguém? 
C: Atingiu a professora. 
E: Foi... e aí? 
C: Aí, veio a ambulância. E a professora foi pro hospital. 
E.: E era grave? 
C: Era. 
E: Como é que a professora ficou? 
C: Ela ficou internada. 
(D-E 2/1 - Mariana – BF)  

- ser a única pessoa que vai desaparecer junto com a escola: 

C: O tubarão vai destruir a cidade todinha. 
E: E as crianças? 
C: As crianças têm mais casa não. E aí, eles vão ficar nem em casa, vão ficar dentro 
da rua. 
E.: É, e a escola? 
C: Vai pro tubarão também. 
E: O tubarão vai fazer o que com a escola? 
C: Comer ela. Vai engolir. 
E: E a professora? 
C: Vai engolir também. 
(D-E 2/3 - Felipe – JI) 

 
- estar junto com as crianças na praia, mas ser a única pessoa que é comida por uma 

baleia enraivecida: “O menino tava legal com a menina, foi com a menina no colégio que a 
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tia ia levar todo mundo lá pra praia. Aí, ele tava numa pedrada na água. Aí, veio uma baleia 

com raiva e comeu a tia e jogou dentro do corpo dela” (D-E 2/5 - Carlos Henrique – BF). 

Com toda a sua originalidade e a sua perspicácia, as crianças parecem denunciar a falta 

de alguns saberes em suas professoras, dentre eles: a consciência de que tudo o que se faz em 

sala de aula, por mais insignificante que possa parecer, tem repercussão nas crianças; a 

capacidade de estabelecer relações saudáveis com as crianças (estar sempre próxima dela; ser 

cordial, afetiva e disponível; respeitar seus interesses, valores, ritmos e competências); e 

propiciar situações de cooperação que possibilitem as crianças expressar suas idéias e suas 

opiniões, fazer escolhas, realizar trocas com seus pares e participar da elaboração de regras de 

convivência (LEITÃO, 2006). O que torna mais grave ainda essa denúncia é o fato desses 

saberes também constituírem a profissionalidade específica necessária à professor de 

Educação Infantil (OLIVEIRA-FORMOSINHO e KISHIMOTO, 2002). 

A forma como é retratada a figura da professora nas produções das crianças parece 

contrariar duas suposições de suas professoras. A primeira delas é a de que as crianças 

sentem-se bem na escola, sendo o forte vínculo que têm com a professora o que mais 

contribui para isso. A segunda é a de que as crianças não têm nenhuma reclamação a fazer 

sobre suas professoras. Certamente o corpo, as posturas, os choros, os gritos, as expressões 

faciais, as ausências à escola e o olhar das crianças devem informar sobre a sua insatisfação 

com a escola, com a rotina e com a relação que mantêm com as professoras. Todavia, não 

ouvir e não entender o que dizem as crianças, por meio de suas diversas linguagens, pode ser 

o reflexo da impermeabilidade comum à maioria dos adultos aos sentimentos expressos pelas 

condutas infantis. Como adverte Galvão (2004), trata-se de “uma surdez [do adulto] que 

talvez expresse uma dificuldade em se aproximar deste outro que é a criança” (p. 215). 

    

6. 4 A escola desejada 

...felicidade... cheia de bonequim no armário( Mariana) 

...piscina pra gente mergulhar nela (Ana) 

...professora bem bozinha (Mateus) 

...pra fazer dever não (Felipe) 

 

 

As crianças demonstram bastante coerência ao descrever uma escola “que toda criança 

da idade delas vai gostar de ter”. Basicamente excluem dela os aspectos que já apontaram 
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como ruins na instituição que freqüentam. Se o dever e o castigo tornam a escola um lugar 

para onde elas não querem ir, a ausência deles aparece em suas falas como condições para que 

a freqüência e a permanência nesse ambiente resultem em uma experiência agradável. São 

enfáticas ao confirmar, de forma mais direta, o que já haviam falado por meio de seus 

personagens infantis: na escola em que estudam o que não gostam é de “ficar de castigo” 

(Gleiciane). 

Outro aspecto pouco presente na rotina que conhecem, mas que é apontado como 

muito importante para tornar a escola um lugar feliz, é a brincadeira. Como falam de algo 

significativo, não se limitam a dizer que querem brincar. Elencam as condições para que a 

brincadeira possa, de fato, concretizar-se: a necessidade de brinquedos variados, suficientes e 

disponíveis tanto no espaço externo da instituição como nas salas onde elas permanecem; 

lugar para guardar esses brinquedos; tempo e espaço para brincar e adultos disponíveis tanto 

para brincar junto com as crianças como para ensiná-las a brincar. As palavras e as expressões 

mais freqüentes, usadas para frisar a necessidade e o direito à brincadeira, foram:  

Parquinho, escorregador, carrinho, barquinho, casinhas, balançador, boneca, boneco, 
cobrinha [igual ao do parque], palhaço, brinquedo grande, brinquedo pequeno, um 
bocado de bola, brinquedo de menino, brinquedo de menina (H-C – BF).  
 
Brincar de brinquedo na sala. Armário para guardar os brinquedos. Brincar no pátio 
(H-C – JI). 
 
Hora do recreio. Brincar no recreio. Um bocado de recreio (H-C – JII).  
 
A tia tá lá na frente ensinando a brincar. A professora brinca com os alunos (H-C – 
JII). 

 

Tudo isso porque o que toda criança da idade delas vai gostar mesmo de fazer na 

escola é, como explica Samuel, “num fazer nada. Acha bonito não fazer nada. Só brincar”. 

Não surpreende, portanto, que a boa professora seja descrita como alguém que não só 

deixa as crianças brincarem, como também aquela que dá brinquedo e que brinca com elas; 

que não passa dever e que não aplica castigo. Toda criança vai gostar de ter uma professora 

que “brinca com os alunos. Brinca de qualquer coisa: pega-pega, jou atrepa, boneca, esconde-

esconde, florzinha” (Mariana e Mateus). 

Outra característica desejável na professora é a preocupação com os seus alunos. Ao 

contrário do que geralmente ocorre, não é a rigidez das normas que impõe um horário 

definido para tudo, mas a necessidade da criança, que a professora sensível, como deve ser 

uma boa professora, está atenta para perceber e atender. Assim, “[a professora] deixa 
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merendar na hora, [mas] se ele [o menino] não tiver merendado [em casa], deixa merendar 

quando chegar na escola” (Gleiciane). 

A possibilidade de fazer escolhas, conseqüência da “boa” relação com a professora, 

parece ser outra marca que as crianças gostariam de imprimir à rotina escolar, como indica o 

trecho a seguir: 

Ela foi pro colégio, depois, levou uma flor pra tia, aí, disse “bom dia, tia”. Aí, [disse 
ainda:] “tia, eu vou sentar ali”. [A professora respondeu:] “tá bom. Aonde, aonde?”. 
[A menina respondeu:] “ali, ó, em frente aquela mesa”. [A professora concordou:] 
“Tá!” (D-E 1/3 – Mariana – BF)  

 

O D-E 1/3 de Mariana sugere, pelo menos, duas possibilidades de interpretação. 

Talvez expresse o desejo de que as relações entre professores e alunos sejam amistosas.  

Contudo, pode indicar, também, a compreensão de que para conseguir fazer escolhas na 

escola como, por exemplo, quanto ao local onde se sentar, é preciso agradar à professora. Essa 

é outra característica das relações estabelecidas entre os adultos, a troca de “favores”, que as 

crianças parecem reproduzir bem. Elas, sagazes como são, atentas às formas como geralmente 

se dão as relações entre adultos e crianças, sabem bem o que devem fazer; o preço que 

precisam pagar para ter a sua professora como aliada. Mateus também deixa isso bem claro, 

quando descreve os acordos entre aluno e professora: “ele [o menino] faz tudo que a 

professora dele manda porque ele não é ruim. Aí, ela não briga com ele. Manda ele ir para 

casa porque ele faz tudo o que ela manda” (D-E 1/4 - BF). 

Além de se preocupar com o bem-estar das crianças, a professora idealizada também 

cuida da própria aparência, por isso: “usa brinco” (Mariana) e “é charmosa” (Carlos 

Henrique).  

Entretanto, a função disciplinar da escola, personificada na professora, também é 

sentida quando as crianças idealizam a boa professora. Embora a incluam em experiências 

prazerosas (brincadeira e festa), os verbos a ela relacionados indicam que, mesmo sendo 

“boazinha”, ela ainda é a dona da escola, portanto: 
Deixa merendar (Joice)  
 
Manda brincar de brinquedo (Samuel) 
 
Manda ir pra mesa fazer dever (João) 
 
Dá brinquedo (Carolina) 

 

Chama atenção a identificação que as crianças fazem da boa professora com as suas 

próprias professoras, uma vez que elas não apresentam o perfil caracterizado como “bom”. 
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Raramente elas “deixam” brincar ou permitem fazer escolhas. Talvez estejam, aqui, referindo-

se ao desejo de que suas professoras fossem de fato “bem boazinha” (Mateus). Além disso, 

embora essas professoras sejam vistas pelas crianças como as principais responsáveis pelas 

experiências desagradáveis que vivenciam na escola, os sentimentos que elas nutrem por essas 

profissionais são conflituosos. Apesar da hostilidade, da raiva e da revolta que expressaram 

sentir por elas, através de seus personagens, nos D-E, deve haver, também, algo nessas 

mulheres que admiram; caso contrário, não seriam também boas. Nesse sentido, as 

professoras podem ter certa razão, quando afirmam que elas são parte das motivações que 

levam as crianças à escola. Afinal de contas, se não houvesse nada ou ninguém na escola que, 

de alguma forma, agradasse a essas crianças, elas provavelmente não iriam mais para lá, como 

fez, por exemplo, Flávio, na pesquisa realizada por Cruz (1987), que abandonou a escola, 

apesar das inúmeras surras que recebia de sua mãe para não fazê-lo. 

A descrição que as crianças fazem da escola desejável não é influenciada somente 

pelos seus desejos, pelas coisas e atividades que, geralmente, são vistas como boas por elas. 

Há também uma forte influência dos valores e dos costumes dos grupos com os quais elas 

interagem, incluindo, aí, aspectos que são valorizados pela própria escola que freqüentam. 

Daí, quando têm a possibilidade de escolher, por exemplo, o que gostariam de aprender na 

escola, suas sugestões parecem não ir além daquilo que lhes é familiar; daquilo que, 

costumeiramente, já conhecem, como indicam os verbos utilizados pelas crianças do Jardim 

II, ao abordarem esse assunto: “escrever e ler”, “fazer os nome”, “escrever nomes de países”, 

“escrever nomes de cidades”, “pintar”, “desenhar uma casa”. A única alteração, aqui, que 

distingue o que elas propõem daquilo que geralmente são solicitadas a fazer nas “tarefas”, é a 

inclusão da escrita de nomes de países e de cidades, atividade não presenciada durante as 

observações nas salas de aula. 

Ao mesmo tempo em que incluem, no contexto escolar idealizado, aquilo que 

valorizam muito, como brincadeira, merenda e festa, as crianças enfatizam, também, a 

necessidade de materiais, de equipamentos, de mobiliário e de atividades tipicamente 

escolares. Nesse sentido, para que a escola seja um espaço agradável de convivência e de 

educação, além da indispensável brincadeira, merenda e festa, precisa também ter:  

Apagador. Caderno para escrever. Tesoura. Caneta. Borracha. Lápis de cor. Lápis de 
escrever. Papel. Lousa. Livro. Farda. Cola. Pasta de botar caderno (H-C – JI). 
 
Piscina. Sala muito bonita. Copo para beber água. Filtro. Banheiro de homem. 
Banheiro de mulher. Ventilador. Bebedor. Cadeira. Mesa (H-C – JII). 
 
Televisão. Vídeo cassete. Fita de vídeo de “filmim para assistir” (H-C – BF).  
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Aqui, evidencia-se, mais uma vez, o desencanto em que tem se constituído a escola a 

que essas crianças têm acesso, provocado, principalmente, pelo desencontro entre aquilo que 

elas desejam, valorizam e sentem a necessidade de ter e aquilo que lhes tem sido 

proporcionado.  

O curioso é que aquilo que as crianças apontam como sendo o que gostariam de 

aprender coincide com o que acreditam ser a motivação para os adultos quererem que elas 

freqüentem a escola. Assim, os pais e as mães mandam os seus filhos para a escola: 

[porque] elas vão aprender a ler e a escrever. Fazer os nome... e aprender a fazer os 
nomes da família dela (Gleiciane)   
 
pra criança fazer dever (Ana) 
 

pra aprender os nomes das coisas que a tia manda (Mateus) 

 

Na escola desejada, a ênfase daquilo que as crianças não vão gostar de fazer ou do que 

não vão querer aprender, mais uma vez recai no “dever” e no castigo. Há referências, também, 

a cenas de violência entre elas e, com maior freqüência ainda, à quebra das regras de 

convivência instituídas pela professora, o que, mais uma vez, reforça a função disciplinar que 

a instituição tem assumido: 
[As crianças não vão gostar de fazer na escola:] 
Fazer nome sozinho com as letras bem pequena (Samuel) 
Pintar (Felipe) 
Fazer nome porque demora muito. Por causa que ele [o menino] fica com raiva 
porque demora muito tempo o dever (Carlos Henrique) 
Ler porque elas teimam com o pai pra não vim pra escola, pra dormir, pra brincar na 
rua (Mateus) 
A professora bater nos colega (João) 
A professora botar de castigo (Ana) 
Levar cascudo dos menino grande (Gleiciane) 
Se machucar (Carolina) 
Brigar (Fernando) 
Brigar com uma pessoa (João) 
Arengar com as pessoas (Mateus) 
Sujeira (Carlos Henrique) 

 

É importante destacar que as crianças, apesar de parecerem estar percebendo a sua 

experiência escolar como algo pouco agradável, reafirmam o desejo de estar na escola e de 

aprender. Aprender brincando. Aprender de forma significativa, prazerosa, apesar do “dever”, 

como sugere Andresa: “a menina tá na escola fazendo a tarefa na casinha de brincar” (D-E 

1/2). O que elas não abrem mão é da brincadeira. Ela precisa estar presente na escola, não dá 

para permanecer nesse local se lá não tiver “um bocado de livro, um bocado de brinquedo, um 

bocado de bola, um bocado de aula” (Camila).  
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É necessário considerar que há uma idealização da escola, da rotina e da professora 

pelas crianças e que, provavelmente, não é possível atender a todos os seus desejos166, já que 

também faz parte do papel da instituição de Educação Infantil e dos profissionais que lá 

trabalham, especialmente as professoras, colocar limites nas crianças. Importa analisar, como 

já referido, se o conflito entre o desejo e as regras/normas instituídas é justificado e 

construtivo, portanto, necessário ao desenvolvimento infantil. 

Vale ressaltar, ainda, que muitas das sugestões apontadas pelas crianças para tornar a 

escola um espaço de convivência agradável e estimulante constituem as condições básicas que 

deveriam existir em qualquer instituição de Educação Infantil, como professoras qualificadas, 

engajadas e solícitas às necessidades reais de seus alunos; espaços amplos dotados de 

materiais e de equipamentos destinados à brincadeira; livros de literatura infantil em 

quantidade suficiente; proposição de atividades significativas etc. É interessante destacar que 

tudo isso tem sido proposto também por pesquisadores e por muitos profissionais da área, o 

que corrobora, mais uma vez, a fragilidade da compreensão ainda muito presente entre os 

adultos, expressa na letra da canção que abre este capítulo: “criança não entende nada”! 

                                     
166 Constatação semelhante foi feita pela Consulta sobe a Qualidade na Educação Infantil (CAMPOS e CRUZ, 
2006).  
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8 Considerações Finais 

 
Daquilo que eu sei 

Nem tudo me deu clareza 

Nem tudo foi permitido 

Nem tudo me deu certeza. 

 

Daquilo que eu sei 

Nem tudo foi proibido 

Nem tudo me foi possível 

Nem tudo foi concebido... 

(Ivan Lins) 

 

 
Foto 9: Crianças da turma do Jardim I esperando o término da aula  
 

 

O atendimento à criança pequena de 0 a 3 anos de idade em creches e de 4 a 6 em pré-

escolas pode ser algo muito benéfico para o seu desenvolvimento, aprendizagem e seu bem-

estar. Isso se torna cada vez mais possível, na medida em que os adultos envolvidos mais 

diretamente com a sua educação e cuidado, as professoras, compartilham de “uma pedagogia 
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que favoreça as interações das crianças, a construção da sua autonomia, a exploração e a 

manipulação de materiais, símbolos da sua cultura” (MACHADO, 1998, P.14). 

Outro aspecto importante a ser observado, para que a Educação Infantil possa ter 

efeitos benéficos a curto, médio e longo prazo na vida das crianças, no sentido de enriquecer e 

de ampliar o seu repertório de experiências e de destrezas e, assim, fazer justiça ao seu 

potencial criativo, é o respeito aos direitos e às necessidades infantis. Tais direitos, expressos 

em diversos documentos publicados na literatura e na legislação nacional e internacional167, 

dizem respeito, dentre outros aspectos, à brincadeira, à expressão, à atenção individualizada, a 

um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, com espaços amplos para se movimentar, e 

a oportunidades para desenvolver a curiosidade e a imaginação. 

A concretização do efetivo respeito a esses direitos poderá ser facilitada pela 

explicitação da intencionalidade educativa de cada instituição, traduzida em sua proposta 

pedagógica – elaborada e assumida coletivamente por seus profissionais com a colaboração 

das famílias das crianças – e refletida na organização e nos usos de seus espaços e tempos, ou 

seja, em suas rotinas. 

Entretanto, apesar dessas idéias já serem consensuais entre muitos pesquisadores, 

especialmente os das áreas de educação e de psicologia, entre professores e alguns gestores e 

da legislação brasileira, à custa de muitas lutas e embates, ter reconhecido o direito de todas 

as crianças de 0 a 6 anos de idade a uma Educação Infantil de qualidade168, o contato com 

realidades concretas revela  

condições de atendimento bastante precárias, que configuram desigualdades 
educacionais relacionadas ao acesso, ao funcionamento e às características físicas 
dos estabelecimentos, assim como aos aspectos pedagógicos (CAMPOS e CRUZ, 
2006, p. 105). 

 

É isso também o que indica o estudo que resultou nesta Tese cujo objetivo foi o de 

analisar as percepções das professoras da pré-escola, das crianças e de suas famílias acerca da 

rotina da instituição e dos fatores que presidem à sua organização. 

Encerrando a análise do material recolhido na pesquisa de campo, à luz dos 

referenciais teóricos adotados, reúno e complemento as respostas às indagações com as quais 

                                     
167 A exemplo desses documentos temos, no cenário internacional, a Convenção sobre os Direitos da Criança, 
promulgada pelas Nações Unidas, em Nova York, no ano de 1989, e, no Brasil, os Critérios para um 
atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças, publicados pelo MEC, em 1995. 
168 Apesar de se tratar de um conceito polissêmico, valorativo e dinâmico (DAHLBERG, MOSS e PENCE, 
2003), um importante significado começa a ganhar força, quando se fala em Educação Infantil de qualidade: a 
adequação das práticas aos diferentes atores e contextos. 
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me dirigi à Escola de Ensino Fundamental Construindo o Saber, instituição pública da rede 

municipal de Fortaleza que atende, também, turmas de educação pré-escolar. 

Tendo como pressuposto a compreensão de que uma Educação Infantil de qualidade é 

marcada por práticas adequadas às características, às necessidades, aos anseios, aos 

sentimentos e aos direitos de seus três principais atores - as professoras, as crianças e as suas 

famílias -, a primeira indagação desta pesquisa versou sobre a organização da rotina da 

instituição e sobre os fatores que contribuem para que ela seja caracterizada da forma como é 

e não de outra.  

Como explicitado no Capítulo quatro (4), as observações realizadas na escola e, mais 

especificamente, nas turmas de Jardim I, de Jardim II e de Básico Fundamental, cujas 

professoras responsáveis são Regina, Renata e Sara, respectivamente, revelaram a presença de 

uma mesma rotina – compreendida como uma seqüência fixa de atividades que ocorrem em 

um turno de aula – para todas as crianças, independente de suas idades e demais 

peculiaridades. Dos componentes que a constituem – entrada, acolhida, “tarefa”, lanche, 

repouso e encaminhamentos para a saída – apenas a “tarefa” é classificada como pedagógica 

pelas professoras. Daí a importância que lhe é atribuída e que se reflete, por exemplo, nas 

exigências para as crianças permanecerem atentas, concentradas e em silêncio, nos momentos 

em que estão realizando-a, e no desejo, revelado pelas professoras e pelos pais das crianças, 

de que o tempo que lhe é destinado seja aumentado.  

  O conteúdo desse segmento da rotina restringe-se a noções básicas e rudimentares de 

leitura e de escrita, como a decodificação de letras e de famílias silábicas e a identificação de 

vogais e de consoantes. As artes visuais e a música, quando aí incluídas, são utilizadas alheias 

às suas funções expressiva e comunicativa. Assim, a pintura e o desenho ora funcionam como 

meros passatempos, por exemplo, enquanto é aguardada a hora do lanche, ora como reforço 

ou como estratégia para a aprendizagem (entendida como fixação e memorização) de 

conteúdos relacionados à língua escrita e a datas comemorativas. A música, além de aliada à 

memorização de conteúdos também tem se prestado à inculcação, nas crianças, de hábitos, de 

atitudes e de comportamentos associados à imagem do “bom” aluno, valorizado pelo modo 

transmissivo de fazer pedagogia, “que ignora os direitos da criança a ser vista como 

competente e a ter espaço de participação” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 13).  

O trabalho com a linguagem oral é reduzido ao momento da acolhida, em que as 

interações verbais são, em sua maioria, de caráter coletivo e conduzidas pelas professoras, que 

falam ao mesmo tempo, com toda a turma, sem focar a atenção ou dirigir-se a alguém 

especificamente, geralmente indagando o grupo sobre quantas crianças estão presentes, sobre 
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quem faltou, sobre quem fez a “tarefa” de casa, sobre qual é o dia da semana e sobre a data do 

ano. Fora isso, a linguagem oral cumpre função disciplinadora, que se expressa em 

repreensões coletivas ou individuais às crianças por apresentarem comportamentos 

considerados inadequados às regras estabelecidas. 

A matemática, por sua vez, resume-se, quase que exclusivamente, à contagem de 

crianças presentes na sala, feita pela professora, no início de cada jornada. Conteúdos 

relativos a outras áreas do conhecimento humano, como as Ciências Naturais, a História, a 

Geografia e as Artes Dramáticas, que poderiam enriquecer e ampliar o repertório de 

experiências e de hipóteses que as crianças levam consigo à instituição, não estão incluídos no 

currículo posto em ação nessa escola. 

Concomitante ao ensino da língua escrita, reduzida à decodificação de grafemas em 

fonemas e vice-versa, as condutas exigidas das crianças, por meio da rotina que lhes é 

imposta, como a obediência inconteste às autoridades (professoras e diretora) e às regras de 

convivência da sala, o silêncio e a paciência nos freqüentes momentos de esperas ociosas pelo 

lanche, “tarefa”, horário de beber água, ir ao banheiro, voltar para casa etc, tal como adverte 

Perrenoud (1995), visam à adaptação das crianças às exigências das etapas escolares 

subseqüentes e ao mundo do trabalho.      

Na forma como está organizada e é executada a rotina, a brincadeira e as interações 

entre as crianças de mesma idade e de idades diferentes não são compreendidas como fontes 

de aprendizagem e de desenvolvimento. Assim, geralmente são permitidas ou estimuladas, 

apenas com função de entretenimento, enquanto os adultos estão ocupados com outras 

atividades, e de “descarga” de energias físicas, para tornar as crianças mais calmas e 

“prontas” para aprender. 

As crianças vivem nas salas, onde permanecem a maior parte do tempo em que estão 

na escola, a experiência de ter que postergar ou frustrar a realização de seu desejo de brincar e 

de interagir com os colegas de sua turma e das turmas vizinhas, em prol da “tarefa” que 

enfatiza a escrita e que privilegia o trabalho individual, apesar de ficarem sentadas juntas ao 

redor da mesma mesa. 

O espaço privilegiado para a permanência das crianças, concebido pelas professoras e 

pelas famílias, como o espaço onde elas realmente aprendem, a “sala de aula”, funciona como 

um instrumento facilitador de vigilância e de controle. Aí, o inusitado e a contravenção 

representados, por exemplo, pelo faz-de-conta que a brincadeira livre torna possível, não são 

bem-vindos. Tem-se, aqui, uma das características do poder disciplinar presente na rotina: a 

organização de um espaço analítico. Tal espaço visa à fixação dos indivíduos de forma a 
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torná-los imediatamente acessíveis, por meio da identificação de presenças e de ausências e 

da possibilidade de saber onde e como encontrar cada um, a qualquer momento, bloqueando 

fluxos de aglomeração, de comunicação e de livre circulação (FOUCAULT, 1986, 1987). É 

também nesse sentido que o pátio da escola e que o corredor que dá acesso às salas são 

usados, intencionalmente, mais como locais de passagem e de espera do que como cenário de 

encontro, de troca de experiências e de realização de brincadeiras entre as crianças de 

diferentes idades e agrupamentos.  

Subtraindo-se da rotina o tempo empregado em esperas, que chega a ultrapassar 60 

minutos, em filas para ir ao banheiro, ao refeitório ou para beber água, em média 10 a 15 

minutos, o restante, menos de uma hora, parece não se constituir em momentos agradáveis 

para as crianças e para as professoras169. As freqüentes ausências das professoras das “salas de 

aula”, sem propósitos explícitos, assim como as constantes solicitações das crianças para 

também saírem da sala, argumentando necessidade de beber água e/ou de ir ao banheiro, são 

indicativos disso. Outro sintoma do descontentamento com a rotina desenvolvida é o contraste 

observado entre o sorriso expresso no rosto e o brilho no olhar de todos, no momento em que 

estão deixando a escola para ir embora, ou na proximidade do final de semana e nos sinais de 

apatia, de cansaço e de insatisfação emitidos, também, por todos, durante a permanência na 

escola. 

Mas por que isso acontece? Que elementos ajudam a explicar por que, apesar desta 

evidente insatisfação, a rotina dessa escola está organizada assim e não de outra maneira? 

Antes de enumerar alguns dos fatores identificados nessa instituição como 

determinantes para que a sua rotina seja assim constituída, é importante assinalar três 

aspectos. Em primeiro lugar, os resultados desta pesquisa somam-se ao que outros autores já 

têm apontado: um dos principais papéis assumidos pela escolarização inicial desenvolvida em 

creches e em pré-escola tem sido “transformar as crianças em alunos” (BARBOSA, 2006, p. 

191). Para tanto, utiliza-se de rotinas que são centradas nas professoras e excluem as crianças 

e suas famílias de seus processos de elaboração e de alteração e primam pelo emprego de 

estratégias que imobilizam e que silenciam as crianças.  

O segundo aspecto a ser destacado refere-se ao fato de que a presente organização da 

rotina na Escola Construindo o Saber, com características comuns a diversas outras 

instituições que atendem crianças filhas das camadas mais pobres da população, não é a única 

                                     
169 Como referido no quarto capítulo desta tese, a duração média das aulas na Escola Construindo o Saber é de 
apenas duas horas. 
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forma de organização possível. Ela é o resultado das escolhas, nem sempre conscientes, que 

as professoras puderam fazer dentro das suas condições de vida, de trabalho e de formação 

profissional. Como poderiam pensar em uma rotina que valoriza e que estimula a participação 

das crianças e de suas famílias, se sua trajetória pessoal – seja como alunas, seja como 

professoras – certamente não lhes possibilitou entrar em contato com outros princípios que 

não os adotados pela escola tradicional, na qual “tudo foi concebido para pôr as crianças a 

ouvir” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007)? 

Nesse sentido, um importante passo para o processo de ressignificação ou 

desnaturalização do modelo de rotina adotado na escola enfocada seria questioná-lo, 

procurando identificar os conteúdos, declarados ou não pelas professoras, que ajuda a 

propagar. Possibilitar às professoras oportunidades para refletir sobre quem executa a rotina 

de suas salas, por que, para que e como, poderia ser uma estratégia interessante para isso. 

Convidá-las170 a revisitar ou a conhecer autores que buscaram dar respostas diferentes a essas 

perguntas, como John Dewey, Friedrich Froebel, Maria Montessori, Loris Malaguzzi e Paulo 

Freire etc, também poderia contribuir com o processo de recriação da rotina pelas professoras.    

O terceiro aspecto a que chamo a atenção é a necessidade de não se esquecer que as 

escolas, inclusive as instituições de Educação Infantil, não existem e nem funcionam em um 

vácuo. Como enfatiza Apple (1982), o conhecimento “oculto e manifesto” veiculado pela 

escola não pode ser considerado independentemente do de outras instituições presentes na 

sociedade, sobretudo as econômicas e sociais, uma vez que tal conhecimento “está 

estreitamente envolvido com as instituições dominantes, refletindo-as e ajudando a reproduzi-

las” (p.162). 

O reconhecimento disso é importante para entender por que a escola, por meio de suas 

práticas e rotinas, tem contribuído para converter a origem social de muitas crianças, 

sobretudo daquelas oriundas das camadas mais pobres da população, em destino social 

(ENGUITA, 1989). A quem interessa essa conversão? Por que, apesar das conquistas legais, o 

cotidiano de creches e de pré-escolas que atendem crianças filhas das classes econômicas 

menos favorecidas continua praticamente intocado? 

Um olhar criterioso aos usos que são feitos do tempo e dos espaços na instituição 

pesquisada e a escuta atenta de suas profissionais - professoras, diretora, vice-diretora e 

supervisora - permite notar, sem grandes dificuldades, a persistência de um modelo de 

                                     
170 Convite agregado à criação de condições efetivas para tornar possível a efetivação do que está sendo 
proposto, como, por exemplo, a destinação de tempo, no calendário da escola, para as professoras estudarem 
dentro do seu horário de trabalho. 
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atendimento pré-escolar ainda bastante marcado por concepções educativas assistencialistas e 

preconceituosas em relação à pobreza e descomprometida com a qualidade do atendimento. 

Trata-se de uma realidade ainda muito resistente às mudanças definidas na legislação da área, 

especialmente a LDB/1996, no que diz respeito aos seguintes aspectos: 

- gratuidade do atendimento nos estabelecimentos oficiais – Art. 3º e 4º: o 

desrespeito a esse preceito legal expressa-se na exigência de que as famílias, a despeito de 

suas condições financeiras, comprem materiais a ser usado na escola, que é pública, como 

apostilas, agendas, papel ofício etc; 

- utilização da nomenclatura “Educação Infantil” e não “Ensino Infantil” para 

designar a primeira etapa da educação básica (Art. 21): o emprego de “educação” para 

distinguir que o atendimento educativo à faixa de 0 a 6 anos é distinto daquele que se dá no 

Ensino Fundamental e Médio parece não ser compreendido pela escola, que impõe uma rotina 

às crianças muito semelhante àquela que é desenvolvida nas outras etapas da educação básica 

(apesar das críticas à sua inadequação!), sem espaço para a brincadeira, para a livre expressão, 

para a autonomia etc e para a predominância de atividades cuja tônica é o desenvolvimento da 

cognição, em seu sentido mais restrito; 

- objetivo específico da Educação Infantil (Art. 29): enquanto a Lei enfatiza o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, as atividades que compõem a 

rotina imposta às crianças na escola, como já referido, deixam de enfocar diversas áreas de 

seu desenvolvimento, geralmente se preocupando apenas com a aquisição da leitura e da 

escrita e com a formação de condutas de comportamentos adequados à escolarização 

subseqüente; 

- avaliação sem objetivo de promoção, mesmo que para o acesso ao Ensino 

Fundamental (Art. 67): a retenção de crianças na turma de Básico Fundamental, por não ter 

conseguido aprender a ler e a escrever convencionalmente, é um exemplo de desrespeito a 

essa determinação. Essa retenção dava-se mesmo antes dessa turma passar a integrar o Ensino 

Fundamental, em 2005; 

- destinação de tempo reservado na carga horária dos professores para estudos, 

para planejamento e para avaliação (Art. 67): a ausência de espaços instituídos e 

sistemáticos na escola para discussão, para reflexão e para planejamento dos itens 

constitutivos da rotina é um exemplo da não observância desse preceito. 

- elaboração e execução de uma proposta pedagógica (Art. 12) com a participação 

dos professores (Art. 13): contrariando o que diz a Lei, a proposta pedagógica da Escola 

Construindo o Saber foi construída exclusivamente pela supervisora, segundo ela, motivada 
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por exigências burocráticas impostas pela SEDAS. A não participação das professoras em sua 

construção, agravada pelo desconhecimento de seu conteúdo, dificulta que ela seja tomada 

como elemento norteador do trabalho desenvolvido com as crianças. 

Vale lembrar, mais uma vez, que esses desencontros entre as determinações legais e a 

realidade não é uma característica exclusiva dessa instituição, tampouco algo novo no Brasil. 

Como destaca Campos (2002, p. 27), “nossa tradição cultural e política sempre foi marcada 

por essa distância e, até mesmo, pela oposição entre aquilo que gostamos de colocar no papel 

e o que de fato fazemos na realidade”. 

A ausência de previsão de mecanismos operacionais efetivos que garantam a aplicação 

dos princípios legais, por exemplo, no cotidiano das instituições – outra característica da 

legislação e das políticas brasileiras (Idem, ibdem) – tem contribuído muito para a 

manutenção desse quadro. 

Na escola enfocada, por exemplo, a diretora, sua vice e a supervisora sabem que o 

planejamento das atividades desenvolvidas com as crianças não é feito ou, quando é feito, não 

contempla as necessidades infantis. As professoras, por sua vez, lamentam entre si esse fato. 

Reclamam da solidão em que trabalham. No entanto, não foram presenciadas e/ou relatadas 

nenhuma ação no sentido de reverter essa situação. As professoras não reivindicam, junto à 

direção e à supervisão da escola, espaço e tempo para estudo, troca de experiências e 

planejamento. Essas, por sua vez, embora tenham se declarado insatisfeitas com a ausência 

das atividades de planejamento e de estudo, não os cria ou estimula a sua criação. Sem 

proposta pedagógica reconhecida e assumida pelo grupo e sem planejamento é fácil prever a 

pouca possibilidade de ser oferecida às crianças uma rotina interessante, adequada, 

desafiadora, participativa; enfim, que contribua efetivamente para o seu desenvolvimento, 

aprendizagem e seu bem-estar. 

Por outro lado, mesmo que existissem na instituição mecanismos que fizessem 

professoras e supervisoras cumprirem com o seu papel de planejar seriamente o trabalho que 

desenvolvem com as crianças171, outro grande desafio a ser enfrentado diz respeito a 

                                     
171 Vale recordar, como já referido, que mesmo quando foi instituído pela supervisora um calendário de 
planejamento para as professoras das turmas do Básico Fundamental, eram recorrentes, entre elas, as alegativas 
de que, coincidentemente, no dia de seu planejamento, precisavam ir ao médico, ao banco ou ao supermercado, 
ou não estavam bem de saúde; portanto, tinham de voltar mais cedo para casa. O significado dessas 
“coincidências” não foi tornado objeto de discussão e de reflexão. Ao contrário disso, o calendário foi suspenso. 
De acordo com determinação da SEDAS, há um sábado mensal destinado ao planejamento. Outra “coincidência” 
é que também nesses sábados muitas professoras, tanto as da Educação Infantil como as do Ensino Fundamental 
(e também a supervisora!), não podem estar na escola, porque estão tendo aulas de pós-graduação no turno que 
seria dedicado a essa atividade. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 225 

mudanças de concepções dessas profissionais acerca das crianças, por quem são responsáveis 

pela educação e cuidado, e da função da Educação Infantil. 

A fragilidade na formação inicial das professoras172, a ausência de apoio técnico e 

pedagógico para desempenhar seu trabalho, a inexistência de proposta pedagógica e de 

momentos sistemáticos e regulares para estudos, troca de experiências e avaliação das 

atividades que desenvolvem certamente contribuem muito para que a rotina da escola não se 

constitua em uma experiência agradável nem para as crianças nem para os adultos, como 

apontado no Capítulo quatro (4). No entanto, é importante acrescentar a esse quadro as 

imagens sobre as crianças e suas famílias, compartilhadas pelas professoras.  Elas são também 

um forte contributo para que a rotina da escola seja organizada e executada da forma como é. 

Como destacam Dahlberg, Moss e Pence (2003), “o trabalho pedagógico é o produto de quem 

pensamos que a criança pequena seja. (...) O que pensamos serem essas instituições [creche e 

pré-escola] determina o que fazemos e o que acontece dentro delas” (p. 75 e 86). 

Nesse sentido é que o segundo propósito desta pesquisa foi o de identificar e o de 

analisar as concepções das professoras sobre temas que norteiam a organização da rotina da 

pré-escola, como criança, educação e funções sociais da instituição de Educação Infantil. 

Como foi apresentado no Capítulo cinco (5), há muitos preconceitos e idéias negativas 

permeando as imagens das crianças e de suas famílias, partilhadas pelas professoras. Essas 

imagens, que parecem não ser construídas e nem abaladas nas e pelas interações com esses 

sujeitos, não têm como suporte o conhecimento das condições reais de existência dessas 

pessoas. A natureza dos contatos estabelecidos com as famílias e a prática de pouca 

observação e escuta atenta e sensível às crianças dificultam que as professoras conheçam-nas 

melhor, o que contribui para que essas imagens cristalizem-se.  

Assim, as crianças são referidas, quase sempre, como alguém que é passivo diante das 

influências do meio, especialmente o meio familiar, e que, devido à sua natureza impulsiva, 

deve ser alvo de disciplina, de obediência, de controle e de sujeição ao adulto professor. Suas 

famílias, por serem vistas como desprovidas de educação, de disciplina, de afeto e de interesse 

por seus filhos, não podem ajudar muito à escola nesse aspecto. Aliás, elas também precisam 

ser educadas e disciplinadas! 

                                     
172As três professoras enfocadas cursaram Pedagogia. Entretanto, como, via de regra, esse curso privilegia a 
atuação do profissional nas séries iniciais do Ensino Fundamental, não é exagero afirmar que essas profissionais, 
provavelmente, não tiveram, em sua formação inicial, oportunidades para desenvolver as competências e as 
habilidades necessárias à docência na Educação Infantil. É bom lembrar, também, que foi somente em 2006 que 
o MEC aprovou as Diretrizes Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, que incluem a formação para 
o magistério nessa área (Resolução CNE/CP Nº. 1, de 15/05/2006). 
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Baseadas na compreensão de que a carência – socioeconômica, afetiva, cognitiva e 

disciplinar – é definidora das crianças que são seus alunos, as professoras atribuem à 

instituição de Educação Infantil duas funções. A primeira é suprir essas faltas: oferecer às 

crianças o que supostamente suas famílias não podem, não querem ou não sabem lhes dar. A 

segunda função é a preparação para o ingresso na etapa posterior de escolarização e no mundo 

do trabalho. Como se vê, é comum às duas funções a ausência de referência às crianças 

concretas, reais, em seu tempo presente. 

Coerentes com o que pensam ser a finalidade da pré-escola em que trabalham, as 

professoras procuram assumir um papel preciso de controle e de disciplinamento das crianças, 

esperando, da parte delas e de suas famílias, a adesão incondicional às regras da instituição e, 

mais especificamente, da “sala de aula”. O papel de cuidar e de educar as crianças é entendido 

como ensiná-las, via transmissão oral, letras, números, obediência às regras de higiene física e 

de “boa” convivência na escola e na vida adulta e protegê-las de riscos de acidentes. 

É importante lembrar que o que cada pessoa concebe ser as crianças, as suas 

características e o que elas precisam para aprender, para desenvolver-se e ser feliz, aqui e 

agora, é reflexo da sua história. Assim, as falas de Regina, de Renata e de Sara, assim como 

das demais profissionais entrevistadas na Escola Construindo o Saber, trazem as percepções e 

as opiniões que lhes são possíveis expressar em razão daquilo que foi e é valorizado, 

reforçado e possibilitado nas e pelas interações que estabeleceram nos ambientes sociais aos 

quais tiveram e têm acesso. Certamente as escolas em que estudaram e as faculdades onde se 

graduaram também contribuíram para a construção dessa forma de pensar e de se relacionar 

com as crianças.  

Como já referido, nenhuma dessas profissionais teve uma formação inicial que as 

habilitasse para assumir, adequadamente, o papel de propiciadora das condições pedagógicas 

necessárias ao desenvolvimento integral das crianças pequenas. As experiências de formação 

continuada a que tiveram acesso também não têm possibilitado a tomada de consciência sobre 

os preconceitos que entremeiam as relações que estabelecem com as crianças e com as suas 

famílias e influenciam a rotina que põem em prática na escola. 

Dessa forma, muito do que fazem e falam essas professoras são decorrentes de sua 

socialização na família, na escola que freqüentaram quando criança e naquela em que 

trabalham, no círculo de amizade que mantêm e daquilo que assimilam das idéias e das 

imagens que são difundidas pelos diversos meios de comunicação que, por seu turno, na 

maioria das vezes, reforçam os preconceitos sobre as pessoas pobres (CRUZ, 2004). 
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Assim, sem desconsiderar a necessidade de um espaço físico adequado em tamanho, 

em luminosidade, em conforto térmico, da disponibilidade de brinquedos, livros e materiais 

desafiadores e da oferta de alimentação saudável, é importante destacar a pouca possibilidade 

da instituição de Educação Infantil de se tornar potencializadora do desenvolvimento integral 

das crianças, se não puder contar com a participação efetiva de professores – homens e 

mulheres- qualificados.   

Professores com condições efetivas de organizar e de gerir o ambiente institucional, 

tornando-o estimulante, convidativo e aconchegante. Professores observadores e atentos, no 

sentido de aproveitar os espaços, os materiais e o tempo disponível, desafiando as crianças, 

proporcionando-lhes o estabelecimento de relações e da construção de novos conhecimentos. 

Professores sensíveis às solicitações das crianças e de suas famílias, capazes de proporcionar-

lhes afago, carinho e atenção, especialmente nos momentos em que elas demonstram maior 

necessidade. Professores que não apenas sabem, mas, sobretudo, que acreditam que as 

crianças se desenvolvem e que aprendem, quando brincam, correm, gritam, pulam, ouvem, 

inventam histórias, cantam, choram e interagem com seus pares.  

É possível essas professoras que trabalham na Escola Construindo o Saber, com a 

precária formação profissional que têm, sem ter tido oportunidades de receber informações 

sobre como uma pré-escola pode ter uma função enriquecedora e contribuir para o bem-estar 

e o desenvolvimento das crianças, com as difíceis condições de trabalho que enfrentam e que 

as fazem se sentir sozinhas, desestimuladas, desprestigiadas, virem a se tornar as professoras 

de que as crianças precisam e têm direito?  

Antes de mais nada é necessário que construamos um novo olhar sobre as 

necessidades de atendimento das populações mais pobres:  

se cada criança do berçário, do maternal e do jardim for olhada e respeitada como 
cidadã e suas famílias compreendidas como constituídas de indivíduos que pagam 
impostos e que com sua força de trabalho são sustentáculo da sociedade, o direito à 
educação de qualidade para seus filhos pequenos, terá que ser devidamente 
reconhecido e assegurado (ÁVILA et alii, 1997, p.38). 

     
Além disso, desconsiderar, na análise que aqui se faz da organização do tempo e do 

espaço na escola enfocada, o olhar que o poder público sempre teve para a viabilização da 

Educação Infantil das crianças filhas das famílias pobres, incorreria no erro de transformar as 

profissionais que lá trabalham, especialmente as professoras, em vilãs, o que seria uma 

injustiça. De forma análoga ao que acontece com as crianças, também as professoras têm sido 

desrespeitadas em seus direitos, sentimentos e necessidades. Muito pouco tem sido feito por 

parte das autoridades governamentais, no sentido de qualificar positivamente cada vez mais o 
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trabalho que elas desenvolvem. Mesmo que isto aconteça, ainda será insuficiente se elas não 

forem tratadas como seres humanos, profissionais e cidadãs. Como afirmam Souza e Kramer 

(1988): 

Só é possível concretizar um trabalho com a infância, voltado para a construção da 
cidadania e a emancipação (...) se os adultos envolvidos forem dessa forma 
considerados. Isso implica no entendimento de que os mecanismos de formação 
sejam percebidos como prática social inevitavelmente coerente com a prática que se 
pretende implantar na sala de aula e implica em salários, planos de carreira e 
condições de trabalho (p.54-55). 

 

Considerando que as famílias têm um papel importante na manutenção e/ou na 

alteração da rotina da escola, à medida que se calam diante dela ou que questionam a sua 

adequação àquilo que acreditam ser as necessidades e os direitos de seus filhos, as suas 

concepções sobre os temas criança, educação e funções sociais da instituição de Educação 

Infantil também foram objeto de investigação. Essa foi a terceira indagação da pesquisa. 

Como enfocado no Capítulo seis (6), a imagem de criança como um ser ativo, curioso 

e inteligente desde o momento que nasce, muito presente nos discursos das famílias, é abalada 

quando a referência é a escola. Quando a escola entra em cena, as crianças passam a ser 

descritas como alguém que tem valor mais por aquilo que será ou pelo que terá no futuro. A 

sua característica principal, no tempo presente, é a necessidade de disciplina. À educação 

escolar é atribuída a função de munir as crianças com as condições consideradas pré-

requisitos à prolongação, com sucesso, de sua vida escolar (como a aprendizagem da leitura, 

da escrita e de “bons” comportamentos) e à inserção no mundo do trabalho.  

De maneira geral, as famílias depositam, já na Educação Infantil, a esperança de que 

seus filhos não repitam a sua história, marcada por pouco sucesso na escola e por prolongado 

desemprego.  

Os papéis que atribuem a si, às professoras e às crianças, para que a Educação Infantil 

oferecida pela escola atinja os seus objetivos, estão em conformidade com as expectativas que 

depositam na instituição e com a postura de gratidão que assumem diante dela173. As 

professoras devem se empenhar bastante no ensino da leitura, da escrita e da disciplina às 

crianças. Os pais, por sua vez, devem ser aliados das professoras nessas aprendizagens, 

demonstrando sempre que têm interesse pelos seus filhos e pela escola. Às crianças cabe, 

                                     
173 Nenhuma das famílias revelou ter consciência de que a Educação Infantil é um direito de seus filhos 
pequenos. 
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principalmente, o papel de obedecer, incondicionalmente, à escola (na figura da professora e 

da diretora) e à família (representada pela figura da mãe174). 

   As entrevistas realizadas com esses dois segmentos, professoras e famílias, 

complementadas pelas informações advindas das observações na escola, revelaram que há 

muita semelhança entre o que eles pensam e o que dizem ser as crianças, a Educação Infantil 

e o papel de seus três principais atores. Os Quadros 07 e 08, que reúnem e que sintetizam as 

percepções analisadas em separado, ao longo dos Capítulos cinco (5) e seis (6), ajudam a 

visualizar melhor essas semelhanças: 

 

Quadro 07: Comparação entre as concepções das professoras e das famílias das 

crianças sobre os temas “criança” e “função da Educação Infantil” 
                SUJEITOS 
TEMAS 

PROFESSORAS FAMÍLIAS 

Crianças  - dotadas de indisciplina, que é 

inata e reforçada pelo meio 

familiar; 
 

- vasos passivos e vazios a serem 

preenchidos pelo que vem do 

outro; 
 

- desejam aprender a ler e a 

escrever, mas acorrem à escola 

principalmente pela merenda e pela 

atenção da professora; 
 

- o insucesso de suas 

aprendizagens depende de suas 

características pessoais (preguiça, 

inquietude etc.) e da freqüência à 

escola; 

- precisam aprender a obedecer.  

  

- necessitam de disciplina, graças à 

sua natureza impulsiva; 

 
 

-recebem influência, 

principalmente, da mãe e da 

professora; 
 

- têm como motivação principal 

para ir a escola o desejo de 

aprender a ler e a escrever; 
 

 

- são responsáveis pelo insucesso 

de suas aprendizagens; 

 

 

 

- devem obediência inconteste aos 

adultos.  

                                     
174 A freqüente referência – seja por uma mãe ou mesmo por um pai – à figura da mãe, quando as famílias 
abordam o papel a ser assumido por elas para que a instituição de Educação Infantil concretize os seus objetivos, 
confirma a centralidade que as mulheres ocupam na educação das novas gerações, como destacam Carvalho e 
Vianna (1994): “a responsabilidade atribuída às mães em relação aos cuidados e educação de seus filhos, ao seu 
acompanhamento na escola, para garantir com sucesso seu processo de escolarização, permite que elas ocupem 
um papel totalmente diferenciado dos demais atores coletivos em algumas das instâncias da esfera pública” 
(p.150). 
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Quadro 07: Comparação entre as concepções das professoras e das famílias das crianças 

sobre os temas “criança” e “função da Educação Infantil” (Continuação) 

 
                SUJEITOS 
TEMAS 

PROFESSORAS FAMÍLIAS 

Funções da Educação 

Infantil  

- munir as crianças com 

conhecimentos básicos sobre a 

leitura e a escrita e com disciplina, 

a fim de prepará-las para adaptar-

se à etapa posterior de 

escolarização e ao mundo do 

trabalho.   

- preparar as crianças para as 

etapas escolares subseqüentes, 

alfabetizando-as e disciplinando-

as; 

- encaminhar as crianças para um 

futuro melhor e diferente daquele 

que tiveram suas famílias. 

 

 

Observa-se, no Quadro 07, que a idéia de natureza impulsiva na criança, ou 

indisciplina inata, é comum às professoras e às famílias. Nesse sentido, a função 

disciplinadora assumida pela instituição não só é aceita pelas famílias como também é 

reforçada por elas, sendo que, nesse caso, o componente afetivo presente nas relações entre 

pais e filhos parece interferir no grau de rigidez que deve ter esse disciplinamento. 

Outra semelhança destacada pelo referido Quadro, mesmo que por razões distintas, é a 

responsabilização das crianças pelo seu sucesso ou pelo seu insucesso nas aprendizagens 

escolares. Atribuir às crianças os motivos para que não aprendam, por exemplo, a ler e a 

escrever – realidade comum à maioria dos alunos, inclusive os do Ensino Fundamental, dessa 

escola – desobriga a escola e suas professoras da necessidade de comprometer-se com uma 

avaliação e com uma autocrítica minuciosas de seus papéis e do trabalho que desenvolvem, 

inclusive da rotina que impõem às crianças. As famílias, por seu turno, ao fazer o mesmo, 

eximem-se da necessidade de criticar a instituição e de exigir melhorias, o que implicaria em 

pôr em risco a continuidade do “favor” que acreditam estar recebendo, a vaga na escola para 

os seus filhos estudarem. 

É preciso lembrar, entretanto, que a postura do “não boto defeito” assumida pelas 

famílias, bem como o seu empenho em fazer com que seus filhos adequem-se à escola, é 

também uma estratégia de sobrevivência, tal como constatou Cruz (1987, p.266): “não 

percebendo possibilidade de um enfrentamento coletivo para obter mudanças no 

funcionamento da escola, aos pais resta-lhes tentar modificar os filhos, pois são eles que 

sentem próximos e passíveis de serem transformados por suas ações”.       
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Por fim, o Quadro 07 destaca que professoras e famílias reconhecem nas crianças o 

desejo de estar na escola para aprender a ler e a escrever. Assim sendo, noções básicas de 

leitura e de escrita, somadas ao exercício da obediência, devem se constituir no principal 

conteúdo a ser ensinado na escola. O Quadro 08, apresentado a seguir, confirma essa idéia. 

 

            Quadro 08: Comparação entre as concepções das professoras e das famílias das 

crianças sobre as competências/papéis dos três principais sujeitos da Educação Infantil 

 
             SUJEITOS 
TEMA 

PROFESSORAS FAMÍLIAS 

Papel da professora - cuidar (dar banho nas crianças, 

orientá-las sobre a higiene de seu corpo 

e de seus materiais e protegê-las do 

risco de acidentes no contato com os 

alunos maiores) e educar (disciplinar, 

ensinar o que é certo e o que é errado, 

“passar conteúdos e tarefas”) às 

crianças. 

- ter um bom relacionamento com as 

crianças; 

- disciplinar as crianças, mas sem fazer 

uso de castigos; 

- ensinar bastante as crianças, 

principalmente a ler e a escrever; 

- estar em permanente contato com as 

famílias das crianças; 

- investir na sua formação profissional. 

 

Papel das famílias - fazer o que é solicitado pela escola, 

como comprar material escolar, colocar 

os filhos em aulas de “reforço”, atender 

às chamadas das professoras à escola e 

comparecer às reuniões. 

- ser aliada da professora, 

acompanhando e reforçando a 

aprendizagem das crianças, 

principalmente no tocante à leitura, à 

escrita e aos “bons” hábitos de 

comportamento e de higiene; 

- comparecer à escola sempre que 

solicitadas; 

- mostrar à escola que são interessadas 

pelos seus filhos.  

   

Papel das crianças - obedecer à professora; 

- prestar atenção à professora; 

- fazer as “tarefas”; 

- fazer apenas o que a professora 

determina/orienta; 

- não faltar às aulas. 

- obedecer sempre à professora; 

- escutar e prestar atenção à professora; 

- fazer as “tarefas”; 

- fazer tudo o que a professora manda; 

 

- não faltar às aulas. 
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Nota-se, no Quadro 08, a atribuição de papel passivo às crianças na escola pelos 

adultos, o que é bastante coerente com a síntese apresentada no Quadro 07. Obedecer é a 

palavra-chave usada pelas professoras e pelas famílias para definir o que esperam que as 

crianças façam. Obedecer parece ser vista, por esses sujeitos, como condição indispensável 

para que as crianças aprendam tudo o mais que lhes for ensinado. É também algo desejado 

pelas professoras nas famílias que, por sua vez, parecem “optar” por aceitar esse papel, a fim 

de não arriscar a perda do “benefício” e, conseqüentemente, frustrar a esperança de futuro 

“promissor” para seus filhos, depositada na escola.  

Chama, ainda, a atenção, nesse Quadro, a referência feita, exclusivamente pelas 

famílias, ao investimento na formação profissional pelas professoras como algo inerente ao 

seu papel. Tal referência sugere que o investimento na profissão parece não ser tão valorizado 

pelas professoras como é pelas famílias. Talvez isso se deva ao fato de serem as famílias que 

sentem mais diretamente na pele, por suas experiências pessoais e pelo acompanhamento da 

trajetória de seus filhos pequenos e maiores, o quanto a escola, de maneira geral, tem sido 

pouco eficiente e cortês. Como enfatizado no Capítulo seis (6), as famílias vêem no 

investimento profissional a possibilidade das professoras melhorarem as suas práticas de 

ensino (fazendo com que “todas as crianças aprendam”) e as relações que mantêm com as 

crianças (sendo “pacientes” com elas). 

Vale destacar que o aspecto “cuidar bem e ser paciente” também foi muito 

mencionado pelas famílias que participaram da Consulta sobre a Qualidade na Educação 

Infantil, realizada por Campos e Cruz (2006), o que parece sinalizar que ele não está sendo 

percebido como algo tão presente no perfil das profissionais que esses sujeitos conhecem 

direta ou indiretamente. 

Embora a rotina desenvolvida na escola não seja resultado somente das concepções 

partilhadas pelas professoras e pelas famílias das crianças, identificá-las, compreendê-las e 

torná-las objeto de reflexão por todos os envolvidos na educação e no cuidado das crianças 

poderá contribuir para a sua renovação, já que é também baseada nelas que as professoras 

fazem as suas escolhas, quanto aos usos que são feitos dos espaços e do tempo, sem encontrar 

resistências às escolhas feitas junto às famílias. 

Na verdade, mesmo que não os expressem, os desejos e/ou as ”exigências” atribuídos 

aos pais pela escola participam das definições acerca da rotina que é desenvolvida. De forma 

complementar, o fato de saberem que os pais provavelmente não reclamarão de algumas 

decisões (como acabar a aula mais cedo) deixa a escola mais à vontade para tomar as decisões 
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que lhe são mais convenientes. Assim, as opiniões e os sentimentos das famílias das crianças 

são considerados quando é conveniente para a instituição. 

E as crianças, o que elas têm a dizer sobre a rotina que lhes é imposta? Que 

coincidências, semelhanças e diferenças há entre o que pensam elas, suas professoras e suas 

famílias? Responder a essas indagações foi o quarto propósito desta pesquisa. Para tanto, os 

Desenhos com Estória (D-E) e a História para Completar (H-C) constituíram-se em 

estratégias adequadas. A compreensão de suas instruções pelas crianças e as projeções por 

elas provocadas facilitaram e possibilitaram o acesso a importantes informações sobre as 

atitudes e os sentimentos das crianças frente à escola, como um todo, e a aspectos 

relacionados à sua rotina. 

Os resultados das análises dessas informações, apresentadas no Capítulo sete (7), 

indicam que, ao contrário do que pensam os adultos, as crianças parecem não estar satisfeitas 

com a escola e com a rotina que as professoras organizaram e que os pais ajudaram a manter 

para elas. A ausência do contexto escolar em quase metade dos D-Es e/ou de atividades a ele 

relacionadas e a sua associação a experiências que envolvem medo, violência, hostilidade, dor 

e solidão são indícios disso. As características da escola idealizada na H-C (por exemplo, 

“sem castigo e sem dever”, com tempo, espaços, materiais e companheiros - adultos e outras 

crianças – que possibilitem muita brincadeira e com uma professora que é preocupada com os 

seus alunos) também confirmam essa hipótese. 

Há muita disparidade entre o que a Escola Construindo o Saber oferece a essas 

crianças e aquilo que elas desejam. Não é à toa que o que se faz por lá pode ser traduzido por 

elas em “nada”!  Como discutido no Capítulo sete (7), o conflito causado principalmente pelo 

desencontro de intenções é inerente, constitutivo e necessário à vida humana. Como reflete 

Galvão (2004, p.15), “a total ausência de conflito indica apatia, total submissão e, no limite, 

remete à morte”.  

Por outro lado, o constante desencontro entre as atitudes dos adultos e as condutas e 

desejos das crianças, em uma trama em que as vontades dos adultos quase sempre 

prevalecem, como constatado nesta pesquisa, provoca conflitos destrutivos que se confundem 

com violência e que não promovem desenvolvimento (Idem, ibdem).  

Não foram poucas as situações observadas na escola em que as professoras pareciam 

estimular as crianças a internalizar a moralidade da obediência, compreendida, aqui, como 

aquela em que o indivíduo segue e aceita as regras dadas pelos outros, sem questionamento. 

Provavelmente, sem ter consciência disso, a escola, tendo as famílias como “aliadas”, acabam 

contribuindo, sobremaneira, para que as crianças adotem “uma postura submissa (ou rebelde) 
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que pode levar a um conformismo irresponsável tanto na vida moral quanto na intelectual” 

(DE VRIES, EDMIASTON, ZAN e HILDEBRANDT, 2004, p. 52).      

Há também muita disparidade entre o que pensam e o que dizem as crianças, as 

professoras e as famílias sobre a escola que têm. Não seria exagero, portanto, afirmar que no 

contexto escolar é perfeitamente aplicável a máxima citada por Oliveira-Formosinho (2007, 

p.14) de que “as crianças devem ser vistas, mas não ouvidas”. O Quadro 09, que reúne 

algumas opiniões das professoras, das crianças e de suas famílias sobre a escola e sobre a sua 

rotina, analisadas em separado ao longo dos Capítulos cinco (5), seis (6) e sete (7), corrobora 

essa constatação: 

             

            Quadro 09: Comparação entre as opiniões das professoras, das crianças e de suas 

famílias sobre a escola que têm e a sua rotina 

 
            SUJEITOS 
TEMA 

PROFESSORAS  FAMÍLIAS CRIANÇAS 

Escola 

Construindo  

o Saber 

- oferece às crianças 

aquilo que elas precisam e 

desejam; 

 

 

 

- possibilita às crianças se 

sentirem muito bem 

quando lá estão; 

 

 

 

 

- necessita de espaços e 

de profissionais 

especializados, 

principalmente para 

auxiliar as professoras no 

controle das crianças. 

- em linhas gerias, atende 

às suas expectativas e 

oferece aos seus filhos o 

que eles desejam e 

precisam; 

 

- possibilita às crianças 

sentirem-se felizes 

quando lá estão; 

 

 

 

 

- parece apresentar 

fragilidades relacionadas, 

especialmente, à “boa” 

disciplina e ao “bom” 

ensino (“precisa ensinar 

mais e melhor!”). 

- parece causar-lhes muita 

insatisfação pelo 

desencontro entre o que 

desejam e aquilo que lhes é 

oferecido; 

 

- está associada a 

experiências desagradáveis; 

- é um local de castigo, 

“tarefa” desinteressante e 

onde não se pode fazer o 

que gostariam: brincar; 

 

- pertence à professora; 

- é um lugar onde a criança 

“não tem querer”.  
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            Quadro 09: Comparação entre as concepções das professoras, das crianças e de suas 

famílias sobre a escola que têm e a sua rotina (Continuação) 

 
       SUJEITOS 
TEMA 

PROFESSORAS  FAMÍLIAS CRIANÇAS 

Rotina da 
escola 

- o centro de seus 

objetivos, de suas 

finalidades e de execução 

são as professoras; 

 

- concentra maior tempo 

na “tarefa”, nas esperas 

ociosas e no lanche; 

 

- privilegia a permanência 

de todos nas “salas de 

aula”, onde o controle 

parece ficar mais fácil; 

 

 

- agrada a todos, 

especialmente às crianças; 

 

 

 

- com exceção da 

ampliação do tempo 

destinado à “tarefa”, não 

precisa de alterações. 

 

- a centralidade de sua 

execução são as 

professoras; 

 

 

- oferece o que as crianças 

precisam para aprender: a 

“tarefa”; 

 

- privilegia o uso do 

espaço mais adequado 

para as crianças 

aprenderem, a “sala de 

aula”; 

 

- atende às suas 

expectativas e agrada às 

crianças; 

 

 

- para tornar-se ainda 

melhor, precisaria de mais 

“tarefa” e de mais 

“ensino”. 

 

- sua organização e 

execução são reguladas 

por normas emanadas das 

professoras; 

 

- “tarefa” e castigo são os 

seus principais 

segmentos; 

 

- realiza-se na “sala da 

professora”;  

 

 

 

 

- é marcada pela repetição 

da mesma atividade 

(“tarefa” ou “dever”), da 

qual não gostam; 

 

- para ficar “legal” precisa 

incluir brincadeira, 

merenda e festa.  

 

 

Como as crianças não são estimuladas a participar do planejamento da rotina (que 

sequer é planejada pelos adultos) e nem a expressar as suas opiniões (será que os adultos as 

conhecem?), não é difícil concluir que o que prevalece e o que se expressa na rotina da escola 

são as opiniões dos adultos, tendo eles a consciência disso ou não. Nesse sentido, a lógica 

orientadora dos fazeres docentes (como a organização e a execução das rotinas, por exemplo), 

com o “consentimento” das famílias, assemelha-se muito ao que Holt (1977), citado por 

Enguita (1989, p. 171), afirma ser o princípio que se faz presente, cotidianamente, naquilo que 
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é ensinado aos alunos, na maioria das escolas: “o que importa aqui, o único que importa, é o 

que nós [professores] sabemos, o que consideramos importante, o que queremos que faças, 

penses e sejas”. 

É flagrante e nocivo à função de promotora do desenvolvimento integral da criança o 

imenso desencontro de interesses entre os adultos e as crianças dessa instituição, o que se 

intensifica mais ainda quando comparadas as suas opiniões sobre aspectos específicos 

relacionados à rotina da escola, como a “tarefa”, a brincadeira e o uso de castigos. Isso pode 

ser verificado no Quadro 10: 

 

            Quadro 10: Comparação entre as concepções das professoras, das crianças e de suas 

famílias sobre temas específicos relacionados à rotina escolar 

 
              SUJEITOS 
 
SEGMENTO 

PROFESSORAS FAMÍLIAS CRIANÇAS 

“tarefa” - é a forma privilegiada 

de fazer com que as 

crianças aprendam a ler e 

a escrever; 

 

- é o segmento preferido 

da rotina e acreditam ser 

assim para as crianças 

também; 

 

- desejam a ampliação do 

tempo que lhe é 

destinado e acreditam 

que as crianças querem o 

mesmo.   

 

- é por meio dela que as 

crianças mais aprendem; 

 

 

 

- é o segmento preferido 

da rotina, embora 

acreditem não ser assim 

para as crianças; 

 

- desejam a ampliação do 

tempo que lhe é 

destinado.  

 

- é o que mais se faz na 

escola e parece ter um 

fim em si mesma; 

 

 

- geralmente não gostam, 

mas têm que fazê-la, 

porque a professora 

manda e os pais obrigam; 

 

- a sua ausência tornaria 

a escola “legal”.  

brincadeira - as crianças gostam, mas 

não é educativa; 

 

- como impede a 

destinação de mais tempo 

à realização da “tarefa”, 

deve ser reduzida. 

- é o segmento da rotina 

preferido pelas crianças; 

 

- como “diminui” o 

tempo dedicado ao 

estudo, deveria ser 

reduzida. 

 

- é indispensável para 

tornar a escola “legal”; 

 

- desejam a ampliação do 

tempo que lhe é 

destinado. 
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Quadro 10: Comparação entre as concepções das professoras, as das crianças e as de 

suas famílias sobre temas específicos relacionados à rotina escolar (Continuação) 

 
              SUJEITOS 
 
SEGMENTO 

PROFESSORAS FAMÍLIAS CRIANÇAS 

Castigo/ punição/ 

carão 

 - é necessário, por causa 

da “natureza” das 

crianças; 

 

 

 

 

 

 

- é também uma forma de 

demonstrar afeto pelas 

crianças; 

- ajuda as crianças a 

entender como funciona 

uma escola. 

- a punição às crianças 

por manifestação de 

comportamentos 

inadequados deve 

acontecer, mas não deve 

ser muito “dura” e nem 

discriminatória. 

 

  

- o castigo deve ser 

evitado, porque 

amedronta as crianças, 

afastando-as da escola; 

 

- é aplicado às crianças 

pela professora, na 

escola, e em casa, pela 

mãe, sempre que há 

recusa à “tarefa” ou a um 

episódio de “mau” 

comportamento pelas 

crianças; 

 

- é um segmento que 

integra a rotina da escola; 

- a sua ausência tornaria 

a escola “legal”. 

 

A leitura cuidadosa do Quadro 10 parece confirmar o que Tonucci (2005, p. 210) 

afirma sobre as experiências das crianças no mundo organizado pelos adultos: “talvez os 

índios do mundo sejam justamente as crianças, indígenas de suas próprias famílias, de suas 

próprias escolas”. O que pais e professoras estão fazendo, que não escutam o que as crianças 

estão a lhes dizer sobre o que significa estar nessa escola e a experimentar essa rotina? O que 

eles poderiam fazer ouvindo-as?  

Na verdade, professoras e famílias acabam reproduzindo, com as crianças, o que 

acontece com elas mesmas. Suas vozes, especialmente as das professoras, são vistas na 

retórica de muitas leis e de documentos oficiais publicados na área desde a promulgação da 

LDB/96, porém, não são consideradas, praticadas, respeitadas. Muitas das conquistas legais, 

como aquelas mencionadas no início dessas Considerações Finais, ainda continuam restritas 

ao papel. 

De fato, a rotina em curso não agrada às professoras (também elas ficam felizes com o 

final das aulas, ausentam-se o quanto podem da sala e mesmo da escola...), nem às famílias 

(que não a percebem efetiva para atingir os objetivos que almejam pra escolarização de seus 
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filhos), nem para as crianças (não lhes é agradável, pois exclui o que elas mais gostam de 

fazer). No entanto, assim permanece. Por quê? Talvez a falta de alternativas “à mão”, talvez 

por não se sentirem com poder para transformar isso... 

É no mínimo assustador o fato de que algo que não esteja bem, mesmo sendo assim 

reconhecido por seus atores, possa permanecer inalterado. Sem dúvida, ainda se faz 

necessário a realização de mais pesquisas na área com o mesmo enfoque, a fim de que sejam 

desvelados  outros motivos que concorrem para a perpetuação desse quadro. 

A investigação aqui apresentada não pretendeu fornecer conclusões definitivas. O 

esforço empreendido aqui para analisar a rotina de uma instituição de Educação Infantil e os 

fatores que presidem a sua organização, como as percepções das professoras, das crianças e 

de suas famílias acerca desse componente educativo, soma-se a de outros profissionais que 

defendem uma Educação Infantil de qualidade para todas as crianças que não esteja apenas no 

papel. Qualidade que incorpora, que valoriza e que respeita igualmente os conhecimentos, os 

sentimentos e as aspirações de seus diferentes sujeitos. Qualidade que não se conquista apenas 

por decreto, mas que precisa deles para ser construída e reconstruída cotidianamente, no 

interior de creches e de pré-escolas, com a participação tanto dos adultos quanto das crianças, 

a fim de que essas instituições possam, realmente, constituir-se em cenário de aprendizagem, 

de desenvolvimento e de bem-estar para todos que nelas convivem. 
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ANEXO 1: Qualidade em parceria: uma proposta de pesquisa e desenvolvimento 

profissional em Educação Infantil 
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QUALIDADE EM PARCERIA: uma proposta de pesquisa e desenvolvimento 

profissional em Educação Infantil 

Cristiane Amorim Martins 
Fátima Maria Araújo Sabóia Leitão 

Mônica Petralanda de Hollanda 
Rosimeire Costa de Andrade 

Sandra Maria de Oliveira Schramm 
Silvia Helena Vieira Cruz 

(Faculdade de Educação - UFC) 
 

INTRODUÇÃO 

O grupo Formação e práticas pedagógicas na Educação Infantil - PARQUE175, é um grupo de 
pesquisa e formação docente em Educação Infantil. Através desses dois eixos, procura 
contribuir para a promoção da qualidade das práticas educativas em Educação Infantil, 
entendendo esse processo como subjetivo,  relativo, dinâmico e situado (WILLIAMS, 1995; 
OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2000; DAHLBERG, MOSS e PENCE, 2004). 

O PARQUE faz parte do Núcleo de Desenvolvimento, Linguagem e Educação da Criança - 
NUDELEC do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de 
Educação – FACED da Universidade Federal do Ceará - UFC176 e integra a Rede Contextos 
Integrados de Educação Infantil, coordenada pela Profa. Dra. Tizuko Morchida Kishimoto, da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP. No Brasil, esta Rede é 
composta atualmente, por 10 grupos de pesquisa: seis grupos em São Paulo, dois em Minas 
Gerais, um em Goiás e o PARQUE, no Ceará e conta com o apoio da Associação Criança177 
(Braga, Portugal), coordenada pela Profa. Dra. Julia de Oliveira-Formosinho, da Universidade 
do Minho .  

Este grupo foi formado a partir de um convite formulado pela professora Tizuko, aos 
participantes do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - MIEIB, formulado 
no final de 2000. Após ter participado de um curso oferecido pela professora Júlia 

                                     
175 A escolha desta sigla está relacionada ao trabalho de desenvolvimento profissional realizado pelo grupo, o 
qual envolve “parceria” (entre a equipe de pesquisadores e a escola), “qualidade” (o objetivo dessa parceria) e 
“educação” (a área na qual desenvolve esse trabalho) e ao fato de PARQUE evocar prazer e alegria, atributos 
imprescindíveis num trabalho de qualidade.  
176 Durante o ano de 2005, o grupo foi composto por seis integrantes deste Núcleo: a Profa. Dra. Silvia Helena 
Vieira Cruz, coordenadora do grupo, e as doutorandas Cristiane Amorim Martins, professora da Universidade de 
Fortaleza – UNIFOR, Fátima Maria Araújo Sabóia Leitão, professora do Núcleo de Desenvolvimento da 
Criança, da UFC, Mônica Petralanda de Hollanda, professora da Universidade Estadual do Ceará – UECE, 
Rosimeire Costa de Andrade e Sandra Maria de Oliveira Schramm, também professora da UECE. Outros 
integrantes do mesmo Núcleo já participaram do PARQUE: a Profa. Dra. Inês Cristina de Melo Mamede, a 
doutoranda Laura Jeane Lobão Loiola e a mestranda Regiane Nepomuceno, que contribuíram significativamente 
com o trabalho então desenvolvido. 
177 A Associação Criança é “uma associação privada de profissionais em desenvolvimento humano, actuando 
predominantemente no distrito de Braga, desde 1996, que tem como missão promover programas de intervenção 
para a melhoria da educação das crianças pequenas nos seus contextos organizacionais e comunitários”. 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO e FORMOSINHO, 2000)  
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Formosinho na Faculdade de Educação da USP, quando foram apresentadas as primeiras 
idéias acerca da formação em contexto, a professora Silvia convidou algumas profissionais da 
área de Educação Infantil para conhecer essa nova proposta, que envolve pesquisa e formação 
docente, compreendida como desenvolvimento profissional, em parceria com os profissionais 
que atuam nos diferentes contextos em que ela é oferecida. As primeiras reuniões do grupo 
aconteceram em 2001, quando se iniciaram os estudos acerca do referencial teórico-
metodológico, que se estenderam até o ano seguinte.178 

Além do trabalho coletivo desenvolvido pelo grupo, aqui apresentado, estão em andamento 
outras pesquisas, conduzidas individualmente pelas integrantes do PARQUE, que enfocam 
diferentes aspectos do trabalho pedagógico e da formação profissional no campo da Educação 
Infantil: a concepção de brincadeira dos professores, crianças e seus pais, o papel da atividade 
lúdica no currículo da escola e na organização da rotina; os fatores que presidem a 
organização do tempo e do espaço na rotina da instituição de educação infantil e como a 
organização das experiências educativas é percebida pelos alunos e pelas suas famílias; a 
forma como a educação infantil está contribuindo para o processo de construção de si pela 
criança; e como o processo de formação é percebido pelas professoras, procurando identificar 
fatores que contribuem ou que dificultam esse processo. 

O trabalho realizado pelo PARQUE tem inspiração no projeto Aprendizagem pré-escolar 
efetiva: um plano de ação para mudança - APE179, do Reino Unido, que busca promover a 
qualidade na educação de crianças pequenas utilizando-se de estratégias que têm impacto no 
desenvolvimento dos profissionais e na aprendizagem das crianças (PASCAL & BERTRAM, 
1999).  

Nesta proposta, apesar do detalhamento das ações ser definido durante o processo, são 
delineados quatro passos progressivos.  

- a primeira etapa se constitui como uma consultoria pedagógica e/ou organizacional em 
que é realizado o levantamento de como se encontra o trabalho desenvolvido pela 
instituição; 

- a segunda etapa é a etapa em que acontece o planejamento das ações; segundo Pascal e 
Bertram (1996), neste momento é importante se fazer um levantamento das 
prioridades de ação, especialmente, dos recursos e das competências necessárias para 
concretizá-las; 

- a terceira etapa se caracteriza pela intervenção, sendo o patamar essencialmente 
pedagógico da intervenção; nesta etapa se iniciam as ações de apoio ao 
desenvolvimento profissional sustentado que consiste numa formação em contexto, 
acompanhada de supervisão em contexto (FORMOSINHO, 2002); 

- na quarta etapa, que se configura um patamar integrador, as orientações das atividades 
pedagógicas passam para outras estâncias da escola, tornando-se mais global. 

No presente artigo, apresentaremos o trabalho que temos realizado numa escola da rede 
pública municipal de Fortaleza, o qual envolve, concomitantemente, uma pesquisa coletiva 

                                     
178 Desde o início, o PARQUE tem mantido uma freqüência regular de reuniões semanais, onde é planejado e 
discutido o trabalho de campo e são aprofundados os estudos sobre os temas tratados. 
179 No original, Effective Early Learning an Action Plan for Change. 
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acerca da qualidade das práticas educativas na área de Educação Infantil e uma intervenção 
que tem como objetivo o desenvolvimento profissional das professoras desta escola que 
trabalham com crianças de quatro a seis anos. Para explicitar melhor a natureza das duas 
ações, o texto está dividido em duas partes: a primeira é dedicada a informações relativas à 
investigação realizada, que se desenvolveu de forma mais intensa na primeira etapa do projeto 
geral, e na segunda parte são detalhadas as  ações de caráter mais claramente formativo que 
foram desenvolvidas nas demais etapas e que aconteceram até o mês de novembro de 2005. 

1. A PESQUISA: UMA INVESTIGAÇÃO EM PARCERIA ACERCA DA 
QUALIDADE NUMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA 

1.1. Opções teórico-metodológicas 

A investigação realizada objetivou o conhecimento da qualidade do trabalho pedagógico 
desenvolvido pela instituição enfocada, na área da Educação Infantil, através de um processo 
compartilhado. Nessa abordagem,  portanto, é essencial o envolvimento dos personagens do 
contexto, especialmente os educadores, que devem ser integrados nas diversas etapas da 
pesquisa. Suas necessidades e anseios devem ser contemplados, assim como as suas opiniões 
consideradas nas decisões a serem tomadas.  

É importante destacar que o conceito de qualidade no campo da Educação Infantil vem sendo 
questionado, problematizado e re-definido. A partir dos anos 90, tem havido uma crescente 
consciência de aspectos antes não considerados, o que tem ampliado a consciência sobre a 
complexidade e pluralidade inerentes a ele. Segundo Dahlberg, Moss e Pece (2004, p.15), um 
número cada vez maior de pesquisadores180 tem: 

- identificado a importância do processo de definir a qualidade – quem está 
envolvido e como isto é feito – e questionado como esse processo operou no 
passado, declarando que ele foi dominado por um grupo pequeno de 
especialistas, excluindo uma ampla série de outros interessados nas 
instituições dedicadas à primeira infância; 

- entendido que a qualidade é um conceito subjetivo, baseado em valores, 
relativo e dinâmico, com a possibilidade de perspectivas múltiplas ou de 
entendimentos do que seja qualidade; 

- defendido que o trabalho com qualidade precisa ser contextualizado, espacial 
e temporalmente, e deve reconhecer a diversidade cultural e as outras formas 
importantes de diversidade. 

Também Oliveira-Formosinho (2001) faz uma leitura da produção mais recente acerca deste 
tema e ressalta como características comuns à definição de qualidade o fato dela ser entendida 
como “processo problematizador, participativo, dinâmico valorativo, situado”. Ela enfatiza a 
complexidade e amplitude do conceito de qualidade na Educação Infantil, tanto pela 
existência de múltiplos fatores que intervêm na aprendizagem das crianças pequenas como 
pelas diferentes perspectivas adotadas pelos diversos atores sociais envolvidos no processo 
educativo, o que o torna um conceito polissêmico por excelência.  

                                     
180 Citam, por exemplo, os trabalhos de Balanguer, Mestres e Penn (1992), Daghlberg, Lundgren e Asén (1991), 
European Commission Childcare Network (1996), Evans (1994) Moss e Pence (1994), Pascal, Bertram  e 
Ramsden (1994), Williams (1994) e Woodhead (1994). 
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A concretização do objetivo desta investigação teve como referência as dez dimensões 
estruturais da qualidade adotadas pelo projeto Aprendizagem pré-escolar efetiva -APE 
(PASCAL & BERTRAM, 1994; PASCAL et al., 1995; Williams, 1995; PASCAL et al., 
1996; PASCAL E BERTRAM, 1999). Estas dimensões são181: 

- objetivos - esta dimensão diz respeito aos objetivos do modelo de educação 
que é ministrado; refere-se à maneira como foram formulados os princípios 
orientadores do projeto pedagógico da escola, quem se envolveu na sua 
formulação e como são partilhados e compreendidos pelas partes envolvidas 
(alunos, professores, funcionários e comunidade escolar); esses objetivos 
estão presentes nos documentos da escola e na fala dos integrantes da 
comunidade escolar; 

- profissionais - considera as oportunidades que os profissionais têm de se 
envolver na aprendizagem das crianças: sua competência e experiência, a 
relação número de alunos/professor, as políticas administrativas, as práticas 
de ensino e as oportunidades de desenvolvimento e formação profissional; 

- acompanhamento e avaliação do trabalho educativo desenvolvido pela escola 
- trata dos procedimentos através dos quais a qualidade e a eficácia dos 
processos de aprendizagem desenvolvidas pela escola são acompanhadas e 
avaliadas. Inclui também as condições e recursos de que a escola dispõe para 
isso; são consideradas todas as pessoas envolvidas no processo e a utilização 
dos resultados obtidos; 

- relações e interações - diz respeito às interações que se desenvolvem entre as 
crianças e entre estas e os adultos, inclusive no decorrer das atividades de 
aprendizagem; são consideradas também, as oportunidades para auto-
aprendizagem e o grau de intervenção dos profissionais; o grau de 
envolvimento das crianças nas atividades e interações vivenciadas reflete a 
qualidade da experiência educativa vividas; 

- experiências de aprendizagem/currículo - esta dimensão refere-se à qualidade 
e variedade das atividades de aprendizagem (relativas à linguagem, 
matemática, literatura, ciências, artes, etc) que são proporcionadas às 
crianças, levando em conta os aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor e social 
do desenvolvimento. Investiga se as experiências de aprendizagem propostas 
consideram os progressos já alcançados e respeitam as necessidades 
individuais das crianças; 

- planejamento de atividades e elaboração de relatórios - trata do modo como é 
feito o planejamento das atividades propostas para as crianças, considerando 
a avaliação feita pelo professor sobre o que foi anteriormente trabalhado, com 
base em relatórios escritos; considera o uso que se faz dos relatórios e quais 
as pessoas que têm acesso aos mesmos; 

                                     
181 A síntese apresentada a seguir fé uma adaptação realizada pelo PARQUE que foi discutida em reuniões com 
os professores. 
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- parceria pais-escola-comunidade - esta dimensão foca a natureza das 
parcerias que são formadas com os pais e as famílias das crianças, e o modo, 
através do qual, essas pessoas e outros membros da comunidade local, se 
envolvem no processo de aprendizagem das crianças; 

- igualdade de oportunidades - refere-se ao modo como a escola e as 
aprendizagens que nela se desenrolam refletem e exaltam as diversidades 
existentes entre crianças (culturais, religiosas, físicas, cognitivas, 
comportamentais), pondo em questão os preconceitos e estereótipos. 
Considera, também, o nível de integração das experiências de aprendizagem 
proporcionadas às crianças com necessidades educativas especiais, evitando 
que aquelas se desenvolvam em paralelo; 

- estratégias de ensino e aprendizagem - diz respeito ao modo como são 
organizadas e estruturadas as experiências  e as atividades para encorajar a 
aprendizagem e a descoberta. Nela são consideradas a capacidade de 
autonomia das crianças e as regras pelas quais o seu comportamento e a sua 
participação são orientados; 

- espaço físico - esta dimensão examina como os espaços internos (sala de aula, 
biblioteca, refeitório, etc.) e externos (pátio, quadras, etc.) são utilizados de 
modo a proporcionar adequadamente o desenvolvimento e a aprendizagem da 
criança; considera-se aqui o estado de conservação e adequação dos recursos 
materiais e equipamentos. 

Na investigação acerca das práticas pedagógicas presentes no contexto em foco fizemos 
opção pela estratégia do estudo de caso qualitativo inserido na abordagem ecológica 
(BROFENBRENNER, 1996) e socioconstrutivista (OLIVEIRA-FORMOZINHO, 2002), 
assentada numa visão contextualista de mundo. As contribuições das abordagens 
psicogenéticas e socioconstrutivistas de Piaget (1975, 1978a, 1978b e 1986); Wallon (1981, 
1989 e 1995) e Vygotsky (1989a, 1989b e 1996), foram importantes para analisar os 
processos de  desenvolvimento e aprendizagem e as interações sociais em curso no contexto.  

As primeiras reuniões com as professoras da escola se iniciaram em maio de 2003, mas as 
férias que vieram logo depois, uma greve dos professores da rede municipal e um curso de 
formação continuada para os professores da Educação Infantil oferecido pela Secretaria 
Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS), que aconteceram durante o segundo 
semestre, fizeram com que esse trabalho fosse bastante interrompido nesse ano. Foi 
necessário ainda quase todo o ano seguinte  para realizar e discutir com as professoras esse 
diagnóstico, o que totalizou  cerca de 20 reuniões na escola. 

Tem havido grande preocupação com o registro de todo o trabalho realizado. Todas as 
reuniões do PARQUE e as reuniões e visitas na escola são registradas minuciosamente. Além 
do registro escrito, são feitas fotos das variadas ações realizadas e também dos eventos da 
escola dos quais o PARQUE participou e guardados vários materiais produzidos nessas 
ocasiões.   

1.2. A escolha do contexto 

O processo de escolha do contexto foi iniciado no começo de 2003, com a definição dos  
critérios para a escolha da escola. O grupo acordou que ela deveria ser uma instituição pública 
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que dispusesse do mínimo necessário em termos de espaço físico; ter um profissional da 
gestão escolar, direção e/ou supervisão, interessado em apoiar o processo coletivo, dele 
participando; número igual ou superior de professores de Educação Infantil e Básico 
Fundamental - BF182 em relação ao número de componentes do Parque; e ser patrimonial183. 
Além disso, o critério fundamental era a manifestação explícita dos professores quanto ao 
desejo de se envolver no trabalho. 

Para possibilitar esse envolvimento, várias visitas a escolas da rede municipal de ensino que 
reuniam os critérios pré-estabelecidos foram realizadas pelos membros do PARQUE a partir 
de março deste ano. Nessas visitas era apresentada a proposta da pesquisa aos gestores da 
escola, sendo entregue um folheto explicativo sobre a proposta e etapas da pesquisa e 
esclarecida a necessidade de uma decisão coletiva, com as professoras. Nessa visita, caso a 
direção mostrasse interesse pelo projeto, se solicitava que as professoras fossem consultadas 
e, caso elas também se dispusessem a fazer parte desse projeto, entrar em contato com o 
PARQUE.  

Na primeira reunião na escola escolhida, foi possível reunir o grupo de professoras da 
Educação infantil e BF para melhor esclarecer o que já havia sido informado a elas através da 
direção da escola. Após esse contato, em que já havia sido percebido o clima receptivo da 
escola, houve a confirmação do aceite pelas próprias professoras. Assim, a escola Construindo 
o Saber184 escolheu e foi escolhida para este trabalho.  

Trata-se de uma instituição da rede municipal de ensino, localizada num bairro periférico e 
próximo à praia de Fortaleza. Atende a uma clientela de baixa renda, muitos vivendo em 
condições miseráveis. Oferece nos turnos da manhã e tarde, turmas de Educação Infantil e 
séries iniciais do Ensino Fundamental. No turno da noite são oferecidas turmas de Educação 
de jovens e adultos. – EJA. O número total de alunos, incluindo os três turnos, é em torno de 
1265, sendo cerca de 310 o número de crianças matriculadas na educação infantil e primeira 
série. Em 2003 eram oferecidas, ao todo, 12 turmas de Educação Infantil e BF (seis pela 
manhã e seis à tarde). Já neste ano de 2005, são oferecidas 13 turmas ao todo (sete pela manhã 
e seis à tarde). Vale ressaltar que, embora tenha aumentado duas turmas de 1ª série em relação 
ao ano de 2003 (de cinco para sete), diminuiu a oferta de jardim 1 (de três para duas turmas). 

A maioria das professoras da escola que têm turmas de Educação Infantil ou de 1ª série tem 
participado do trabalho do PARQUE. Ao longo do tempo, houve alteração no grupo de 
professoras, com saída de algumas e inserção de outras. As saídas das professoras 
aconteceram por motivos diversos, tais como mudança para a segunda série, necessidade de 
assumir função diferente na escola e saída da escola. Uma das professoras do BF que de início 
havia se recusado a participar chegou a integrar o grupo, na época da discussão do diagnóstico 
realizado, porém, logo após, não participou mais. As professoras novatas foram se integrando 
ao grupo, que sempre era consultado a esse respeito.  

                                     
182 Classe que corresponde à antiga “alfabetização”, mas que hoje se constitui a 1ª série do ensino fundamental, 
sendo que as crianças que a freqüentam, em sua maioria, têm aproximadamente seis anos, o que levou oà sua 
inclusão neste trabalho. 
183 Na rede municipal de ensino de Fortaleza, muitas das turmas de Educação Infantil encontram-se em escolas 
anexas, que funcionam em prédios alugados pela Prefeitura para atender tanto à EI como às séries iniciais do 
Ensino Fundamental; que não possuem grupo gestor e ficam submetidos a uma escola patrimonial, tanto no que 
diz respeito à gestão como aos recursos materiais e financeiros. 
184 Esse foi o nome escolhido através de votação entre as professoras e as integrantes do PARQUE para 
identificar a escola. 
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Atualmente são seis professoras participantes: Marina185, a única professora do jardim I, com 
turmas pela manhã e à tarde; Renata e Júlia, professoras do jardim II nos turnos da manhã e 
tarde; Maria e Sara, professoras de 1ª série pela manhã e à tarde e Francisca, professora 
também da 1ª série do turno da manhã. Atualmente, todas as professoras da Educação Infantil 
estão participando, e apenas duas professoras de 1ª série preferiram não se integrar a esse 
projeto. 

Embora tenha sido um dos critérios para a escolha da escola a presença de uma supervisora, a 
Profa. Benedita, que ocupa essa função, mesmo sendo enfaticamente convidada, só tem 
participado de forma bastante esporádica, estando completamente ausente do grupo neste 
segundo semestre de 2005. De qualquer maneira, ela não tem se mostrado um apoio ao 
trabalho desenvolvido, provavelmente por não compartilhar as nossas posições teóricas, mas, 
principalmente, por sentir-se vulnerável em relação a possíveis críticas a seu trabalho ou 
mesmo por perceber esse trabalho como ameaçador ao seu poder, que estaria sendo disputado. 

1.3. As estratégias utilizadas 

A fim de viabilizar a investigação acerca das dimensões da qualidade no contexto em foco, 
foram empregadas diversas estratégias186, em especial a observação das próprias reuniões que 
aconteciam entre os membros do PARQUE e as professoras, e do trabalho desenvolvido nas 
salas de aula (o que incluiu a aplicação da Escala de envolvimento da criança). Também 
foram enfocadas as interações que aconteciam nos variados espaços e nas diversas atividades 
e ocasiões que compõem o quotidiano da escola (o que foi possível devido às visitas feitas à 
escola, com objetivos diversos, como comparecer a eventos festivos, participar da “semana 
pedagógica”, assistir a reuniões com pais, obter informações adicionais sobre a escola, 
entregar convites lembrando uma R.E.187, entre outros), que forneceram ricos elementos para 
apreender a realidade investigada. A seguir serão detalhadas as observações das reuniões na 
escola e as observações em sala de aula. 

As reuniões que acontecem entre as professoras da escola e as integrantes do PARQUE, 
conhecidas como R.Es., se constituem na espinha dorsal do trabalho realizado, tanto de 
investigação como de desenvolvimento profissional.  

No início da pesquisa, ainda no ano de 2003, estas reuniões, aconteciam aos sábados pela 
manhã. Nessa época, eram constantes as ausências de algumas professoras, devido aos seus 
compromissos, sejam por cursar, nesses dias, graduação, especialização ou mesmo por 
precisarem estar presentes em outra escola onde também trabalhavam. Foi necessário, então, 
passar a reunião para um dia da semana. Para ser possível que as professoras se retirassem de 
suas salas de aula sem dispensar as crianças, a estratégia adotada tem sido a substituição das 
professoras. No primeiro semestre de 2004, o PARQUE entrou em contato com professoras 
que ocasionalmente substituíam as professoras da escola e assumiu a remuneração dessas 
professoras nos dias de R.E. No segundo semestre daquele ano tivemos a colaboração de 
alunas da disciplina de Prática em Educação Infantil, da FACED - UFC.  No primeiro 

                                     
185 Os nomes fictícios das professoras foram escolhidos por cada uma delas. 
186 Foi também realizada a análise de documentos da escola (material usado em reuniões com a supervisão, a 
proposta pedagógica, o regimento interno etc.) e feitas entrevistas com a direção da escola e supervisora. 
187 Durante os anos de 2003 e 2004, era costume que integrantes do PARQUE entregassem às professoras , 
antecipadamente, um convite para cada R.E. Essa prática foi extinta, após uma discussão conjunta no sentido de 
que o compromisso pela realização da reunião deveria ser também partilhado pelas professoras e não se 
constituir numa iniciativa do PARQUE. 
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semestre de 2005 as professoras foram substituídas por alunas do curso de Pedagogia da 
FACED - UFC e da Faculdade Sete de Setembro – FA7. No primeiro semestre de 2005, 
contamos com a colaboração de alunas do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Brasileira e do curso de Pedagogia da FACED da UFC. Ao longo do segundo 
semestre de 2005, as alunas do curso de magistério do Instituto de Educação do Ceará, 
realizando o estágio e supervisionado, substituíram as professoras. Para viabilizar essa 
colaboração, o PARQUE e as professoras (pela primeira vez) assumiram as despesas com o 
transporte das estagiárias; o recurso necessário para isto foi obtido através da realização de 
uma feira de objetos usados na escola, sendo pais e professores os consumidores. 

As R.Es. seguem, normalmente, uma mesma seqüência. Iniciam-se por uma dinâmica com a 
finalidade tanto de descontrair o grupo como de se fazer uma reflexão sobre algum assunto 
percebido como importante de ser abordado na ocasião; fazemos um revezamento para que 
numa RE a responsabilidade pela dinâmica seja do PARQUE e na outra, das professoras. O 
segundo passo é uma breve síntese da RE anterior, a fim de garantir que todas fiquem a par do 
que foi tratado. O terceiro passo é reservado ao assunto principal da reunião, que varia de 
acordo com o momento do trabalho (a reflexão sobre algum aspecto da prática pedagógica 
captada através de observações,  a discussão de um texto etc.). O quarto passo é uma sessão 
de informes tanto do Parque (eventos científicos, assuntos de interesse da Educação Infantil 
etc), como da escola (geralmente, assuntos relacionados ao funcionamento da própria escola 
ou, menos freqüente, da rede municipal). Seguem-se os momentos de planejamento das 
próximas ações e avaliação da reunião. Nos intervalos há sempre um lanche, também 
providenciado de forma revezada pelo PARQUE e pelas professoras. No início do trabalho, as 
R.Es. costumavam realizar-se na sala de aula de uma das professoras do grupo ou na sala de 
apoio pedagógico; mas, nos últimos dois anos, têm acontecido sempre na biblioteca. Têm 
duração média de três horas e quinze minutos. 

O objetivo das primeiras reuniões foi compartilhar com as professoras os aspectos teóricos 
relativos às Dimensões da qualidade adotadas como referência, uma vez que, como já 
mencionado, o trabalho proposto pelo PARQUE tem como uma de suas premissas a 
participação das professoras da escola em todas as suas etapas. Esses contatos iniciais se 
caracterizaram, portanto, como uma consultoria pedagógica, a qual tomou as cinco primeiras 
R.Es., ocorridas no segundo semestre de 2003 e início de 2004. Na ocasião, foram utilizadas 
dinâmicas de grupo e realizados trabalhos em dupla e em equipe para discutir a leitura de 
material produzido pelo PARQUE, como a síntese das dez dimensões estruturais da 
qualidade, já referida. Várias reuniões foram necessárias para preparar a participação das 
professoras na aplicação da Escala de envolvimento da criança: umas foram dedicadas ao 
conhecimento dos objetivos da escala e de seus indicadores, determinação dos níveis etc.; 
outras se constituíram em oficinas para que as professoras se familiarizassem com o uso da 
filmadora; e as últimas foram tomadas pela organização da aplicação (recomendações acerca 
da conduta das professoras das salas durante as filmagens, sorteio das crianças, agendamento 
da substituição de cada professora no momento em que estivesse filmando a classe da colega 
etc.). Praticamente todas as reuniões do segundo semestre de 2004 foram dedicadas à 
discussão das percepções, trazidas pelo PARQUE, acerca de cada uma das dimensões da 
qualidade naquele contexto. 

As observações de cada integrante do PARQUE acerca de como transcorreu a reunião, 
especialmente acerca da participação das professoras (envolvimento, compreensão dos temas 
tratados etc.) têm sido primordial para a compreensão do processo em curso e subsidiam as 
decisões a serem tomadas acerca da continuidade do mesmo. O registro destas reuniões, 
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sempre a cargo de uma das componentes do  grupo de pesquisa, tem se mostrado fundamental 
nesse sentido188. 

As observações de salas de aula foram realizadas, em média, duas vezes em cada uma das 
salas por no mínimo duas integrantes do PARQUE, no decorrer do primeiro semestre de 
2004. Todas aconteceram durante todo um turno, matutino ou vespertino, a fim de possibilitar 
uma maior compreensão da rotina, dos conteúdos, das estratégias utilizadas pelas professoras, 
das relações estabelecidas etc.; além de procurar diminuir o impacto da interferência de um 
observador (que provavelmente seria maior caso se inserisse no ambiente interrompendo uma 
atividade em curso). 

A utilizada a Escala de Envolvimento Leuven para Crianças Pequenas (LISYC), ou Escala de 
envolvimento da criança (Oliveira-Formosinho, no prelo) teve o intuito de dirigir o olhar do 
observador às ações e interações que as crianças realizam e estabelecem, uma vez que um 
bom envolvimento da criança revela a adequação dos conteúdos trabalhados, das atividades 
propostas, dos materiais com os quais trabalha, etc.; portanto, é útil para aferir a qualidade da 
educação que lhes é oferecida. Nesta escala, o envolvimento é avaliado por indícios, tais 
como a concentração (atenção orientada para a atividade), energia (esforço investido pela 
criança na atividade),  expressão facial e postura (importantes indicadores não verbais de 
envolvimento), persistência (durabilidade da concentração, que pode variar conforme o 
desenvolvimento da criança), linguagem (comentários feitos durante a atividade) e a 
satisfação (percebida quando as crianças demonstram grande prazer com os resultados 
alcançados). Estes indicadores possibilitam a classificação do envolvimento da criança em 
cinco níveis, do nível 1 (a atividade é simples, estereotipada, repetitiva e passiva, sem 
exigência cognitiva e a criança mostra-se ausente e sem energia) ao nível 5 (a atividade é 
continuada e intensa,  a criança demonstra estar completamente envolvida na atividade que 
realiza). 

O uso dessa escala tornou necessário que fossem feitas filmagens das salas de aula, que 
aconteceram nos meses de maio e junho de 2004189. Estas filmagens constaram de duas 
sessões, enfocando dez crianças (cinco meninos e cinco meninas) sorteadas de cada turma de 
professoras envolvidas no trabalho conosco. As primeiras sessões de observações, por 
sugestão das professoras, foram realizadas pelo PARQUE e as últimas por elas. Ao todo, oito 
salas participaram desse processo, quatro do turno da manhã e quatro do turno da tarde.   

Com o propósito de que a participação das professoras se desse de forma ativa em todo o 
processo de Diagnóstico, elas também foram convidadas aplicar a Escala de Envolvimento da 
Criança. A princípio, a adesão ao convite foi parcial. Mas no decorrer das reuniões que 
aconteciam na escola, todas as professoras aceitaram o desafio. (CRUZ, 2005).  

1.4. A qualidade na escola Construindo o Saber190, segundo as dimensões adotadas 

Quanto aos objetivos, ficou patente o desconhecimento das professoras a cerca da proposta 
pedagógica da escola, que foi elaborada apenas pela supervisora e parece cumprir função 
puramente burocrática. A escolha e discussão de conteúdos e estratégias para trabalhar com as 

                                     
188 Estas observações são compartilhadas e discutidas nas reuniões semanais do PARQUE, conhecidas como RP. 
189 Sobre o uso desta Escala, veja Cruz (2005) e Andrade, Cruz e Holllanda (2005). 
190 Para um maior detalhamento sobre a percepção do PARQUE acerca de cada uma das dez dimensões 
estruturais da qualidade nesta escola, veja Cruz, Martins e Schramm (2005) e Andrade, Cruz e Holllanda (2005). 
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crianças são dificultadas também pela ausência de objetivos comuns para a Educação Infantil 
partilhados pelo grupo. 

Todas as profissionais envolvidas neste trabalho com o PARQUE possuem a titulação 
legalmente exigida para atuarem na área. A maioria, aliás, em nível superior e algumas, com 
pós-graduação latus senso. Todavia, a necessidade de processos de formação continuada mais 
sistematizados e que abordem conteúdos específicos de educação e cuidado da criança 
pequena ainda se faz muito necessária, haja vista a ausência de disciplinas específicas para o 
trabalho com a faixa de 0 a 6 ser uma marca que caracteriza grande parte dos cursos de 
formação inicial. Soma-se à fragilidade na formação dessas profissionais a ausência de um 
trabalho de supervisão e, em alguns casos, o fato da razão adulto/criança não extrapolar o que 
recomenda a Resolução Nº. 361/2000 do Conselho Estadual do Ceará (CRUZ, MARTINS e 
SCHRAMM, 2005).  

No que se refere ao acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido pela escola foi 
constatado que as ações da escola não são alvo de avaliação. Quanto às crianças, as atividades 
avaliativas restringem-se ao desempenho diante de “provinhas” ou atividades elaboradas pelas 
professoras.  

As diferentes concepções acerca dos conceitos e implicações de ensino e aprendizagem 
fundamentam as condutas heterogêneas das professoras e, conseqüentemente, das relações e 
interações que acontece na escola, principalmente no interior de cada sala de aula, onde 
geralmente prevalece o modelo do ensino tradicional.  As crianças são pouco estimuladas a se 
expressarem e participarem de forma mais ativa de seu processo escolar (CRUZ, MARTINS e 
SCHRAMM, 2005). A ausência de diálogo com as crianças parece refletir o que acontece 
entre os adultos que trabalham na instituição em que decisões são tomadas sem que tenha 
havido discussões coletivas, por exemplo. 

A ausência de objetivos comuns para a educação infantil, partilhados pelo grupo, assim como 
a postura tradicional de ensino, a frágil formação das professoras, dentre outros aspectos, têm 
conseqüências imediatas nas experiências de aprendizagem/currículo: pouca integração 
entre as áreas de conhecimentos trabalhadas; conteúdos pouco diversificados com grande 
concentração na Linguagem escrita à medida que aumenta a idade das crianças; utilização de 
atividades motoras e plásticas geralmente como meio para a aprendizagem das áreas de 
Linguagem ou Matemática; presença ínfima de atividades de expressão dramática etc. 
(ANDRADE, CRUZ e HOLLANDA, 2005; CRUZ, 2005; CRUZ, MARTINS e SCHRAMM, 
2005).  

Com relação ao planejamento de atividades e elaboração de relatórios, também a falta de 
objetivos comuns e de acompanhamento da supervisora concorre para que as professoras 
elejam solitariamente o que consideram mais importante para trabalhar com as crianças. 
Assim, as avaliações, ou melhor, as “provinhas” escritas elaboradas por elas e, em alguns 
casos, pela supervisora, se prestam exclusivamente a verificar o “domínio” das crianças dos 
conteúdos eleitos por cada professora ou imposto pela supervisora.  

Não existe na escola de uma relação de parceria entre pais, escola e comunidade, embora 
haja uma certa abertura aos pais dispostos a colaborar (CRUZ, MARTINS e SCHRAMM, 
2005). Assim como as crianças e as professoras, as famílias têm pouco poder de decisão na 
vida da escola, não participando das discussões para tomada de decisões. Os contatos entre 
famílias e escola quase sempre se restringem ao momento de deixar ou pegar as crianças na 
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escola. Também são insuficientes e pouco freqüentes as reuniões de pais, que acontecem 
semestralmente com o intuito de entregar aos pais o resultado das avaliações de seus filhos.  

Quanto à dimensão igualdade de oportunidades, as oportunidades de escolhas oferecidas às 
crianças dessa escola ainda são bem poucas. Geralmente o lugar onde sentar, o brinquedo a 
ser utilizado, o (a) companheiro (a) de brincadeira e de “tarefa”, as músicas e orações 
religiosas, qual aluno irá ou não à lousa etc. são determinados arbitrariamente pelos adultos. 
Esta determinação é considerada autoritária pelas professoras, mas necessárias ao bom 
andamento do trabalho pedagógico em sala de aula, tendo em vista a aprendizagem dos 
alunos. Mas do que a capacidade de expressão das crianças, é a preocupação com a 
transmissão de conteúdos e o ensino de regras que tem prevalecido nas relações que se 
estabelecem entre os adultos e as crianças.    

A memorização, a repetição e a realização de tarefas escritas caracterizam as estratégias de 
ensino e aprendizagem utilizadas pelas professoras. Também aqui o poder de decisão quanto 
aos conteúdos e às atividades a serem desenvolvidas não é partilhado com as crianças. Os 
dados fornecidos pela aplicação da Escala de envolvimento da criança foram fundamentais 
para a constatação de que as atividades propostas, de maneira geral, não conseguem envolver 
as crianças. No entanto, como indica Cruz (2005), há diferenças significativas entre as turmas 
pesquisadas: o Jardim I apresentou o menor envolvimento da escola, havendo grande 
predomínio do nível 1 e nenhuma observação classificada no nível 5; nas salas de Jardim II 
também predomina os níveis de mais baixo envolvimento, apesar de existir um número 
expressivo de observações que foram consideradas de um nível intermediário de 
envolvimento, o nível três; já nas turmas do BF houve uma variação significativa entre os 
resultados obtidos em cada sala, uma vez que uma delas obteve 41 observações classificadas 
como de nível 1 e nenhuma nível 5 e em outra sala houve apenas cinco observações do nível 1 
e 5 observações de nível 5 (que são todas as registradas nessa turma), o que mostra que as 
médias podem encobrir peculiaridades importantes e, portanto, há necessidade de se proceder 
à análise em cada um dos níveis (sala, turma e escola).  

Como pode ser constatado no gráfico abaixo, no conjunto das classes pesquisadas há um 
predomínio de observações classificadas como nível 1 e 2 em relação ao nível 4 ou 5191. 

Gráfico 1: Nível de envolvimento das crianças da escola  
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191 Ë necessário esclarecer ainda que a maior parte das observações que indicava o nível 5 de envolvimento está 
entre as classificadas como de entretenimento. 
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Como Cruz (2005, p. 8) afirma: “as atividades propostas pelas professoras não têm sido 
adequadas aos interesses e capacidades da maioria das crianças”.  

O uso do tempo nesta rotina de atividades pouco envolventes foi outro aspecto que pode ser 
sistematizado com o uso da Escala de Envolvimento da criança. Alguns aspectos foram 
destacados por Cruz (2005) referentes ao modelo curricular em curso: o predomínio das 
atividades pedagógicas, propostas pela professora, a existência de poucas atividades 
espontâneas, criadas pelas crianças nos momentos em que estão ociosas (individual ou 
coletivamente); a grande presença de períodos em que as crianças permanecem totalmente 
ociosas. Essa distribuição das atividades pode ser verificada no gráfico abaixo: 

Gráfico 2: O uso do tempo na escola - 2004 
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Para Cruz (2005, p. 10) essa configuração parece ser resultado “de um modelo pedagógico 
que não valoriza a capacidade e a necessidade de autonomia das crianças, não considera 
adequadamente os seus ritmos diferenciados”, assumindo o professor uma postura 
centralizadora. Nesse semtido, vale destacar que, apesar das crianças permanecerem sentadas 
em grupo (quatro crianças em cada mesa, por exemplo), suas “tarefas” são feitas, via de regra, 
individualmente (ANDRADE, CRUZ e HOLLANDA, 2005; CRUZ, 2005; CRUZ, 
MARTINS e SCHRAMM, 2005). 

Quanto ao espaço físico disponível, na época em que foi feito este Diagnóstico, a escola 
contava com área ampla, porém com aproveitamento pouco otimizado. O espaço externo não 
conta com área sombreada e o pátio, situado atrás da escola, também sem sombra, por conta 
do alicerce de antiga construção sob a areia não oferece segurança. A quadra, recém 
construída, ainda não está sendo utilizada. No que diz respeito ao espaço interno, a escola 
dispõe de biblioteca, “escovódromo”192, banheiros, cozinha, refeitório, salas de aulas, salas 
para a diretoria, a supervisão e a secretria. No entanto, parte destas instalações está desativada 
(biblioteca, “escovódromo” e banheiros, destinado às crianças pequenas) e o refeitório é 
inadequado às crianças, especialmente às do jardim I. As salas de aula, em geral, são 
espaçosas, ventiladas e naturalmente iluminadas. pelas crianças da educação infantil. Em 
algumas delas há “cantinhos” destinados às áreas de conhecimentos trabalhadas com os 
alunos; porém, a sua utilização e exploração não são freqüentes. O acesso das crianças aos 
poucos materiais e brinquedos presentes nas salas é dificultado tanto pela postura das 
professoras quanto pela inexistência de prateleiras e armários na altura das crianças. Outro 
aspecto observado em relação aos equipamentos e materiais disponíveis para as atividades das 
crianças diz respeito à sua qualidade, diversidade e adequação insuficientes. Também são 
precárias a limpeza e higiene da escola de maneira geral. 

                                     
192 Local destinado à escovação de dentes pelas crianças. 
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Em relação às Estratégias de Ensino e Aprendizagem nas salas observadas ainda 
predominam estratégias de memorização, repetições e realização de “tarefas” gráficas 
conforme apontam Andrade, Cruz e Hollanda (2005). A alfabetização parece ser o objetivo da 
maior parte das atividades realizadas, especialmente nas turmas das crianças de cinco e seis 
anos de idade, sendo compreendida como uma atividade mecânica e repetitiva. Os adultos 
costumam definir e direcionar o conteúdo e a forma de aprendizagem, parecendo ser os únicos 
protagonistas deste complexo processo. O que as crianças sabem nem sempre é investigado 
pois a preocupação com o conteúdo a ser ensinado é o que geralmente prevalece. Há 
necessidade de maior estímulo à cooperação, pois as crianças trabalham individualmente, 
apesar de permanecerem sentadas em grupos nas mesas.  As brincadeiras e jogos infantis 
poderiam ser excelentes oportunidades para trocas interindividuais. No entanto, como 
Andrade, Cruz e Hollanda (2005, p.8) comentam, o uso destas atividades lúdicas é geralmente 
feito com o “objetivo de proporcionar algum entretenimento para as crianças enquanto as 
professoras estão ocupadas com outras atividades (chamada, correção de “tarefas” e agendas 
etc.), não se constituindo em oportunidades para a professora conhecer melhor as crianças”  

Na análise da dimensão Currículo ou Experiências de Aprendizagem, as informações 
fornecidas pela Escala de envolvimento tornaram possível enfocar a freqüência do trabalho 
com as diversas áreas ou domínios do conhecimento. 

Gráfico 3: Áreas do conhecimento trabalhadas na escola – 2004 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Analisando o gráfico acima, Cruz (2005) ressalta o tempo despendido com a área da 
Linguagem, o que é agravado pelo fato do trabalho pedagógico reduzir-se a atividades que 
visam quase que exclusivamente a aquisição da leitura e da escrita (especialmente nas salas de 
BF, onde essa predominância é ainda maior). Os conteúdos do currículo praticado foram 
considerados pouco diversificados. Destaca-se também que a expressão dramática 
praticamente não é trabalhada, enquanto as atividades motoras e plásticas geralmente são 
usadas como estratégias para alcançar objetivos das áreas de Linguagem ou Matemática, 
como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 4: Áreas de expressão trabalhadas na escola - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em síntese, pode-se afirmar que a ausência de objetivos claros e a inexistência de uma 
proposta pedagógica que direcione a prática se refletem no diagnóstico de todas as dimensões 
da qualidade. O currículo pouco diversificado e concentrado em linguagem, baseando-se 
numa visão mecanicista da leitura e escrita, parece resultar do desconhecimento das 
necessidades educativas das crianças pequenas e de uma visão simplista e fragmentada do 
processo de alfabetização. As estratégias de ensino, predominantemente tradicionais, refletem 
uma visão de criança passiva e dependente do adulto, revelando uma postura autoritária, onde 
a criança é pouco ouvida. Ressalta-se como um aspecto positivo as instalações físicas 
adequadas da escola, o que é um fator facilitador para atividades dinâmicas e de movimento, 
apesar de ser pouco aproveitado pelas professoras (CRUZ, MARTINS e SCHRAMM 2005). 

1.5. Algumas considerações acerca dessa investigação, no contexto em foco 

Como Andrade, Cruz e Hollanda (2005) apontam, a discussão coletiva sobre as dimensões da 
qualidade possibilitou momentos ricos de reflexões conjuntas sobre o trabalho pedagógico 
desenvolvido junto às crianças pequenas, quando muitos dos comentários feitos pelas 
professoras complementavam ou enfatizavam a visão das integrantes do PARQUE, que 
trouxe um quadro de bastante precariedade. Em alguns momentos, as professoras pareciam 
tomar consciência de que precisam rever alguns conceitos incorporados em suas práticas, 
chegando a reconhecer, por exemplo, a necessidade de maior diálogo com as crianças.  

Um dos aspectos apontados pelas professoras como tendo facilitado esse trabalho consistiu na 
regularidade dos encontros, que aconteceram de forma sistemática no decorrer de todo o ano 
de 2004. Houve também, o reconhecimento explícito das professoras da fidedignidade dos 
dados discutidos, para o qual a participação delas na aplicação da Escala de envolvimento da 
criança muito contribuiu. Contudo, o que foi mais ressaltado como facilitador para a discussão 
dos dados relativos a cada uma das dimensões da qualidade foi a forma com que o PARQUE 
conduziu essas discussões, isto é, sem ter como foco o julgamento acerca do quadro que foi 
sendo montado (especialmente não colocando toda a responsabilidade nas próprias 
professoras), mas procurando entender onde estavam os obstáculos que precisariam ser 
enfrentados. Tudo isso contribuiu para que elas pudessem reconhecer as deficiências que 
foram sendo apontadas, mesmo que isso não fosse fácil, chegando, em alguns casos, a 
provocar insegurança e ansiedade. Assim, estes momentos de reflexão possibilitaram que as 
professoras percebessem e debatessem as limitações da sua prática pedagógica.  

Por outro lado, Andrade, Cruz e Hollanda (2005) apontam que foram percebidos alguns sinais 
de resistência ao trabalho desenvolvido, no percurso desta investigação. Esta resistência  
manifestou-se através do levantamento de problemas para manter os encontros quinzenais 
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agendados no início de cada semestre pelo grupo, esquecimentos de compromissos 
previamente assumidos, atrasos, saídas antecipadas, faltas às reuniões (raras), ou mesmo a 
algumas referências a ações como sendo exclusivamente de interesse do PARQUE, sem se 
incluírem neste processo. No geral, durante a maior parte desta investigação pareceu 
predominar uma ambigüidade entre o desejo de participar do trabalho e a resistência a ele. 

Contudo, tais dificuldades podem ser consideradas previsíveis, pois a reflexão acerca do 
trabalho realizado “põe na berlinda” a identidade profissional e a própria auto-imagem das 
professoras. Além disso, é preciso considerar que este tipo de trabalho de avaliação dos 
serviços educacionais é inexistente na rede pública municipal de Fortaleza.  

Andrade, Cruz e Holllanda (2005) destacam também a importância que as professoras 
atribuíram que este diagnóstico, o que pode ser evidenciado, por exemplo, quando elas 
apontaram a necessidade de que estas informações fossem compartilhadas com a supervisora 
e a diretora da escola, durante a semana pedagógica seguinte. 

 

2. O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

O processo de formação, na perspectiva de desenvolvimento profissional baseia-se no 
reconhecimento da importância dos contextos no desenvolvimento profissional dos 
professores e no consenso acerca do caráter sistêmico do processo de desenvolvimento dos 
professores e do processo de melhoria da escola (OLIVEIRA-FORMOZINHO, 1998). 

A necessidade de um trabalho nessa área parte da constatação de que, no Brasil, a formação 
desses profissionais tem-se mostrado deficiente (ROSEMBERG et al, 1992; MEC, 1994; 
MACHADO, 1998). E a formação docente é um instrumento de valorização do trabalho e de 
realização pessoal e profissional, o que se torna mais evidente para a Educação Infantil, uma 
vez que o professor desta área ainda está construindo a sua identidade, que inclui um maior 
âmbito de responsabilidades (cuidado e educação abrangendo a criança como um todo e uma 
maior interação com as famílias), mas precisa se firmar como a de um profissional da 
educação. Isso significa que este professor precisa construir uma profissionalidade193 
específica relativa a aspectos diferenciadores do papel de professores de crianças pequenas.  

O processo de desenvolvimento profissional realizado pelo PARQUE passou a se explicitar 
mais nitidamente a partir da definição, pelas professoras da escola, de qual dimensão (ou 
dimensões) do trabalho realizado pela escola seria priorizada, o que aconteceu na segunda 
etapa dessa abordagem, a etapa de planejamento das ações. Mas foi na terceira etapa do 
processo mais amplo em curso que aconteceram, de maneira mais clara, as ações de apoio ao 
desenvolvimento profissional sustentado, que consiste numa formação em contexto.  

Não se desconsidera, no entanto, que a participação das professoras em todo o processo de 
diagnóstico tenha um claro valor formativo. E isso não só devido à possibilidade de maior 
conhecimento acerca de variados aspectos da prática pedagógica e de informações sobre 
temas específicos (como os relativos à qualidade na Educação Infantil e à Escala de 
Envolvimento da Criança), mas também como decorrência da própria vivência das reuniões e 

                                     
193 Segundo Katz, 1993 (apud Oliveira Formosinho e Formosinho, s/d), o conceito de profissionalidade diz 
respeito ao crescimento em especificidade, racionalidade e eficácia dos conhecimentos, competências 
sentimentos e disposições para aprender ligados ao exercício profissional dos educadores de infância. 
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outras atividades realizadas, uma vez que a forma do PARQUE fazer os planejamentos dessas 
atividades e realizá-la  traduziam concepções e valores, expressaram um nível de organização 
e compromisso que também foi percebido pelas professoras. E havia a consciência, desde o 
princípio, do papel formador de todos esses elementos. 

2.1. O planejamento das ações 

Como já foi referido, trata-se da segunda etapa do trabalho realizado nesta abordagem. Pascal 
e Bertram (1996) apontam que, neste momento, é importante se fazer um levantamento das 
prioridades de ação, especialmente, dos recursos e das competências necessárias para 
concretizá-las.  

No trabalho desenvolvido pelo PARQUE na escola Construindo o Saber, essa etapa aconteceu 
em dois momentos. O primeiro deles, logo após a conclusão da discussão das dimensões da 
qualidade, no final de 2004, teve como objetivo definir em qual (ou quais) dessas dimensões 
seriam centrados os esforços do grupo. 

Durante a apresentação e discussão das várias dimensões, a equipe do PARQUE já vinha 
percebendo que, entre as muitas necessidades de investimento na escola em foco, duas, 
bastante relacionadas entre si, se destacavam: Experiências de aprendizagem/currículo e 
Estratégias de ensino e aprendizagem. Assim, havia o consenso da pertinência de pô-las  em 
evidência por ocasião da escolha das dimensões que seriam priorizadas, a ser realizada com as 
professoras. 

A estratégia planejada para esse momento consistiu na leitura do texto: As dimensões 
estruturais da qualidade na Escola Municipal Godofredo  de Castro Filho (síntese realizada 
a partir das discussões do grupo de professoras da escola e do PARQUE). Como o título já 
explicita, esse texto foi fruto do trabalho conjunto entre o PARQUE e as professoras, uma vez 
que incorporou comentários emitidos por elas ao longo das apresentações e discussões das 
dimensões e na apresentação da síntese elaborada pelo PARQUE194. Este aspecto do trabalho 
em parceria esteve sempre muito presente ao longo deste projeto, pois, como já foi referido, 
nessa proposta de trabalho, é fundamental o envolvimento das professoras em todas as suas 
etapas. 

Após a leitura desse texto, feita em duplas formadas por integrantes do PARQUE e 
professoras, houve uma votação: cada dupla votava em duas dimensões. Além das já 
identificadas pelo PARQUE como mais carentes de investimento, a dimensão Planejamento 
de atividades e elaboração de relatórios também foi apontada, uma vez que as professoras 
sentiam bastante necessidade de discutir as avaliações que realizam com os seus alunos. No 
entanto, ficou acordado que, prioritariamente, o foco do trabalho deveria estar nas dimensões 
Experiências de aprendizagem/currículo e Estratégias de ensino e aprendizagem. 

O segundo momento de planejamento, enfocou a forma como aconteceria o trabalho nessas 
dimensões escolhidas. No início de 2005, ao serem recomeçadas as reuniões na escola, o 
processo de planejamento das ações foi retomado, agora com o objetivo de definir como 
seriam enfocadas as dimensões da qualidade escolhidas anteriormente. Nesse sentido, foi feito 

                                     
194 A leitura da primeira síntese, elaborada pelo PARQUE, foi lida por duplas compostas por professoras e 
integrantes do PAQUE, sendo cada dupla responsável pela leitura e comentário de duas dimensões. Logo após, 
cada dupla apresentou para o grupo todo a sua versão das dimensões que havia lido, indicando e justificando as 
alterações que fez no texto.  
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um resgate de como aconteceu essa escolha e foram destacados os temas que foram alvo de 
maior atenção durante algumas visitas realizadas a escolas no final do ano anterior: os 
processos de aquisição da leitura e da escrita, os projetos de trabalho, as formas de 
avaliação/acompanhamento dos alunos. As professoras decidiram, sem dificuldades, o tema 
que gostariam de primeiro trabalhar: os processos envolvidos na aquisição da leitura e da 
escrita pela criança e as práticas pedagógicas relativas a eles.  

2.2. As estratégias adotadas 

Logo após ser definido pelas professoras o tema da aquisição da leitura e da escrita, foi feito 
um esclarecimento a elas de que há diferentes formas dele ser entendido, com diferentes 
conseqüências para a prática pedagógica. No entanto, a Psicogênese da língua escrita era a 
que parecia mais adequada aos integrantes do PARQUE, que consideravam que essa 
perspectiva poderia fornecer as bases para uma atuação pedagógica mais eficaz e prazerosa. 
Portanto, as contribuições que poderiam trazer ao tratar desse assunto seriam feitas a partir 
desta perspectiva. A discussão acerca dessa definição pareceu pertinente, uma vez que em 
vários momentos anteriores já havia sido explicitada nesse contexto, a presença marcante de 
uma postura bastante “tradicional” (como as professoras a definiam) acerca desse processo, 
apesar de algumas professoras já terem conhecimento da perspectiva sócio-construtivista, 
especialmente as que cursaram o PROFA195. A própria supervisora da escola se afirmava 
“tradicional” e já havia deixado clara a sua discordância com o “modelo construtivista”, o que 
chegou a ocasionar atritos entre ela e duas professoras que assumiam uma prática baseada nos 
princípios dessa perspectiva. Assim, foi importante que todas (inclusive essa supervisora) se 
dispusessem a conhecê-la melhor.  

As estratégias escolhidas para tratar desse tema foram:  

a) o aprofundamento dos conhecimentos teóricos,  

b) a experimentação de atividades embasadas nessa perspectiva e  

c) a realização de visitas a contextos que adotam essa perspectiva, a fim de observar as 
atividades lá desenvolvidas. 

O aprofundamento dos conhecimentos teóricos  

Para concretizar a necessidade de rever e aprimorar os conhecimentos sobre essa perspectiva 
teórica, foi realizada, inicialmente, a discussão de um vídeo196, que trata da história da 
construção social que historicamente a humanidade fez até chegar ao sistema atual de escrita. 
Esse vídeo traz também várias situações experimentais, nas quais crianças, que estão em 
diferentes momentos do processo de aquisição da escrita, são solicitados a escrever palavras e 
frases e suas produções são comentadas à luz da Psicogênese da Língua escrita. As 
professoras se interessaram muito por todo esse material, especialmente pelas  produções das 
crianças, que provocaram muitas observações e perguntas. Ficou a impressão de que esse 
material propiciou o estabelecimento de relações com a experiência delas e facilitou a 
compreensão da aquisição da escrita como um processo mais complexo do que supunham. 

                                     
195 Trata-se de um programa de formação para alfabetização desenvolvido no MEC, sob a coordenação de Telma 
Weis. Foi oferecido pela SEDAS aos professores que estavam com classes de Básico Fundamental durante o ano 
de 2004. Seriam quatro módulos, mas o último deles não foi oferecido.  
196 Educação Infantil - Programa Parametros em Ação (MEC). Fita 01. Primeira parte: A construção da Escrita. 
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Sobretudo, pareceu ter início uma reconsideração acerca dos esforços despendidos pela 
criança para compreender e lidar com esse sistema.   

A partir daí, as discussões têm se baseado na leitura de um texto, As contribuições da 
Psicogênese da língua escrita e algumas reflexões sobre a prática educativa de alfabetização 
(WEIS, 1988), e de dois livros, Desenvolvimento e aprendizagem na escola, (LIMA, 2002) e 
Aprender a ler e a escrever: uma proposta construtivista (TEBEROSKY e COLOMER, 
2003). O texto foi escrito para professores, sendo relativamente curto e muito  clara. O 
primeiro livro faz parte de uma pequena coleção que já havia sido utilizada anteriormente 197. 
O segundo foi escolhido por trazer tanto aspectos teóricos como várias indicações acerca da 
mediação pedagógica, aspecto que acreditamos especialmente importante para esse grupo. 

As discussões foram realizadas através de estratégias que mesclavam atividades em duplas, 
pequenos grupos e todo o grupo com o objetivo de levantar pontos principais, fazer 
comparações, realizar sínteses (apenas faladas, escritas ou com auxílio de fotos e desenhos). 
De um modo geral, tanto a preparação para essas discussões (muitas vezes estimuladas por 
questões lançadas na reunião anterior, para serem pensadas individualmente ou em grupo 
pelas professoras), como o envolvimento nesses momentos foi crescente, o que pode ser 
constatado nos últimos encontros, quando vários grupos continuavam o trabalho em curso, 
apesar de chamados para o lanche. O PARQUE tem buscado tratar cada tema quase que 
exaustivamente, sem pressa, procurando estimular que as dúvidas sejam explicitadas. 

Visitas a diferentes contextos 

Ao serem definidas as dimensões Experiências de aprendizagem/currículo e Estratégias de 
ensino e aprendizagem como prioritárias para o trabalho de desenvolvimento profissional que 
seria realizado, o PARQUE sugeriu que fosse aproveitado o final do ano letivo para conhecer, 
“sem compromisso” outras experiências educativas com crianças pequenas, creches e pré-
escolas que, na percepção deste grupo, realizam um trabalho de qualidade. O objetivo era 
ampliar o leque de possibilidades conhecidas por estas professoras e, por contraste com as 
suas experiências naquela ou em outra escola, suscitar a reflexão acerca das práticas por elas 
desenvolvidas. As professoras acataram prontamente a sugestão e as visitas aconteceram em 
seguida. 

As escolas sugeridas pelo PARQUE foram a Escola Vila, da rede particular de ensino, o 
Núcleo de Desenvolvimento da Criança - NDC, da Universidade Federal do Ceará e o Projeto 
Bem Estar Social, uma instituição filantrópica mantida pelo Fundo Cristão para Criança. Foi 
considerado importante que fosse observada essa seqüência, a fim de que a última visita 
acontecesse numa instituição que atende crianças de condições sociais semelhantes 
(provavelmente até piores) às das crianças com as quais as professoras trabalham, uma vez 
que um dos comentários já feitos acerca da Psicogênese da língua escrita é que ela se aplica 
apenas a crianças de nível médio.  

As visitas foram agendadas previamente com cada escola e seguiram basicamente o mesmo 
roteiro: explicações acerca da proposta pedagógica da instituição, feitas pela diretora e/ou 
coordenadora pedagógica e contando com a participação de pelo menos uma professora (no 

                                     
197 Durante o primeiro semestre de 2004, as professoras sentiram a necessidade de aprofundar alguns aspectos 
teóricos relacionados à criança, como por exemplo, os processos de desenvolvimento e aprendizagem infantil, a 
brincadeira, o movimento (motricidade) e a alfabetização, o que foi feito, a partir de leituras do livro 
Conhecendo a criança pequena, de Lima (2002) 
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Projeto Bem Estar Social todas as professoras da Educação Infantil participaram deste 
momento); as professoras da escola Construindo o Saber faziam perguntas, guiadas por um 
roteiro acerca de aspectos relativos às duas dimensões escolhidas. Em seguida, as visitantes 
percorriam todos os espaços da escola, na companhia da coordenadora ou uma professora, que 
davam explicações complementares. As professoras observam com curiosidade e faziam 
comentários acerca do espaço físico e dos recursos materiais disponíveis, da forma como as 
salas eram organizadas, das produções das crianças expostas nas paredes etc. 

Ao longo dessas visitas, as professoras levantaram questões e fizeram reflexões sobre 
diferentes temas. Foram feitas muitas perguntas sobre a rotina (Como se caracteriza?; De que 
forma é definida?), sobre a avaliação da aprendizagem das crianças (Como é feita a 
avaliação? Com que freqüência?), sobre o material didático e atividades em geral (Quem 
elabora?), sobre o processo de alfabetização (Qual a metodologia adotada? Como é o 
encerramento dessa classe?), sobre a relação com os pais e a comunidade (Como são as 
reuniões de pais?; Com que freqüência acontecem? Como é a relação com a família das 
crianças? E com a comunidade?), sobre a adaptação das crianças à escola no início do ano 
(Como é a adaptação?), sobre os projetos realizados (É sempre o mesmo projeto? Quem 
planeja?), sobre religião e diferenças (Como a religião é trabalhada? Como se trata as 
diferenças econômicas entre as crianças no NDC?), sobre formação continuada (Os 
professores estudam?; Tem grupo de estudo?), sobre o currículo (Quem define?), sobre as 
regras de convivência (Como são construídas?), sobre o planejamento (Quem participa dele? 
Com que freqüência ele é feito?). 

Ao mesmo tempo em que chamavam a atenção para a relação entre os aspectos positivos da 
prática pedagógica e as ótimas condições de trabalho da escola visitada, contrastando-os com 
as que elas tinham na Construindo o Saber (o que, segundo elas, praticamente inviabilizaria 
um bom trabalho), as professoras, em alguns momentos, faziam uma autocrítica. (“A nossa 
forma de trabalhar deixa muito a desejar”; “Na Construindo o Saber eu faço o meu trabalho 
de professora e acabou! Eu faço de tudo pra não ficar depois da aula.”; “O espaço, a maneira 
como está organizado... Dá uma pena saber que a gente poderia fazer algo parecido e não 
tem...A gente tem espaço, mas não é aproveitado”). 

Em alguns momentos, o contato com essas experiências provocou nas professoras o desejo de 
mudança, que expressavam falando sobre novas possibilidades: “A coisa só funciona se tiver 
unidade... é preciso ter um objetivo comum, ter disponibilidade e se despir”,  “Por que a gente 
não faz um trabalho só [mesmo sem a ajuda da supervisora], com a ajuda das meninas?”, “A 
gente poderia formar um grupo de estudos, com encontros pelo menos uma vez por mês”.  

Tais comentários se contrapõem à disposição, ainda predominante, de atribuir a qualidade dos 
serviços educacionais oferecidos pela escola às condições econômicas da escola, à ausência 
de supervisão pedagógica e às características negativas da clientela, não evidenciando 
adequadamente o trabalho docente enquanto um fator decisivo na construção desse quadro. 

Ao final de cada uma dessas três visitas, era feita uma avaliação daquela experiência, com 
base em um roteiro198. Em todas elas a avaliação foi bastante positiva, reforçando a impressão 
de que o  objetivo principal dessa proposta foi atingido. 

                                     
198 O roteiro abordava: 1) O que mais chamou a sua atenção na instituição?; 2) O que você aprendeu, nessa 
visita, com relação às dimensões “currículo” e “experiência de aprendizagem”?; 3) Que pontos precisam de mais 
aprofundamento?; 4) O que gostaria que tivesse sido diferente? 
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Num momento posterior do trabalho de desenvolvimento profissional, também aconteceu uma 
visita, desta feita com o objetivo mais direcionado às prática de leitura e escrita desenvolvidas 
em uma das instituições já visitadas, o NDC, da UFC. Desta feita, a sugestão da visita partiu 
das próprias professoras e aconteceu em dois turnos: as professoras das turmas de jardim I e II 
assistiram as atividades das turmas com idades semelhantes às de suas turmas, no turno da 
manhã enquanto as professoras da primeira série foram à tarde observar as atividades com as 
crianças maiores. As suas observações foram feitas tanto no próprio local como na R.E. 
seguinte. Expressaram bastante interesse pelo trabalho (especialmente as professoras que 
passaram a integrar o trabalho a partir de 2005 e, portanto, não haviam participado da visita 
anterior). 

Atividades experimentais 

As atividades experimentais foram propostas a fim de que as professoras tivessem 
possibilidade de vivenciar a realização de uma atividade planejada com base nos pressupostos 
teóricos que vinham sendo estudados e analisar, individual e coletivamente, essa experiência. 

Esse tipo de ação foi inspirado nas experiências relatadas por Teberosky e Cardoso (1993) na 
escola Casas, em Barcelona. A leitura de um dos capítulos do referido livro, que traz o 
documento de classe elaborado a partir do relato e da reflexão da professora e demais 
participantes da pesquisa sobre a atividade desenvolvida em sala de aula, foi muito importante 
para que as professoras compreendessem a proposta de ação sugerida e definissem seu papel 
no processo.  

De um modo geral, as atividades experimentais seguiram o mesmo esquema: foram 
planejadas em parceria pelas professoras e as pesquisadoras do PARQUE; desenvolvidas em 
sala de aula pelas professoras, com a observação e o registro das pesquisadoras do PARQUE; 
realizadas discussões entre professoras e pesquisadora que assistiu a atividade sobre as 
impressões que ela provocou (o que envolveu aspectos como descrição da atividade, forma de 
proposição da atividade pela professora, participação e envolvimento das crianças, 
aproveitamento da professora da participação das crianças, dificuldades encontradas e pontos 
positivos da experiência) a fim de escreverem um relatório que deveria ser apresentado e 
analisado pelo grupo todo, na RE seguinte. A partir da terceira série de atividades 
experimentais, foi sugerido um roteiro para a realização do planejamento (agora realizado 
apenas pelas professoras, coletivamente) e outro para a elaboração do relatório199, o que 
facilitou bastante a análise conjunta entre integrantes do PARQUE e professoras da atividade 
desenvolvida. Estas atividades foram realizadas nos meses de maio (todas na mesma manhã), 
junho (em dias variados) e em novembro (novamente num único dia) de 2005. Além dos 
relatos escritos, todas foram registradas em fotografias. 

A apresentação e discussão de cada um dos relatórios em reunião envolvendo todas as 
participantes se constituíram numa importante oportunidade para as professoras trocar suas 
experiências. Como afirma Teberosky (1993), elas puderam, assim, “criar uma situação de 

                                     
199 Este roteiro inclui a descrição das condições gerais do desenvolvimento da atividade (data, número de alunos 
e alguma informação relevante sobre a sala); aspectos ligados à atividade (descrição da atividade, objetivo da 
atividade e sua justificativa) e ao seu desenvolvimento (hora do início da atividade, forma de proposição da 
atividade pela professora, reação das crianças e sua participação, como aconteceu a atividade incluindo 
comentários das crianças, episódio interessante e hora do término da atividade); e finalmente, os comentários 
referentes à atividade e seu desenvolvimento (dificuldades na realização, pontos positivos, sugestões futuras e 
algum comentário complementar).  

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 279 

interação... servir como instrumento de reflexão e discussão da prática pedagógica” Também 
foi possível perceber que, como afirma a mesma autora, essa discussão dos  relatórios pode 
divulgar um fazer diferente na prática pedagógica e expressar a capacidade de reflexão e de 
observação dos professores sobre esse momento de sua prática. Além disso, a consciência de 
que os relatórios possuem um caráter público contribuiu para uma maior preocupação na sua 
elaboração, na divulgação das idéias a serem partilhadas, o que pode possibilitar um maior 
aprofundamento nos aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem.  

Vale destacar que essas discussões, as quais incluíram o esclarecimento de pontos que não 
ficaram muito claros nos relatórios, foram realizadas a partir dos conteúdos de linguagem 
trabalhados nos momentos de estudos de textos ocorridos nas reuniões na escola, procurando 
fazer conexões entre ambos. 

É importante registrar também que a aceitação da realização dessas atividades não foi uma 
unanimidade: a princípio, uma professora recusou-se a participar, justificando-se que ainda 
precisava de tempo para aceitar esse tipo de atividade; o que só aconteceu na terceira série 
realizada. O respeito que o PARQUE expressou acerca desta posição mostrou-se muito 
importante para que as professoras  sentissem que há espaço para que suas dificuldades sejam 
acolhidas. Isto é, ao mesmo tempo em que está claramente colocada a necessidade de 
mudanças e são feitas propostas para apoiar esse processo, há a consciência de que se trata de 
um processo complexo, que envolve múltiplos sentimentos e desejos (por vezes 
contraditórios); portanto, um processo difícil que exige sensibilidade, cuidado e paciência. 
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ANEXO 2: Roteiro de observação 

 
ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  

Utilização do tempo e do espaço na pré-escola 
 

1. Como está organizado o tempo e o espaço da criança na instituição? 
- Chegada: quando? como? com quem? recepção? reação? 

- Permanência: quanto tempo ficam na instituição? onde ficam? como é o espaço onde 

ficam? como ficam? com quem ficam?  

- Atividades propostas pelos adultos: o quê? como? quando? para que? onde? reação/ 

envolvimento das crianças? reação/envolvimento dos adultos? 

- Atividades livres: o quê? como? quando? onde? reação/ envolvimento das crianças? 

reação/envolvimento dos adultos? 

- Rotina fixada pela instituição: o quê? como é estruturada?  para quê? como é executada? 

 
2. Sentimentos despertados nesse dia de observação 
   
3. Dificuldades e/ou facilidades na realização da observação utilizando esse roteiro 
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ANEXO 3: Roteiros de Entrevistas com os Adultos 

Roteiro de Entrevista com as PROFESSORAS 
 
I. A escola ideal para as crianças pequenas 

1. Pensando numa escola ideal para crianças pequenas, qual deveria ser o seu objetivo? 

2. Para que esse objetivo fosse atingido, como deveria ser essa escola ideal? 

3. O que poderia ser feito para que essa escola ideal atingisse o seu objetivo? Por quê? 

4. Quem deveria fazer isso? Por quê? 

5. Qual seria o papel dos adultos nesta escola? Por quê? 

6. Qual seria o papel das crianças? Por quê?    

7. E das famílias das crianças? Por quê? 

 

II. A escola real das crianças pequenas 

As crianças e famílias usuárias 

1. Como são as crianças da sua turma? O que você sabe sobre elas? Como sabe? 

2. O que você acha que as crianças esperam da escola? Por quê? E as famílias? 

3. Como você acha que as crianças se sentem na escola? Por quê? 

4. O que você acha que as crianças mudariam na escola, se pudessem? 

5. Como são as famílias das crianças da sua turma? O que você sabe sobre elas? Como sabe? 

6. O que você acha que as famílias das crianças esperam da escola? Por quê? 

7. O que você acha que as famílias das crianças mudariam na escola, se pudessem? 

 

A professora 

1. O que você acha do trabalho que você faz na escola? Qual é seu objetivo? Acha que tem 

conseguido? Por quê?  

2. Como você se sente realizando o seu trabalho na escola? Por quê? 

3. O que você acha que mais ajuda no seu trabalho? Por quê? 

4. E o que mais atrapalha? Por quê? 

5. O que você mudaria na escola em que trabalha, se pudesse? Por quê? 

O tempo 

1. Como é feito o planejamento das atividades desenvolvidas com as crianças? Por quê?  

2. O que você acha desta forma como é feito este planejamento? Por quê? 
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3. Como você acha que deveria ser feito esse planejamento? Por quê? 

4. Faça uma síntese das atividades que as crianças fazem durante a permanência delas na 

escola.  

5. Geralmente, quanto tempo é gasto com a realização de cada uma dessas atividades? Por 

quê?  

6. Destas atividades, teria alguma que você acha que precisaria de mais tempo? Por quê? 

7. O que você acha da seqüência de atividades que descreveu/citou? Por quê? 

8. Você acha importante ter essa seqüência de atividades definida? Por quê? 

9. Que momento você mais gosta e menos gosta nessa seqüência? Por quê? 

10. Se você pudesse mudar alguma coisa na rotina de sua sala, o que seria? Por quê?   

11. O que será que as crianças acham da seqüência de atividades que elas fazem durante a 

permanência na escola? Por quê?  

12. Você acha que teria alguma dessas atividades para a qual as crianças gostariam que 

tivesse mais tempo? Por quê? 

13. Que momento da rotina você acha que as crianças mais gostam e menos gostam? Por quê? 

14. O que você acha que as crianças mudariam na rotina da escola, se pudessem? Por quê? 

O espaço e os materiais 

1. Que espaços da escola as crianças costumam utilizar? Quando? Por quê?  

2. Como estão organizados esses espaços? Por quê? O que há neles? 

3. Como e quando são utilizados os materiais/objetos presentes nesses espaços? 

4. O que você acha de cada um desses espaços? Por quê?  

5. Qual deles você mais gosta e menos gosta? Por quê? 

6. Que espaços da escola você gostaria de usar? Por quê? Quando? Como? 

7. O que você gostaria que tivesse nesses espaços? Por quê? 

8. O que será que as acham dos espaços que elas costumam utilizar na escola? Por quê?  

9. O que você acha que as crianças mais gostam e menos gostam nesses espaços? Por quê?  

10. Que espaços da escola você acha que as crianças gostariam de usar? Por quê? Quando? 

Como? 

11. O que você acha que elas gostariam que tivesse nesses espaços? Por quê?  
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Roteiro de Entrevista com a SUPERVISORA/ DIRETORA/VICE-DIRETORA 

I. A escola ideal para as crianças pequenas 

1. Pensando numa escola ideal para crianças pequenas, qual deveria ser o seu objetivo? 

2. Para que esse objetivo fosse atingido, como deveria ser essa escola ideal? 

3. O que poderia ser feito para que essa escola ideal atingisse o seu objetivo? Por quê? 

4. Quem deveria fazer isso? Por quê? 

5. Qual seria o papel dos adultos nesta escola? Por quê? 

6. Qual seria o papel das crianças? Por quê?    

7. E das famílias das crianças? Por quê? 

 

II. A escola real das crianças pequenas 

As crianças e famílias usuárias 

1. Como são as crianças da educação infantil dessa escola? O que você sabe sobre elas? Como 

sabe? 

2. Como essas crianças aprendem?  

3. O que você acha que as crianças esperam da escola? Por quê? E as famílias? 

4. Como você acha que as crianças se sentem na escola? Por quê? 

5. O que você acha que as crianças mudariam na escola, se pudessem? 

6. Como são as famílias das crianças das crianças da educação infantil dessa escola? O que 

você sabe sobre elas? Como sabe? 

7. O que você acha que as famílias das crianças esperam da escola? Por quê? 

8. O que você acha que as famílias das crianças mudariam na escola, se pudessem? 

 

A supervisora/ diretora/vice-diretora 

1. Qual a sua função no que diz respeito à educação infantil?  

2. O que você acha do trabalho que você faz na escola? Qual é seu objetivo? Acha que tem 

conseguido? Por quê?  

3. Como você se sente realizando o seu trabalho na escola? Por quê? 

4. O que você acha que mais ajuda no seu trabalho? Por quê? 

5. E o que mais atrapalha? Por quê? 

6. O que você mudaria na escola em que trabalha, se pudesse? Por quê? 
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O tempo 

1. Como é feito o planejamento das atividades desenvolvidas com as crianças? Por quê?  

2. O que você acha desta forma como é feito este planejamento? Por quê? 

3. Como você acha que deveria ser feito esse planejamento? Por quê? 

4. Faça uma síntese das atividades que as crianças fazem durante a permanência delas na 

escola.  

5. Geralmente, quanto tempo é gasto com a realização de cada uma dessas atividades? Por 

quê?  

6. Destas atividades, teria alguma que você acha que precisaria de mais tempo? Por quê? 

7. O que você acha da seqüência de atividades que descreveu/citou? Por quê? 

8. Você acha importante ter essa seqüência de atividades definida? Por quê? 

9. Que momento você mais gosta e menos gosta nessa seqüência? Por quê? 

10. Se você pudesse mudar alguma coisa na rotina da educação infantil, o que seria? Por quê?   

11. O que será que as crianças acham da seqüência de atividades que elas fazem durante a 

permanência na escola? Por quê?  

12. Você acha que teria alguma dessas atividades para a qual as crianças gostariam que 

tivesse mais tempo? Por quê? 

13. Que momento da rotina você acha que as crianças mais gostam e menos gostam? Por quê? 

14. O que você acha que as crianças mudariam na rotina da escola, se pudessem? Por quê? 

 

O espaço e os materiais 

1. Que espaços da escola as crianças costumam utilizar? Quando? Por quê?  

2. Como estão organizados esses espaços? Por quê? O que há neles? 

3. Como e quando são utilizados os materiais/objetos presentes nesses espaços? 

4. O que você acha de cada um desses espaços? Por quê?  

5. Qual deles você mais gosta e menos gosta? Por quê? 

6. Que espaços da escola você gostaria de usar? Por quê? Quando? Como? 

7. O que você gostaria que tivesse nesses espaços? Por quê? 

8. O que será que as acham dos espaços que elas costumam utilizar na escola? Por quê?  

9. O que você acha que as crianças mais gostam e menos gostam nesses espaços? Por quê?  

10. Que espaços da escola você acha que as crianças gostariam de usar? Por quê? Quando? 

Como? 

11. O que você acha que elas gostariam que tivesse nesses espaços? Por quê?  
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Roteiro de Entrevista com as FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS 

I. A escola ideal para as crianças pequenas 

1. Como o senhor acha que as crianças se desenvolvem (Por que as crianças vão ficando 

diferentes desde nenê até maiores)? Como elas aprendem? 

2. Para que deve servir a escola para crianças de 4/5/6 anos de idade? Por quê? 

3. Quem deve fazer isso? 

4. Como deve ser a escola para que ela consiga fazer isso?  

5. As famílias das crianças podem fazer alguma coisa para que a escola consiga atingir 

esse objetivo? O que? 

6. O que as crianças devem fazer quando estão nessa escola? Por quê?  

7. E as professoras? 

 

II. A escola real das crianças pequenas 

Sentimentos e expectativas  

1. O que o/a sr./sra. espera da escola que seu filho (dizer o nome da criança)  freqüenta? 

Acha que tem conseguido? Por quê? 

2. Quando o/a sr./sra. costuma ir à escola que seu filho freqüenta? 

3. Como se sente quando vai lá? Por quê? 

4. O que mudaria nessa escola, se pudesse? 

5. O que o/a sr./sra. acha que seu filho espera dessa escola? 

6. O que acha que seu filho gostaria de aprender lá? 

7. O/a sr./sra. acha que essas coisas que ele gostaria de aprender estão sendo ensinadas? 

8. Como o sr./sra. acha que seu filho se sente na escola? Por quê? 

 

As atividades desenvolvidas 

1. O/a  sr./sra. sabe o que seu filho faz quando está na escola? 

2. Se sim: 

a) O que ele faz? 

b) O que acha das coisas/atividades que seu filho faz na escola? 

c) Para que sevem essas coisas/atividades que ele faz? 

d) Dessas coisas/atividades que ele faz, o que o/a sr./sra. mais gosta? Por quê? E o que 

menos gosta? Por quê? 

e) Que outras coisas/atividades gostaria que ele fizesse na escola? 
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3. Se não: Gostaria de saber o que ele faz quando está na escola? Por quê? 

4. Que coisas/atividades gostaria que seu filho fizesse na escola? 

5. Que tipo de coisa não gostaria que ele fizesse lá? 

6. Que coisa/atividade gostaria que ele mais fizesse na escola? 

7. O que será que seu filho acha das coisas que faz quando está na escola? 

8. Que outras coisas o/a sr./sra. acha que seu filho gostaria de fazer na escola? 

 

Espaços e materiais 

1. O/o sr./sra. sabe que espaços da escola seu filho costuma utilizar? 

2. Se sim: 

a) O que o/a sr./sra. acha de cada um desses espaços? Por quê?  

b) Qual deles mais gosta e menos gosta? Por quê? 

c) Que espaços da escola o/a sr./sra. gostaria que seu filho utilizasse também? Por quê? 

Quando? Para que? 

d) O que o/a sr./sra. gostaria que tivesse nesses espaços? Por quê? 

 

3. Se não: Gostaria de saber que espaços o seu filho costuma utilizar na escola? Por quê? 

4. Que espaços da escola o/a sr./sra. gostaria que seu filho utilizasse? Por quê? Quando? 

Para que? 

5. O que o/a sr./sra. gostaria que tivesse nesses espaços? Por quê? 

6. O que será que seu filho acha dos espaços que ele costuma utilizar na escola? Por quê?  

7. O que o/a sr./sra. acha que seu filho mais gosta e menos gosta nesses espaços? Por 

quê?  

8. O que o/a sr./sra. acha que seu filho gostaria que tivesse nesses espaços?  

9. Que outros espaços da escola o/a sr./sra. acha que seu filho gostaria de utilizar 

também? Por quê? O que o/a sr./sra. acha que seu filho gostaria que tivesse nesses 

espaços?  
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ANEXO 4: Roteiro de entrevista com as crianças  

 

HISTÓRIA PARA COMPLETAR (ENTREVISTA COLETIVA) 

 

1. História da Escola 

Era uma vez um lugar muito legal, que tinha quase tudo que as pessoas precisam: tinha 

padaria, supermercado [bodega], açougue [frigorífico/praia], loja, farmácia e outras coisas. 

Mas, só tinha escola para as crianças grandes e para os adultos. Não tinha escola para as 

crianças pequenas. Então as pessoas e o governo acharam que precisava ter uma escola para 

as crianças pequenas como vocês e arranjaram o dinheiro que precisava para isso. Só que as 

pessoas não sabiam como essa escola tinha que ser. Elas queriam que essa escola fosse muito 

legal, mas não sabiam do que as crianças gostavam, o que elas queriam que tivesse lá. Então, 

vamos ajudar essas pessoas? Vamos dizer pra elas como tem que ser essa creche/escola? O 

que tem que ter para ela ser bem legal? 

 

1.1 Seqüência: 

- fazer as apresentações (crianças e pesquisadora); 

- perguntar como chamam aquele lugar em que estão (escola);  

- explicar que vai contar uma história em que é necessário que crianças da idade delas dêem 

as suas opiniões para que a história fique completa; 

- explicar o uso do gravador para guardar bem as opiniões delas; 

- contar a história. 

  

1.2 Questões 

A “escola legal” 

- esgotar as opiniões acerca do que como deveria ser e o que deveria ter na “escola legal” 

- tentar que o grupo eleja o que é mais importante entre as coisas que elas falaram, isto é, o 

que não poderia faltar mesmo pra aquela escola ser bem legal; 

- o que não pode ter nessa escola, porque senão ela fica ruim?”; 

- tentar que o grupo diga que é mais importante do que eles falaram, isto é, o que realmente 

tornaria uma escola ruim;  

- o que as crianças vão gostar muito de fazer nessa escola “bem legal”? 
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- tentar que o grupo eleja o que é mais importante entre as coisas que elas falaram, isto é, o 

que elas mais vão gostar de fazer mesmo naquela escola “bem legal”; 

- o que as crianças não vão gostar de jeito nenhum de fazer naquela escola “bem legal” senão 

fica “chato”? 

- tentar que o grupo eleja o que é mais importante entre as coisas que elas falaram, isto é, o 

que elas não vão gostar de fazer mesmo naquela escola “bem legal”, senão fica muito chato; 

- o que as crianças vão querer aprender nessa escola “bem legal”? 

- o que as crianças não vão querer aprender nessa escola “bem legal” porque senão fica chato? 

 

A escola real 

- perguntar do que as crianças mais gostam nesta escola que elas freqüentam; 

- perguntar do que as crianças não gostam nesta escola que elas freqüentam; caso as crianças 

afirmem que não há o que elas não gostam, perguntar de que elas menos gostam. 

 

Retomando a história 

- retomando a história (“Lembram que na história as pessoas e o governo acharam que 

precisava de creche/escola para as crianças pequenas?”), perguntar: “Por que as pessoas 

grandes acharam que precisava ter uma escola para crianças?”; 

- em seguida, perguntar: “E as crianças, por que elas achavam que precisava de uma escola 

para crianças?” 

 

DESENHO COM ESTÓRIA (ENTREVISTA INDIVIDUAL) 

1. Desenhar uma criança, na escola, fazendo uma coisa que gosta muito. 

2. Desenhar uma criança, na escola, fazendo uma coisa que não gosta. 

Seqüência: 

- Apresentação 

- Entrega da folha 

- Solicitação do desenho 

- Solicitação para que a criança invente uma história olhando para o desenho (se 

necessário, começar falando do que fez) 

- Inquérito 

- Solicitar à criança um título/nome para a história inventada 

- Retirada do desenho da vista da criança 

- Repetição da mesma seqüência para os demais desenhos 
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ANEXO 5: Questionário do Pessoal da Escola 

 
QUESTIONÁRIO 

1. Dados de identificação: 

Nome: _________________________________________________________________ 

Idade: __________ anos 

Local de Nascimento (cidade): ___________________ 

Estado Civil: ________________________ 

Número de Filhos: _________________ 

 

2. Situação Familiar: 

Casa: (   ) Alugada    (   ) Própria    (  ) Cedida 

Distância Moradia / Escola:  (    ) perto da escola   (    )  longe da escola    

Bairro: ________________________ 

Com quem você mora (grau de parentesco): ___________________________________ 

Quantos trabalham (Número): ________  

Em quais ocupações:   ________________ (                                                ) 

                                     ________________ (                                                ) 

                                     ________________ (                                                ) 

Renda Familiar Líquida (nº de salários mínimos ):  ____________ SM           

 

3. Formação 

3.1. Formação Inicial (pode assinalar mais que uma opção) 

o Curso Normal. Instituição:___________________ Ano de conclusão:_________ 

o Pedagogia. Instituição:______________________ Ano de conclusão:_________ 

o Outros.Instituição:_________________________ Ano de conclusão:_________ 

 

3.2. Formação Posterior (pode assinalar mais que uma opção) 

o Curso de Especialização:                _____       Concluido             ____ Em andamento 

Nome: __________________ Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 

o Curso de Especialização:                _____Concluido             ____ Em andamento 

Nome: __________________ Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 
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o Cursos de curta duração: 

Nome: _________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão: _________ 

Nome: _________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão: _________ 

Nome: _________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão: _________ 

Nome: _________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão: _________ 

Nome: _________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão: _________ 

 

4. Experiência Profissional em educação  

Tempo de Magistério: _______________ 

Tempo de Magistério na Educação Infantil: _______________ 

Tempo que trabalha nesta escola: _______________ 

Atuou na rede privada:   (     )Sim    (     ) Não       

Tempo que trabalha na escola pública: _______________ 

 

4.1. Experiências anteriores (três últimas) 

A)Escola______________________________________           pública            particular 

Período: de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação na(s) qual(is) atuou: 

              Educação Infantil – função:_________________ 

              Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função:______________ 

              Séries Finais do Ensino Fundamental - função:_______________ 

             Ensino Médio – função:_________________ 

Turno em que trabalhou:                  Manhã         Tarde         Noite 

Vínculo empregatício:              Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 

B) Escola______________________________________          pública           particular 

Período: de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação na(s) qual(is) atuou: 

               Educação Infantil – função:_________________ 

               Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função:______________ 
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               Séries Finais do Ensino Fundamental - função:_______________ 

               Ensino Médio – função:_________________ 

    Turno em que trabalhou:            Manhã         Tarde         Noite 

    Vínculo empregatício:          Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 

 

C) Escola______________________________________            pública           particular 

Período: de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação na(s) qual(is) atuou: 

              Educação Infantil – função: _________________ 

              Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função: ______________ 

              Séries Finais do Ensino Fundamental - função: _______________ 

              Ensino Médio – função:_________________ 

    Turno em que trabalhou:             Manhã         Tarde         Noite 

    Vínculo empregatício:          Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 

 

4.2. Experiência atual 

A) Escola______________________________________            pública           particular 

Período: de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação na(s) qual(is) atua: 

               Educação Infantil – função: _________________ 

               Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função: ______________ 

              Séries Finais do Ensino Fundamental - função: _______________ 

              Ensino Médio – função: _________________ 

     Turno em que trabalhou:            Manhã         Tarde         Noite 

     Vínculo empregatício:         Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 

B) Escola______________________________________            pública           particular 

Período: de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação na(s) qual(is) atua: 

              Educação Infantil – função: _________________ 

              Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função: ______________ 

              Séries Finais do Ensino Fundamental - função: _______________  

              Ensino Médio - função:_________________ 

    Turno em que trabalhou:             Manhã         Tarde         Noite 

    Vínculo empregatício:          Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 
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É sindicalizada:     (     ) Sim         (    )  Não 

 

5. Outras atividades profissionais 

Realiza outra(s) atividade(s) profissional(is)? (    )  Sim        (    )  Não 

Em caso afirmativo, qual(is)? ______________________________________________ 
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ANEXO 6: Questionário das famílias das crianças 

  

A ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

QUESTIONÁRIO DAS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS 

 

 

I. Dados sobre a entrevista 

1. Nome do entrevistado: __________________________________ 

2. Local da entrevista: ____________________________________ 

3. Data da entrevista: ____________________________________ 

 

II. Dados sobre o entrevistado 

1. Grau de parentesco: ____________________________________ 

2. Sexo: _______________ 

3. Idade: _______________ 

4. Onde nasceu: __________________ 

5. Como se identifica quanto à cor? ___________________ 

6. Com quem mora? _______________________________________ 

7. Quantos filhos tem? ____________________________________ 

8. Qual a idade dos filhos?_________________________________ 

9. Quantos filhos estudam? ________________________________ 

10. Onde os filhos estudam? _________________________________ 

11. Qual a sua principal ocupação? ____________________________ 

12. Quantas pessoas trabalham na casa? ________________________ 

13. Qual a renda mensal da família? ___________________________ 

14. Mora em casa própria ou alugada? __________________________ 

15. Até que série estudou? __________________________________ 
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ANEXO 7: Divisão Geográfica da Cidade de Fortaleza 
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ANEXO 8: Produções de Mariana 

Mariana D-E 2/3 - BF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 298 

Mariana – Desenho Livre – BF 
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ANEXO 9: Produções de Mateus 

 

Mateus D-E 2/4 - BF 
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Mateus – Desenho Livre – BF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 301 

ANEXO 10: Ficha de organização dos dados das observações 

Ficha Nº. _______ 

Turma: _________  

N° da observação: _______ 

Data da observação: ________________ 

 
Nº. do 
A/ S 

H D Atividade Espaço Participantes FP 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 
Notas:  

Nº. do A/ S: Número do acontecimento/ segmento 

H: Horário de início 

D: Duração do acontecimento/segmento em minutos 

A: Tipo de atividade para a qual o grupo, no seu todo, é chamado a dedicar-se 

E: Espaço físico onde a atividade se realiza 

P: Participante do acontecimento/segmento 

FP: Forma de participação dos envolvidos no acontecimento/segmento 
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