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RESUMO

A Educação Infantil no Brasil organiza-se em uma história tecida por tensões, avanços e
retrocessos; um percurso que tem em seu início a ação das Santas Casas de Misericórdia a
partir da implantação das “rodas dos expostos ou enjeitados” (um mecanismo de acolhimento
para as crianças abandonadas) juntamente aos asilos do século XVIII; sofreu influências da
luta pelo aumento da sua oferta em função da inserção de mulheres no mercado de trabalho, a
partir da Revolução Industrial, e hoje se organiza como lugar formal de educação e cuidado
de crianças na faixa etária de zero a cinco anos. Um lugar que possui características
específicas de funcionamento, definidas a partir de avanços legais acerca do entendimento da
infância, estes garantidos nos últimos 40 anos e que compreendem a experiência escolar neste
contexto, diferente dos anos seguintes do percurso de escolarização. No contato diário com
professoras da Educação Infantil, na condição de psicólogo escolar em uma escola de um
bairro popular da cidade do Salvador-BA, foi possível entrar em contato com falas e ações
que compreendiam as crianças a partir de uma concepção diferente daquela pertinente à
Educação Infantil. Quanto às crianças, essas também não atendiam às expectativas das
professoras em termos de comportamento e aprendizagem. Nesse sentido, a presente pesquisa
possui como objetivo compreender a constituição das queixas escolares acerca de crianças de
uma turma de cinco anos da Educação Infantil de uma escola de bairro popular na cidade do
Salvador-BA, a partir da perspectiva da professora e das próprias crianças. Situada no campo
da pesquisa de natureza qualitativa e metodologicamente concebida como um estudo de caso
de inspiração etnográfica, o presente estudo se materializa a partir da observação participante
da dinâmica do espaço escolar, da entrevista semidirigida com a professora e da realização de
grupo com as crianças. A análise e articulação dos materiais de campo foram pensadas a partir
dos fundamentos teóricos propostos pela Psicologia Escolar em uma perspectiva crítica,
norteada por pesquisas e reflexões de Maria Helena Souza Patto acerca do conceito de
fracasso escolar no Brasil, de importantes autoras que pensam criticamente a queixa escolar e
de outros autores como Frantz Fanon, José Moura Gonçalves Filho e Moysés Kuhlmann
Junior, nomes considerados como fundamentais na análise do material de campo. Como
achados temos o entendimento de que as queixas escolares já surgem na Educação Infantil e
que, em bairros populares, podem ser marcadas, significativamente, por fatores sociais e
históricos que atravessam tal contexto. Pode-se dizer, também, que como espaço de
aprendizagem e cuidado de crianças pequenas, ainda é marcado pelo disciplinamento moral
sustentado pelo preconceito que permeia as relações entre educadores (as), as crianças
pobres/negras e suas famílias. Espera-se, com essa pesquisa, contribuir com reflexões e
práticas no campo da Educação Infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil. Psicologia Escolar. Fracasso Escolar. Queixa Escolar.
Pobreza.

ABSTRACT

The Early Childhood Education in Brazil was organized in a story crossed by tensions,
advances and setbacks; a route that has at his beginning the action of the Holy Houses of
Mercy (Santas Casas de Misericórdia) from the implementation of the “baby hatch or
foundlings” (a host mechanism for abandoned children) along with the asylums of the
eighteenth century; was influenced by the movement related to the increase of its offer due to
the inclusion of women in the labor market since the Industrial Revolution, and today is
organized as a formal place of education and care of children aged zero to five years. A place
that has specific operating characteristics defined from legal advances about childhood
understanding guaranteed in the last forty years and includes school experience in this
context, different from the others following years of schooling route. As a pshycologist and
through daily contact with teachers of early childhood education in a school of popular
neighborhood in Salvador-BA, there are some speeches and actions about children in a
different ways of that pertaining to Early Childhood Education. In relation to children, they
also do not meet the expectations of the teachers in terms of behavior and learning. In this
sense, this research aims to understand the constitution of school complaints about children in
a class of the Early Childhood Education (children with five years age) in a school of popular
neighborhood in the city of Salvador-BA from the perspective by the teacher and the children
themselves. Inserted in the field of qualitative research and methodologically conceived as an
ethnographic case study, this work was materialized from the participant observation of
school dynamics, semistructured interview with the teacher and an intervention with a group
of children. The analysis and the articulation of field materials were discussed from the
theoretical foundations proposed by the School Psychology in a critical perspective, guided
by the work and reflections of Maria Helena Souza Patto about the concept of school failure
in Brazil, relevant authors who critically think the school complaints and other names such
Frantz Fanon, José Moura Gonçalves Filho and Moysés Kuhlmann Junior, authors who help
us in understanding the field material. We found that the school complaints already appear in
Early Childhood Education and in popular neighborhoods it can be marked significantly by
social and historical factors that cross this kind of context. We could also say that, as a
learning space and care of young children, is still marked by moral discipline sustained by
prejudice that pervades relations among educators and poor/black children and their families.
With this research we hope to offer some contribution with reflections and practices in the
field of Early Childhood Education.
Keywords: Early Childhood Education. School Psychology. School complaints. School
failure. Poverty.
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APRESENTAÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo compreender a constituição das queixas
escolares acerca de crianças de uma turma de cinco anos, da Educação Infantil, de uma escola
de um bairro popular na cidade do Salvador-BA.
Tal questionamento diz respeito à relação e entendimento que venho construindo com
a Psicologia desde a escolha da instituição onde o curso de graduação foi realizado até os dias
atuais, como psicólogo escolar dos Centros de Educação Infantil mantidos pela Santa Casa de
Misericórdia da Bahia, trajetória contada a seguir.
A minha inserção na Psicologia deu-se com a profunda certeza de que aquela era a
escolha correta. Por conta dos receios gerados a partir das históricas e recorrentes greves no
sistema público de ensino superior, durante toda a década de 1990, que prolongavam
significativamente o tempo de conclusão dos cursos, fiz a escolha, junto aos meus pais, por
estudar em uma instituição privada, a primeira a oferecer o curso de Psicologia na Bahia (que
apenas existia na Universidade Federal), sendo, à época, considerado o melhor do Estado.
O ano era 2002, marcante pelas comemorações dos 40 anos da regulamentação da
profissão de Psicólogo no Brasil. Logo, um ano de muitas reflexões acerca da teoria e da
prática da Psicologia. Academicamente, a minha primeira inserção foi no campo da Filosofia,
tornando-me monitor dessa disciplina e, por consequência, me aproximando de autores como
Michael Foucault e Friedrich Nietzsche. Mais adiante, ainda na citada disciplina, me inseri em
um grupo que compôs uma pesquisa de Iniciação Científica, quando foi possível aprofundar
questões de cunho epistemológico.
Naquele período, comecei a vivenciar um sentimento de estranhamento, não com a
Psicologia, mas com o que se propunha através dela. Nos espaços de discussão que
participava, debatiam-se complexas questões referentes à crítica da Psicanálise, da clínica
proposta pela Psicologia, mas nada que pensasse sobre a Psicologia acontecendo em uma vida
mais concreta, mais conectada com as relações estabelecidas pelas pessoas em seu sentido
mais amplo e real. A minha permanência nesses espaços era sustentada pelo interesse nas
ideias daqueles filósofos que me ajudavam a entender o funcionamento da sociedade, da
igreja, da história, das relações de poder.
Em seguida, mais especificamente no terceiro semestre, conheci a obra de Lev
Semenovitch Vigotski. Total encantamento, um autor tão jovem e que propôs romper com
uma maneira antiquada de pensar a Psicologia e as formas com que o homem desenvolvia o
seu processo de conhecer a si, ao outro e ao contexto em que estava inserido, a partir de
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reflexões acerca do desenvolvimento da criança na relação com o seu meio social. Nascia ali a
minha aproximação e interesse pela infância e pela Psicologia Escolar. E, sobretudo, o desejo
de permanecer próximo às ideias de Vigotski, o que só poderia acontecer, naquele contexto
institucional, a partir da inserção no Programa de Neuropsicologia da Faculdade.
Mais uma vez se fez presente o sentimento de estranhamento com a forma como a
Psicologia era interpretada e praticada naquela proposta. Em minha primeira tarefa como
estagiário do Programa, compus um grupo que teria como função aplicar testes de consciência
fonológica em crianças de uma escola da rede pública municipal da cidade do Salvador. Ao
iniciar o treinamento para este trabalho, ouvi que deveríamos esperar um baixo nível de
consciência fonológica como resultado, pois aquelas crianças, por serem pobres,
possivelmente viviam em situações de “privação cultural”.
Naquele contexto, chamava atenção a existência de crianças e adolescentes, ali
chamados de pacientes, com os quais o trabalho de reabilitação cognitiva não produzia
avanços no processo de desenvolvimento da aprendizagem. Eram adolescentes que entraram
no Programa ainda crianças e sofriam depois de alguns anos de trabalho pelo fato de não
alcançarem os resultados esperados.
A alegria surgiu quando, finalmente, pude fazer o que ninguém queria: para além da
aplicação de testes e do processo de reabilitação, vivi a experiência de acompanhar alguns
daqueles casos. O trabalho ainda estaria inserido no Programa, embora deixando de lado o
referencial da neuropsicologia e da Psicanálise e adotando o Psicodrama como referência.
Como proposta, caberia a mim dar atenção à vida desses jovens como um todo, atentando
principalmente para os aspectos referentes à chegada da adolescência na vida dos mesmos.
Permaneci no Programa até o contexto da minha formatura.
Paralelamente à minha presença no Programa citado, cursei as disciplinas de
Psicologia Escolar, inicialmente do Núcleo Comum, que me mobilizaram ao ponto de optar
por seguir essa ênfase do curso. Tais disciplinas assinalaram algumas mudanças no papel de
psicólogos escolares, por meio da crítica ao trabalho clínico no âmbito educacional, que elegia
os alunos “fracassados” como foco de atuação. Na contramão desse olhar dominante, a
disciplina chamava atenção para uma atuação que atentasse para os mais diversos
acontecimentos que circulavam no espaço escolar e afetavam a todos e não só ao aluno ou à
sua família.
Depois de formado, minha primeira atividade profissional foi como Psicólogo de um
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), programa vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento Social, que tem como objetivo dar suporte às famílias beneficiadas pelo

14

Programa Bolsa Família, do Governo Federal, e que em meados da primeira década de 2000
absorveu uma significativa parcela de Psicólogos recém-formados em todo país, muitas vezes
sem concurso, por meio de contrato, como foi meu caso.
Trabalhei durante três anos no único município arquipélago do Brasil, que reúne um
conjunto de ilhas da Bahia. Com a minha presença, o município, pela primeira vez, passava a
ter no quadro funcional um psicólogo, profissão associada, pelos moradores locais, a um lugar
de status. Para completar a novidade, eu não só era psicólogo, mas um psicólogo negro, e que
se dispunha a sair da capital para trabalhar no interior do Estado. Todos esses elementos eram
incompatíveis com o imaginário social para tal profissional.
Como era o único psicólogo da região, além das demandas do CRAS, recebia também
as demandas de todos os outros espaços em que se supunha haver necessidade da Psicologia.
As escolas públicas estaduais e municipais passaram a nos encaminhar crianças e
adolescentes tidos como problema. Muitas questões não cabiam àquele espaço, outras tantas
poderiam ser bem discutidas, mas envolviam aspectos delicados de serem tratados na
realidade de uma pequena cidade, e partilhada em outros tantos municípios brasileiros: a
formação de professores, o currículo, as condições de trabalho, as tensões geradas em
vínculos empregatícios de cunho político etc.
Em 2010, decidi voltar para Salvador ao ser aprovado em uma seleção para trabalhar
como Psicólogo nos sete Centros de Educação Infantil mantidos pela Santa Casa de
Misericórdia da Bahia, local onde trabalho ainda hoje e que também motivou a realização
dessa pesquisa.
Antes da minha chegada, havia outra psicóloga, cujo trabalho possuía os moldes da
clínica psicológica tradicional: a ela eram encaminhadas crianças com “problemas” de
aprendizagem e comportamento, e sua prática consistia em avaliação, diagnóstico e
tratamento individual e familiar dessas crianças. Assim, havia, em alguma medida, uma
expectativa de que meu trabalho seguiria o mesmo formato. No entanto, houve boa acolhida
quando propus outra modalidade de atuação, que recuperava os ecos das disciplinas de
Psicologia Escolar cursadas na graduação, das reflexões provenientes do Psicodrama e da
minha experiência como psicólogo no CRAS.
Desta forma, pude me inserir naquele contexto dialogando com a minha história
acadêmica e profissional. Levei comigo a ideia de que a Psicologia Escolar já não era mais a
reprodução de estruturas, materiais e simbólicas, de processos clínicos patologizantes onde
normalmente as crianças e suas famílias eram responsabilizadas pelos problemas. Essa
concepção demarcou minha recusa de realizar o trabalho em dois consultórios clínicos
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instalados nos Centro de Educação Infantil onde todas as crianças e suas famílias eram
atendidas. Passei a realizar o meu trabalho em cada um dos sete Centros, um turno por dia em
cada espaço; certo de que só desta forma poderia apreender as especificidades de cada uma
daquelas escolas e de todas as pessoas que dela faziam parte.
A partir daquele momento passei a me defrontar com a fala das professoras que se
queixavam que muitas crianças não se comportavam ou aprendiam do modo que elas
desejavam. Com relação ao comportamento, queixavam-se que crianças choravam para entrar
na sala; não eram atentas como outras crianças do seu grupo; não ficavam uma hora sentadas
na rodinha sem se levantar; mordiam ou batiam no colega para resolver um conflito; não
ficavam caladas ou falavam consigo mesmas; não interagiam socialmente; só desejavam
brincar durante todo o dia e recusavam o limite imposto. Quanto à aprendizagem, afirmavam
que as crianças não tinham desenvolvido a linguagem oral; não reconheciam as letras, os
números ou as cores. Também havia queixas em relação a suas famílias, quando afirmavam
que o espaço onde moravam não era como deveria ser e em casa não se alimentavam da
melhor forma.
Tais queixas, no entanto, segundo entendia, não passavam de comportamentos
compatíveis com a idade das crianças, que, recuperemos, estavam na faixa etária entre um e
seis anos, e, por vezes, reforçavam preconceitos em relação à criança pobre e a sua família.
Assim, convidava as professoras para uma reflexão mais ampliada acerca dos supostos
problemas, quando a maioria respondia quase de maneira imediataque a experiência na sala
de aula validava a preocupação e que essas sinalizações tinham um caráter mais preventivo e
não indicativo de uma dificuldade já existente.
No ano de 2011, foi realizado na Faculdade de Educação da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), um grande encontro sobre Educação Infantil, um momento em que todos os
grupos da instituição compartilharam sobre suas pesquisas, experiências e concepções. Um
dos principais frutos desse encontro foi a possibilidade de conhecer e me aproximar da Profa.
Dra. Lygia de Sousa Viégas, hoje a minha orientadora, que atua na área de Psicologia da
Educação, na Faculdade de Educação da UFBA.
Em nossa primeira conversa, ela me indicou três livros que contribuíram
significativamente para a fundamentação da minha prática como psicólogo escolar. Os livros
indicados foram: A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia, de
Maria Helena Souza Patto (1990); A institucionalização Invisível: crianças que nãoaprendem-na-escola, de Maria Aparecida Affonso Moysés (2001); e Orientação à Queixa
Escolar, organizado por Beatriz de Paula Souza (2007). A partir de então, me aproximei do
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trabalho da Professora LygiaViégas, inicialmente, como aluno especial da Pós-Graduação da
Faculdade de Educação na disciplina Psicologia Escolar e Educacional: perspectiva Crítica; e,
posteriormente, participando do grupo de estudos sobre o livro A produção do fracasso
escolar.
Nesse sentido, as minhas reflexões, minha prática e esta pesquisa estão ancoradas nas
importantes leituras desdobradas a partir do meu encontro com a Psicologia Escolar em uma
perspectiva crítica, bem como nos impactos que essa perspectiva imprimiu em minha prática
como psicólogo nos Centros de Educação Infantil na Santa Casa de Misericórdia da Bahia
(SCMBA).
A presente pesquisa, portanto, possui como objetivo geral compreender a constituição
das queixas escolares acerca de crianças de uma turma de cinco anos da Educação Infantil a
partir da perspectiva da professora e das próprias crianças. E como objetivos específicos: a)
conhecer, a partir da dinâmica de funcionamento de uma sala de aula de um grupo de crianças
de cinco anos, como se constituem as queixas em relação às crianças; b) conhecer as
concepções e expectativas da professora em relação às crianças; c) conhecer as perspectivas
das crianças acerca de seu processo de escolarização, bem como de aspectos relativos à
queixa da professora sobre sua aprendizagem e/ou comportamento.
Espera-se, com esta pesquisa, trazer reflexões que possam produzir impactos na
qualidade da educação infantil voltada para crianças em situação de pobreza.
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1 INTRODUÇÃO
A pesquisa a que este trabalho se refere possui como desafio refletir sobre a queixa
escolar na Educação Infantil, tema ainda pouco explorado pelos pesquisadores das áreas da
Psicologia Escolar e da Educação.
Historicamente, o sistema educacional brasileiro é marcado pelo profundo descaso
com que conduz o processo de escolarização do pobre em nosso país. O que se tem visto,
desde a primeira Constituição, datada de 1824, é um conjunto de leis, que, em sua concretude,
ampara o acesso à educação de qualidade apenas a uma parcela da população, constituída, em
sua grande maioria por brasileiros brancos e ricos.
A Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica e como política pública
educacional para as crianças pequenas, é uma conquista recente e, por isso, campo de tensões,
avanços e retrocessos. O que também nos faz entender que quando pensamos no processo de
escolarização de crianças pequenas, mais especificamente de crianças pobres, ainda temos um
panorama que demanda bastante atenção, justificado a partir da existência de um histórico
preconceito deslocado para a população negra e pobre, ainda compreendida como inferior e
incapaz de alcançar ou atender a padrões e valores morais remanescentes da perversa e
desigual relação estabelecida em nosso País em tempos de colônia e escravidão.
Dessa forma, a escola foi organizada, de um lado, para possibilitar a manutenção da
classe dominante, e, do outro, para conter e disciplinar crianças, jovens e adultos pertencentes
a grupos sociais que, supostamente, colocam em risco a ordem e o progresso social. De um
lado, os brancos e ricos descendentes dos colonizadores europeus; do outro, pobres
descendentes de negros, índios e brancos também pobres.
É nesse contexto, escolar e social, ainda existente, que muitas questões têm sido
consideradas por médicos, professores, psicólogos e muitos outros profissionais afins, como
dificuldades de aprendizagem e/ou comportamento, algo que, por suposição, destoa do
“normal”, e informa sobre fenômenos que precisam ser tratados imediatamente. Tais relações
não são recentes, muito pelo contrário, compõem o espaço do ensino fundamental e há muito
têm servido como mais um dos instrumentos de promoção e ratificação de queixas e fracasso
escolar. Entretanto, no campo da educação infantil, a expectativa era de que esse cenário fosse
diferente. Isso porque construções teóricas e legais definidas para embasar o processo de
ensino e aprendizagem na Educação Infantil caminham na direção de compreender essa etapa
em suas especificidades. No entanto, à revelia dos marcos legais, têm chegado a este contexto
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os mesmos sentidos que remetem e/ou concretizam dificuldades de aprendizagem e
comportamento.
Nesse sentido, a presente pesquisa busca compreender quais caminhos os supostos
problemas de comportamento têm percorrido no espaço da Educação Infantil, bem como a
forma com que professores e crianças têm sido atravessados por esta realidade, a priori,
insólita para este contexto. Para tanto, o trabalho ao qual nos referimos foi dividido em seis
principais seções (à exceção desta primeira, que é a Introdução) que tentam cercar o objeto
inicialmente mencionado, da melhor forma possível.
A segunda seção, nomeada “Educação Infantil no Brasil: aspectos históricos e marcos
legais”, tem por objetivo realizar um breve trajeto histórico do cuidado oferecido às crianças
pequenas em nosso País. Toma como ponto de partida a Europa que antecede a Revolução
Política Francesa e a Revolução Industrial Inglesa, até alcançar o Brasil Colônia. Nesse
contexto, atenção especial será dada ao importante auxílio das Santas Casas de Misericórdia
na atenção às crianças pobres. A seção prossegue abordando o Brasil do século XX, quando
as primeiras creches são implantadas como resultado de pressões sociais provenientes da
classe operária. Ainda nessa seção, analisamos os documentos contemporâneos que
organizaram e amparam a Educação Infantil como uma política nacional norteadora do
processo educativo de crianças na faixa etária entre zero e cincos anos.
Na terceira seção, denominada “A queixa escolar na Educação Infantil”, pretendemos,
à luz da Psicologia Escolar e Educacional em uma perspectiva crítica, abordar a história do
conceito de queixa escolar, o seu significado e o que as suas proposições representaram na
compreensão de experiências escolares que falam muito mais sobre processos de
escolarização que questões individuais ou familiares.
A quarta seção, de caráter metodológico, apresenta as reflexões teóricas que nortearam
a entrada no campo, bem como os procedimentos adotados para a realização da pesquisa:
observação participante; entrevista individual com a professora e encontro grupal com
algumas crianças da sala de aula acompanhada. Apresenta também os participantes da
pesquisa e os meios utilizados para analisar o material construído na pesquisa.
Tendo apresentado os aspectos teórico-metodológicos da pesquisa, a quinta seção
apresenta a análise do material de campo, organizado da seguinte maneira: inicialmente,
apresento a história de vida da professora, conhecida a partir da entrevista individual; em
seguida, são apresentados excertos do material produzido a partir das observações em sala de
aula, dando conta do contexto da mesma; por fim, são apresentadas as falas das crianças sobre
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as questões que supostamente organizam as queixas escolares, conhecidas a partir do encontro
grupal realizado com elas.
Na sexta seção, serão apresentadas as discussões provenientes da articulação entre o
mosaico construído a partir da análise do material de campo e reflexões teóricas que ajudam a
compreender a construção das experiências em análise.
Por fim, nas considerações finais (sétima seção), de forma sintética, busco respeitar as
falas dos principais atores deste trabalho, que, a meu ver, informaram de maneira dura, mas
necessária, o que ainda não pode deixar de ser visto.
Espera-se com esta pesquisa contribuir com a compreensão do processo educativo da
criança pequena, auxiliando, em alguma medida, com a superação do preconceito que atinge a
parcela mais pobre da população.
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2 EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E MARCOS
LEGAIS
A forma com que entendemos, hoje, o processo educativo destinado às crianças
pequenas no Brasil nos informa sobre um percurso de constantes transformações sociais e
mobilizações em defesa da infância, mais especificamente da infância da criança pobre1
(BARBOSA, 2013), não apenas em nível nacional, mas também internacional.
Muitas dessas transformações possuem como marco a Revolução Francesa, que
alterou profundamente a relação da sociedade para com os seus governantes; e a Revolução
Industrial Inglesa, que alterou profundamente os meios de produção e, por consequência,
ampliou de maneira significativa a classe trabalhadora urbana. Neste contexto, muitas
mulheres passaram a vender sua mão de obra ao mercado de trabalho como meio de garantir
sua sobrevivência, o que resultou, para aquelas que também eram mães, na necessidade de ter
onde deixar seus filhos (PATTO, 1990; 2010; CÁCERES, 1996; BARBOSA, 2013).
Desta forma, na Europa pós-revoluções, as crianças pequenas acabavam sendo
submetidas a duas situações, que, embora distintas, em comum possuíam o traço da
precariedade: ou eram deixadas à sua própria “sorte”, o que significava a total ausência de
atenção, reforçando um quadro de extrema miséria; ou eram deixadas aos cuidados de outras
mulheres, conhecidas como mães mercenárias, que ofereciam os seus serviços enquanto as
mães iam para o trabalho. Segundo Rizzo (2003), essa atenção era permeada por grandes
problemas – espaçosfísicos pequenos e inadequados, uma grande quantidade de crianças, e
falta de condições adequadas de higiene e alimentação – o que ainda, segundo a autora, fez
aumentar significativamente a mortalidade e a violência infantil à época.
Assim, o surgimento das primeiras instituições formais voltadas ao atendimento das
crianças provenientes da classe trabalhadora tinha por objetivo tirá-las das ruas ou livrá-las
dos maus tratos vividos nos espaços não formais em que eram deixadas (PASCHOAL;
MACHADO, 2009).
Só mais tarde a preocupação ultrapassaria os limites de guarda, higiene, alimentação e
cuidados físicos, passando a incluir a oferta de atividades pedagógicas, caracterizadas pelo
ensino de hábitos de obediência e bondade, de conhecimento das “letras do alfabeto”, da boa
pronúncia das palavras, além de noções de moral e religião.

1

É importante ressaltar que as crianças brasileiras e ricas nunca deixaram de receber os cuidados e atenções
necessários para atender às demandas escolares da faixa etária equivalente que hoje diz respeito à Educação
Infantil.
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No Brasil, os primeiros espaços voltados a atender crianças pequenas, entre os séculos
XVII e XVIII, também surgiram marcados por um caráter eminentemente de guarda. Segundo
Paschoal e Machado (2009), a responsabilidade atribuída a essas instituições era a de recolher
ou acolher crianças filhas de mulheres inseridas no mercado de trabalho ou de contextos em
que a existência das mesmas denunciava, à época, ações consideradas como graves erros
sociais ou religiosos.
É nesse contexto que passam a acontecer as primeiras ações em atenção às crianças
pobres no Brasil no âmbito das Santas Casas de Misericórdia (Instituição fundada no ano de
1498, em Portugal, pela Rainha Dona Leonor, conhecida como a Perfeitíssima), tendo caráter
auxiliar e também político, à medida que simbolizava, por parte das novas colônias, a lealdade
ao Rei de Portugal. Foi considerado obrigatório, em todas as grandes terras pertencentes ao
Império Português, a instituição de uma Santa Casa de Misericórdia (SANTANA, 2008;
SCMBA, 2013).
Na Bahia, não foi diferente. A primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil foi
fundada juntamente com a cidade do Salvador, primeira do país.
Corria o ano de 1549. O fidalgo D. Thomé de Souza, ao estabelecer uma “fortaleza
forte” nas costas do Brasil, fundava com ela a Cidade do Salvador. Como era
costume naqueles tempos, manda aí erguer uma casa da Câmara e Cadeia, que
estabelecesse lei e ordem, e uma Casa da Santa Misericórdia, que semeasse caridade
e paz (SCMBA, 2013, p. 38).

A preocupação institucional dada às crianças desta Cidade, segundo a própria Santa
Casa, tem seu início no ano de 1725:
Em 1725, a grande quantidade de crianças abandonadas nas ruas de Salvador
preocupou o Vice-Rei, e o Arcebispo da Bahia, que procuraram a Santa Casa no
sentido de que a Irmandade instalasse uma Roda dos Expostos, para recolher
crianças enjeitadas e criá-las, como já se fazia na Europa à ocasião. O Provedor
Capitão Antônio Gonçalves da Rocha, por sua vez, também declarou-se condoído
com o quadro de sofrimento das crianças morrendo à míngua nas vias públicas e
algumas até encontradas mortas, devoradas por cães e porcos [...] (SCMBA, 2009, p.
13).

Data dessa época a instalação da chamada Roda dos Expostos ou Enjeitados, assim
descrita pela própria Santa Casa de Misericórdia:
A Roda dos Expostos era uma caixa cilíndrica de madeira com aproximadamente 70
cm, com janelas laterais que giravam em torno de um eixo. A caixa também era
mediada por divisórias afim de que quem estivesse de um lado não pudesse ver a
outra pessoa. Embutida em uma parede, fazia ligação entre a rua e o interior da casa,
permitindo que, da rua, a mãe pudesse colocar a criança no interior do cilindro,
girando-o para o lado interior da casa. Ao fazer isso, a mãe acionava um sino
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queinformava às cuidadoras a chegada de uma nova criança para ser recolhida
(SCMBA, 2009, p. 13).

Ao lado da descrição da Roda dos Expostos, segue uma imagem ilustrativa, a qual
compõe o acervo do Museu da Misericórdia, instituição pertencente à Santa Casa, localizado
no Pelourinho, em Salvador:
Foto 1 – Roda dos Expostos

Fonte: Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 2009, p.13.

Ainda segundo a Santa Casa:
As crianças, assim postas na Roda, eram levadas para as acomodações a elas
destinadas, nas precárias instalações do Hospital. Depois eram entregues às amas
contratadas para amamentá-las e cuidar delas até os 3 anos de idade, quando então a
Mordomia dos Expostos as recolhia ao inadequado internato, também no Hospital
(SCMBA, 2013, p. 50).

No ano de 1734, incorpora-se à Roda o Asilo de Acolhimento. Ambos seguiram
sendo os principais espaços de atenção destinados às crianças pobres na Bahia por pelo menos
dois séculos.
Enquanto isso, em âmbito de um Brasil ainda Colônia, tem-se a promulgação da
primeira Constituição no ano de 1824, a qual prometeu garantir o ensino primário e gratuito
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para todos os cidadãos, bem como a oferta dos colégios e universidades onde elementos das
ciências, belas letras e artes deveriam ser ensinados (DOMINGUES, 1996; PATTO, 1990;
2010). Nesse período, as ideias acerca do papel exercido pela Escola convergiam com a
relação que os brasileiros pertencentes à classe dominante estabeleciam com a Europa, mais
especificamente com a França. Desta forma, as influências filosóficas, científicas e políticas
eram aquelas que diziam respeito aos ideais liberais e positivistas; e o entendimento voltado
para a estruturação do sistema educacional brasileiro também refletiu essas influências
(CÁCERES, 1996; DOMINGUES, 1996).
De acordo com Patto (1990; 2010), “numa sociedade baseada no tripé latifúndiomonocultura-escravidão, o ideário liberal não podia passar de mera retórica, alheia à realidade
social sobre a qual pretendia dispor” (p. 80). Deste modo, apenas no final do século XIX
surgiram as primeiras creches no Brasil. A primeira, fundada em 1899 na cidade do Rio de
Janeiro, a creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado, destinada aos filhos dos seus
operários (KUHLMANN JUNIOR, 2011).
O processo de industrialização pelo qual passou o Brasil, naquele período,
incrementou significativamente o esvaziamento do campo, a urbanização acelerada das
cidades, a inserção formal da mão de obra feminina no mercado de trabalho, a entrada dos
imigrantes europeus e, sobretudo, o fortalecimento dos movimentos operários. A população
pobre, ainda preocupada em sobreviver, passou a reivindicar do Estado e dos donos das
indústrias melhores condições de vida e de trabalho, o que se desdobrou na luta pela criação
de instituições de educação e cuidado para as crianças pequenas.
Contudo, conforme Kuhlmann Junior (2011), o surgimento de tais instituições
representou a versão assistencialista das escolas maternais ou jardins de infância frequentados
pelas crianças ricas. À época, tal mudança vinha acompanhada de discursos que defendiam
ser essa uma espécie de revolução científica, promovida pelos filantropos, em relação ao que
era anteriormente oferecido aos pobres por instituições como as Santas Casas, por exemplo.
A creche, para as crianças de zero a três anos, foi vista como muito mais do que um
aperfeiçoamento das Casas de Expostos, que recebiam as crianças abandonadas;
pelo contrário, foi apresentada em substituição ou oposição a estas, para que mães
não abandonassem as suas crianças. (KUHLMANN JUNIOR, 2011, p. 78).

O entendimento, por parte daqueles que ofertavam as creches, era o de que tal oferta
deveria ser recebida como uma dádiva (filantrópica) e não como um direito da população.
Lugares destinados “a filhos de criados e operários, que na luta afanosa da vida são obrigados
a entregar a mãos inábeis os filhos de tenra idade”. (KUHLMANN JUNIOR, 2011, p. 86).
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Nesse sentido, cabe ressaltar que a compreensão da assistência dada às famílias e
crianças pobres pelas indústrias e/ou entidades filantrópicas está no centro das discussões
propostas por Kuhlmann Junior (2011), à medida que nos informa sobre as distinções entre
uma atenção no campo da assistência e no campo do assistencialismo. A atenção no campo da
assistência estaria relacionada com reais e efetivas noções de cuidado; enquanto que a atenção
assistencialista, para além de quem a oferte, está relacionada com uma oferta
descomprometida com a qualidade do trabalho, algo que surge a partir do preconceito para
com a pessoa pobre. Um bom exemplo, ainda dado pelo autor, está nas distinções na
nomenclatura dos espaços destinados a atender as crianças ricas e as crianças pobres no final
do sec. XIX:
A preocupação daqueles que se vinculavam às instituições pré-escolares privadas
brasileiras era com o desenvolvimento das suas próprias escolas. Nota-se entre eles,
a utilização do termo pedagógico como uma estratégia de propaganda
mercadológica para atrair as famílias abastadas, como uma atribuição do jardim de
infância para os ricos, que não poderiam ser confundidos com os asilos e creches
para os pobres. (KUHLMANN JUNIOR, 2011, p. 81).

Desta forma, é importante atentar para o fato de que estratégias e discussões, que, à
época, eram entendidas como formas de cuidar, assumiam, na verdade, um caráter
assistencialista. Temas como legislação x família na coletividade, noções de puericultura,
educação moral, educação profissional e afins, traziam consigo a ideia do pobre como incapaz
de cuidar de si mesmo. E por conta disso também havia, naquele período, toda uma
organização de forças, saberes e ações de cunho médico-higienista, jurídico-policial e
religioso a fim de demarcarem os modelos de saúde, moral e ordem social que deveriam ser
seguidos (KUHLMANN JUNIOR, 2011).
Coincidem com essa mudança na oferta de serviços aos pobres as tensões geradas
nacionalmente por reivindicações dos movimentos operários, fazendo com que, a partir da
década de 1930, fossem criadas mais creches para os filhos da classe operária e da população
pobre de modo geral, ainda por parte das instituições filantrópicas e dos donos das indústrias
(PATTO, 1990; 2010; VITAL, 2012).
Contudo, sendo as creches espaços assistencialistas que surgiram para dar conta de
crianças pobres, muitos aspectos como mão de obra qualificada, espaços compatíveis para a
oferta do serviço, alimentação etc., tão necessários para uma atenção de qualidade, não foram
levados em consideração. Segundo Barbosa (2013), esses espaços possuíam em seus quadros
mulheres sem nenhuma formação profissional, que aceitavam baixos salários e longas
jornadas de trabalho, de forma resignada, por conta da condição de pobreza em que também
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se encontravam. Desta forma, para Campos (1999), tais espaços constituíam e alimentavam,
na verdade, uma rede educacional paralela de segregação que atingia as famílias, as crianças e
suas educadoras.
Tais considerações são importantes para que não percamos de vista a rede histórica em
que se entrelaça e se consolida a oferta da Educação no Brasil, e de forma mais específica, a
oferta voltada às crianças pequenas. Para nos ajudar nesta compreensão, recorro às pesquisas
de Maria Helena Souza Patto acerca da construção do conceito de fracasso escolar no Brasil e
de como as ideias dominantes sobre o tema influenciaram diretamente na construção e oferta
do nosso sistema escolar.
Patto (1990; 2010) nos informa que o histórico preconceito voltado à escolarização
dos pobres influenciou (e ainda influencia) as mais diversas explicações que foram dadas
sobre os processos de aprendizagem e não aprendizagem dos mesmos. E, sobretudo, as
justificativas dadas para a retenção desses alunos, por anos, em uma mesma série, nas mais
diversas escolas públicas do país. De maneira bastante breve, é possível dizer que tais ideias
estariam conectadas com padrões originados na classe social dominante e que, por conta
disso, colocavam os não dominantes em condição tida como inferior. Para os ricos, que
pensaram o sistema educacional brasileiro, aos pobres, supostamente, faltariam elementos de
extrema importância para a sua constituição como indivíduos; como por exemplo, cultura,
estrutura familiar ou alimentação de qualidade – o que os tornariam, naturalmente, doentes ou
deficitários para o processo de escolarização.
Nesse contexto, surgiram teorias que não só reforçaram a ideia de que determinadas
condições de vida poderiam implicar em dificuldades sociais e escolares, como também
influenciaram no surgimento de modelos escolares voltados para uma espécie de salvação das
pobres e pequenas crianças.
A partir das duas últimas décadas do século XX, por conta das pressões geradas por
movimentos sociais interessados na garantia dos direitos da criança, foi assegurada na
Constituição de 1988 a oferta das políticas educacionais como dever do Estado e direito da
criança pequena, na faixa etária entre zero e seis anos, a qual foi reforçada em 1996 por meio
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN2. Todavia, não é possível

2

Vale ressaltar que o parâmetro etário para a Educação Infantil foi alterado a partir da Lei 11.274, de 06 de
janeiro de 2006, quando ficou determinado que, no Brasil, o Ensino fundamental passaria a ter duração de nove
anos, tendo o seu início com a criança de seis anos. Dessa forma, a Educação Infantil passou a focalizar as
crianças na faixa etária entre zero e cinco anos e 11 meses.
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afirmar que os anos seguintes foram tranquilos para o processo escolar de tais crianças, muito
pelo contrário.
Nas décadas de 1980 e 1990, o campo de reflexões e práticas acerca do processo
educativo das crianças na faixa etária entre zero e seis anos trouxe uma tensão que refletiu os
avanços consolidados na Constituição, já no fim da década de 1980; mas também os rumos
seguidos pela política econômica neoliberal adotada pelo país nos anos seguintes. Segundo
Rosemberg (1996; 2006; 2014), esse foi o período em que o nível educacional das crianças
pequenas menos cresceu. A justificativa, segundo ela, estava na baixa prioridade política,
econômica e social destinada a esse espaço, o que foi concretamente observado, a partir dos
baixos investimentos financeiros destinados ao setor. Para a autora, caso a atenção devida não
fosse posta, poderíamos antever um processo de morte educacional. Incrementam essa
previsão algumas questões bastante significativas: inadequada distribuição de renda,
desigualdades provenientes das questões raciais e de habitação (atravessamentos distantes de
serem resolvidos ainda nos dias atuais).
No que tange às questões de habitação, vale a pena ressaltar que as escolas de
educação infantil sofreram, também, a precarização física proveniente de uma acentuada
segregação social e urbana que teve seu início na década de 1980 e deslocou o pobre para
cada vez mais longe dos centros das cidades, dificultando o acesso a saneamento básico,
saúde e segurança, por exemplo (Cf. VIÉGAS, 2009, p. 273-295). Por fim, mas não menos
importante, o fato de que, como aponta Rosemberg (2006):
A despeito de tais precariedades tanto o UNICEF (nos anos de 1980) e o Banco
Mundial (nos anos de 1990) estimulam o Brasil a adotar uma forma de atendimento
às crianças pequenas em espaços improvisados (como creches domiciliares), visando
à redução dos investimentos públicos para expandir a cobertura e em nome da
“proximidade cultural”. Isto é, estimula-se que a EI ocorra em domicílios tão
precários quanto a moradia das crianças, porém, com agravante: ali são cuidadas
várias crianças, podendo ultrapassar a dezena. (ROSEMBERG, 2006, p. 66)

Ainda segundo a autora:
A política educacional brasileira durante a década de 1990 adotou a cartilha do
Banco Mundial priorizando, em quase exclusividade, o ensino fundamental como
estratégia de combate à pobreza e progresso econômico do país, apostando na teoria
do capital humano (TORRES, 1996). Com isso, o governo federal negligenciou a
educação infantil e concentrou seus recursos no ensino fundamental.
(ROSEMBERG, 2006, p. 69).
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Ainda na busca por melhores compreensões de um período tão próximo ao nosso, cabe
dizer que entre o final da década de 1980 e boa parte da década de 1990, o que tínhamos era
algo que não destoava da histórica atenção dada aos pobres em nosso país.
[...] Nos espaços internos, em geral pequenos, o calor e a pouca luminosidade
(decorrente do uso de cobogós substituindo janelas) são uma constante e contribuem
para que a permanência não seja agradável. [...] A quase totalidade desses
equipamentos funciona em período integral. A rotina é marcada por atividades que
privilegiam a alimentação, a higiene e que as crianças permaneçam ociosas. [...]Esse
modelo de expansão da EI adotado em certas regiões brasileiras provocou o fato de
ser a EI pública, dentre todos os níveis de ensino público, aquele que apresenta
maior focalização na pobreza “cujos quase-Ginis são próximos a -0,3, indicando
nitidamente que os mais pobres têm um maior acesso que os mais ricos”.
(BARROS; FOGUES, 2001, p. 119 apud ROSEMBERG, 2006, p. 72).

Esses foram anos em que as crianças eram mantidas na creche ou pré-escola, mesmo
depois dos sete anos, tanto nos espaços não formais (creches e pré-escolas conveniadas) como
nos formais. Ali não se sabia se as crianças estavam na condição de guarda (o que seria um
retrocesso a tempos antigos na lida com as crianças pequenas) ou se era uma alongada forma
de complementar a escolaridade compulsória dirigida ao ensino fundamental (ROSEMBERG,
1996; 2006).
A despeito dos dias atuais, é possível dizer que ainda há muito que percorrer quando
pensamos em uma oferta marcada pela qualidade. É o que fica evidente, a partir das
conclusões extraídas de um minucioso e detalhado exercício de avaliação diagnóstica da
Educação Infantil realizado na Bahia, entre os anos de 2012 e 2014 (SANTOS; RIBEIRO,
2014). Segundo Cruz (2014), a referida pesquisa contribui “efetivamente para o trabalho
realizado [...] na Bahia como em qualquer instituição que ofereça atendimento educacional às
crianças pequenas no Brasil ou em outros contextos.” Um trabalho com um título provocativo
– “Educação Infantil, os desafios estão postos e o que estamos fazendo?” – e que nos ajuda a
compreender o quanto ainda são frágeis as questões que se referem à qualidade da formação
profissional, a (não) existência de currículos, a (não) existência de projetos e trabalhos
pedagógicos bem estruturados, e a (falta de) qualidade dos espaços físicos e da oferta de
material didático oferecido às crianças (brinquedos, livros, etc.).
Tais questões dialogam de maneira concreta, e ainda contraditória, em muitos
momentos, com as leis atuais que regulam e apontam para uma Educação Infantil de
qualidade e que possa ser oferecida a todos sem distinção. É o que veremos a seguir.
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2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: MARCOS LEGAIS

A Constituição Federal Brasileira de 1988 foi organizada a partir do processo de
transição entre o regime militar e a democracia brasileira. Dessa forma, tal documento reflete
o exercício da participação popular e de um amplo movimento de discussões sobre os seus
temas; mas reflete, sobretudo, as discussões acerca das definições do que seriam as obrigações
do Estado para com a sua nação (ROSSETTI-FERREIRA, 2011).
Foi nesse contexto que a Constituição estabeleceu, a partir do Artigo 208, Inciso IV,
como dever do Estado garantir a Educação Infantil em creche e pré-escola às crianças de até
cinco anos de idade (BRASIL, 1988)3. O Artigo 211 informa que o direito à Educação Infantil
deve ser garantido pelo Estado, com responsabilidade prioritária dos municípios e que
necessitaria definir junto ao Governo Estadual e Federal a forma colaborativa de gestão. E o
Artigo 227 afirma:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL,
1988, Art. 227).

O artigo supracitado tem sua origem nas mobilizações e pressões feitas pelos setores
ligados à infância. Por meio dele, o direito à educação é universalizado à medida que elenca
os direitos da criança e do adolescente e os colocam no lugar de sujeito de direitos e de
prioridade nacional. Além disso, marca o exercício, por parte dos grupos sociais e do Estado,
de romper com a tradição da oferta assistencialista destinada ao pobre. O Artigo 227 fala
sobre uma relação do Estado com todo o seu povo e informa sobre o acesso a um direito e não
a uma benesse ou a um favor para com as crianças e adolescentes (ROSSETTI-FERREIRA,
2011; KUHLMANN JUNIOR, 2011).
Dois anos após a promulgação da Constituição Federal, em 1990, tem-se a
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um documento que surgiu
como resultado da pressão e participação de setoressociais imbuídos na defesa da criança e do
adolescente.
3

Conforme afirmei anteriormente, houve uma mudança na faixa etária da educação infantil, justificada pela lei
11.274, de 2006, quando a Educação Infantil passou a focalizar as crianças na faixa etária entre zero e cinco anos
e 11 meses.
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A partir desse documento:
[...] Crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, cor, classe social,
passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, considerados em sua
condição de pessoas em desenvolvimento e a quem se deve prioridade absoluta, seja
na formulação das políticas públicas e destinação privilegiada de recursos das
diversas instâncias político-administrativas do país (BRASIL, 1990, p.7).

Segundo Rossetti-Ferreira:
[...] No momento de sua elaboração, em muitos aspectos, nossas crianças e
adolescentes contavam com menos direitos e garantias do que a população adulta.
Além disso, o ECA veio legalmente reconhecer a criança e o adolescente como
pessoas em condições peculiares de desenvolvimento. Ou seja, não podem mesmo
ser consideradas como adultos. Não possuem o mesmo conhecimento sobre a
dinâmica e o funcionamento da sociedade e de suas instituições. Não possuem o
mesmo poder de negociação, de organização e de reivindicação de seus direitos. Por
isso, eles devem estar garantidos em uma lei especial (ROSSETTI-FERREIRA,
2011, p.186).

O ECA cumpriu (e ainda cumpre) uma significativa função de diálogo, afirmação e
manutenção das leis que garantem às crianças e adolescentes a condição de sujeitos de
direitos, e no que toca à Educação Infantil não foi diferente. O ECA cumpriu a função de
auxiliar na consolidação de uma compreensão da criança pequena que possui o direito de
brincar, de ter afeto, o direito de ser criança (BRASIL, 1990; ROSSETTI-FERREIRA, 2011).
Em 1996, oito anos após a Constituição e seis anos após o ECA, foi promulgada a
mais recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), reiterando as
conquistas garantidas na Constituição Federal.
No campo da Educação Infantil, trouxe como grande avanço a inclusão da atuação das
creches e pré-escolas para a esfera da Educação. Cabe recuperar que, até aquele período, a
atuação das creches e pré-escolas era vinculada às instituições assistencialistas de caráter
filantrópico ou vinculada ao próprio Estado, trazendo nessa atenção toda uma tradição de
cuidado, mas também uma herança histórica com que o pobre era (e ainda é) tratado neste
país4.
Além dessa ruptura tão importante, a LDBEN também deu contorno às ações
direcionadas às crianças pequenas e isso acontece à medida que, por meio dos Artigos 21, 29,
30 e 31, localiza, dá finalidade e indica a forma de condução do trabalho que deve ser

4

Vale a pena informar que devido à longa vinculação entre as creches e pré-escolas ao serviço social e não ao
sistema educacional, tivemos, também, um período escasso de temas nas pesquisas educacionais e nos cursos de
Pedagogia que deslocasse o seu olhar para o processo de escolarização de crianças pequenas (KUHLMANN
JUNIOR, 2011).
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realizado com as crianças. Como podemos ver a seguir, de acordo com a própria LDBEN, no
seu Título V, que trata “Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino”, encontramos:

CAPÍTULO I
Da Composição dos Níveis Escolares
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio;
[...]
Seção II
Da Educação Infantil
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade (Redação
dada pela Lei nº 12.796, de 2013);
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras
comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental (Incluído
pela Lei nº 12.796, de 2013);
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional (Incluído pela Lei nº 12.796,
de 2013);
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno
parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral (Incluído pela Lei nº 12.796, de
2013);
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas (Incluído pela Lei
nº 12.796, de 2013);
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
(BRASIL, 1996, p. s/n).

Como é possível constatar, em relação à sua estrutura, o espaço legalmente
responsável pela execução das especificidades pedagógicas necessárias para a Educação
Infantil passou a ser dividido entre creches e pré-escolas: as creches responsáveis por atender
as crianças na faixa etária entre zero e três anos; e as pré-escolas, responsáveis por atender as
crianças na faixa etária entre quatro e cinco anos e 11 meses (BRASIL, 2009).
Quanto à sua organização, a Educação Infantil passou a acontecer por faixa etária e
não por ano, como no ensino fundamental. Na cidade do Salvador, normalmente, essa
organização se dá a partir do que é chamado de grupo e, dessa forma, tem-se do “grupo 1”
(voltado às crianças de 1 ano) ao “grupo 5” (para crianças de cinco anos). Organiza de forma
indissociável os atos de cuidar e educar e o seu foco está nos aspectos físicos, psicológicos,
intelectuais e sociais envolvidos neste primeiro momento do desenvolvimento infantil
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(BRASIL, 2009; ROSSETTI-FERREIRA et al, 2011). A passagem da criança de um grupo a
outro é anual, mas não está relacionada com a promoção ou retenção, características das
etapas seguintes de escolarização no ensino fundamental.
Finalmente, no que se refere à avaliação, a mesma superou a concepção segundo a
qual o baixo rendimento servia como critério para a criança ser retida até que estivesse
“pronta” para a promoção. Os parâmetros propostos para a Educação Infantil situaram a
criança e o seu movimento para aprender em um lugar que reconhece que os processos por ela
produzidos são específicos e diferentes, mas não menos importantes que os produzidos pelos
adultos ou mesmo aqueles produzidos por crianças maiores, pertencentes aos momentos
seguintes à Educação Infantil (CRUZ, 2013).
Com a promulgação da LDBEN de 1996 tem-se, também, a partir do seu Artigo 87,
Inciso 1°, a instituição da primeira Década da Educação, a vigorar entre os anos de 2001 e
2010, período regido pelo Plano Nacional de Educação (PNE), documento garantido pela
Constituição, por meio do Artigo 214. O PNE está em sintonia, como informa a própria
LDBEN, com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos e tem como função articular
o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos,
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos
poderes públicos das diferentes esferas federativas (BRASIL, 1988; 1996).
Vale ressaltar que, no ano de 2009, por meio da Emenda Constitucional nº 59/2009, o
Plano Nacional de Educação deixou de ser uma disposição transitória da LDBEN para
assumir o lugar de uma exigência constitucional com periodicidade decenal. Estamos na
vigência do decênio 2014/2024, que possui como primeira meta:
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches,
de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3
(três) anos até o final da vigência deste PNE (BRASIL, 2014, p.9).

Essa meta demanda dos municípios, em parceria com os Governos Estaduais e
Federal, um expressivo investimento em educação infantil, o que significa trazer o
atendimento das crianças de zero a cinco anos para o centro das ações. Segundo o Governo
Federal, em documento que informa acerca do PNE:
[...] É essencial o levantamento detalhado da demanda por creche e pré-escola, de
modo a materializar o planejamento da expansão, inclusive com os mecanismos de
busca ativa de crianças em âmbito municipal, projetando o apoio do estado e da
União para a expansão da rede física (no que se refere ao financiamento para
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reestruturação e aparelhagem da rede) e para a formação inicial e continuada dos
profissionais da educação (BRASIL, 2014, p.10).

Ainda segundo o documento:
São muitos os desafios a serem superados para garantir o acesso e o usufruto da
educação infantil de qualidade. Conforme define a legislação, cabe aos municípios a
responsabilidade pela oferta da educação infantil, mesmo sendo notória a
necessidade que a maior parte deles tem de contar com o apoio dos estados e da
União para poder cumpri-la. Em face dessa realidade, a maioria das estratégias
apresentadas no PNE tem como ancoragem o acionamento de mecanismos que
pressupõem a dinamização do regime de colaboração – forma republicana,
democrática e não competitiva de organização da gestão, que deve ser estabelecida
entre os sistemas de ensino, para assegurar a universalização do ensino obrigatório
(art. 211 da Constituição Federal de 1988), enfrentando os desafios da educação
básica pública e regulando o ensino privado. Entre as principais estratégias da Meta
1, situa-se a definição de formas de expansão da educação infantil nas respectivas
redes de ensino dos entes federativos, considerando as peculiaridades locais, mas em
regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios,
de acordo com o padrão nacional de qualidade, também a ser definido (BRASIL,
2014, p.16-17).
Além disso, essa meta abrange a manutenção e ampliação da rede, em regime de
colaboração, assegurando a acessibilidade e o programa nacional de construção e
reestruturação de escolas e de aquisição de equipamentos, com vistas à expansão e à
melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil. Igualmente de
modo colaborativo, está previsto o levantamentoda demanda por creche para a
população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta e verificar o seu
atendimento (BRASIL, 2014, p.16-17).

O Plano Nacional de Educação é um documento de extrema importância e isso dá-se à
medida que busca apontar os meios pelos quais as dificuldades no campo da educação
brasileira devam ser superadas. Entretanto, ainda é possível perceber que esse ainda é um
campo de muitas tensões e preocupações, algo que ganha concretude quando nos damos conta
de que direitos assegurados ainda não são cumpridos como deveriam pelo Estado, e mais,
tem-se retomado práticas consideradas já superadas.
Como exemplo, temos, na cidade do Salvador, o Programa “Primeiros Passos”,
lançado pela Prefeitura no ano de 2014. Trata-se de um projeto vinculado às Secretarias
Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, cuja essência da proposta é que famílias
com crianças na faixa etária entre zero e cinco anos, que não estão inseridas na Educação
Infantil por indisponibilidade de vagas na rede pública, recebam o valor de R$ 50,00 mensais.
Segundo o prefeito, tal projeto beneficiará famílias, à medida que pretende “ajudar a mãe ou o
pai a colocar a criança numa creche no bairro onde moram ou buscar um cuidador, para que
essa mãe ou esse pai possa buscar um emprego”5. Em uma busca no site do Programa a fim de
5

Jornal Correio da Bahia, matéria intitulada por “Prefeitura de Salvador dará auxílio a crianças carentes sem
vagas em creches” publicada no dia 26/07/2014 - http://www.correio24horas.com.br/detalhe/notícia/
prefeitura-de-salvador-dara-auxilio-a-criancas-carentes-sem-vagas-em-creches/?cHash=a1687d4bf8cbc2a
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encontrar alguma informação que dialogue com o PNE e/ou que fale à população sobre a
primeira meta deste documento, foram encontradas apenas informações panfletárias sobre o
Programa e sua aquisição, acompanhadas de imagens de mulheres negras e seus filhos,
indicando claramente qual é o público a ser atingido por essa proposta. Desta forma, é
possível pensar que o que há de mais próximo ao PNE seja a própria explicação sobre o que é
o programa. Segue abaixo:
A primeira infância, que vai até os 5 anos de idade, é fundamental para o
desenvolvimento do ser humano. Para as crianças carentes, essa fase é ainda mais
importante. Pensando em melhorar a vida dessas crianças, a Prefeitura criou o
Primeiro Passo. Um auxílio financeiro combinado com ações de educação e saúde
para essas famílias, que vai garantir uma primeira infância mais feliz. Salvador está
caminhando na direção de uma cidade mais humana (PMS, 2016)6.

Se esse é o modelo contemporâneo ou moderno de construção de uma cidade “mais
humana” e, por consequência, de uma atenção escolar também “mais humana” às famílias e
crianças pobres, nota-se que, verdadeiramente, o atendimento à criança pobre no âmbito da
Educação Infantil na cidade do Salvador ainda é extremamente precário e remete mesmo aos
primeiros passos do atendimento público a essa população, ou seja, assistencialista, o que
pressupõe uma relação desigual, negando a ideia de humanização. Além de, concretamente,
deslocar para as famílias a responsabilidade por dar conta de um dever do Estado (município)
a partir de um programa de transferência de renda, irrisório do ponto de vista de sua utilidade,
e que não garante de forma alguma que essas famílias tenham acesso a um serviço, muito
menos de qualidade.
Quando pensamos a qualidade da oferta na Educação Básica, mais especificamente na
Educação Infantil, um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, temos as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, também
sancionada no ano de 1996. Trata-se de documento de extrema importância para o sistema
educacional brasileiro à medida que “estabelece a base nacional comum, responsável por
orientar a organização, articulação, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas
de todas as redes de ensino brasileiras” (BRASIL, 2013, p.4).
Cabe ressaltar que estamos na vigência do documento organizado no ano de 2013, pela
Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, por meio de estudos,

cff0fd8117465333a.
6
Prefeitura Municipal do Salvador (PMS): http://www.primeiropasso.salvador.ba.gov.br/index.php#cadastro.
Acesso em: 24 jan. 2016.
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debates e a participação de entidades representantes de dirigentes escolares, professores e
pesquisadores da área (BRASIL, 2013, p.4).
Segundo o próprio documento, fazendo referência às Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, revisada e incorporada ao mesmo, o mérito desta está no fato de
que:
[...] É essencial para incorporar os avanços presentes na política, na produção
científica e nos movimentos sociais na área. Elas podem se constituir em
instrumento estratégico na consolidação do que se entende por uma Educação
Infantil de qualidade [...]. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, de caráter mandatório, orientam a formulação de políticas, incluindo a de
formação de professores e demais profissionais da Educação, e também o
planejamento, desenvolvimento e avaliação pelas unidades de seu Projeto PolíticoPedagógico e servem para informar as famílias das crianças matriculadas na
Educação Infantil sobre as perspectivas de trabalho pedagógico que podem ocorrer
(BRASIL, 2013, p.83).

Cabe ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica têm
seu primeiro volume publicado em 1998 e sua importância está situada no fato de que foi o
primeiro documento organizado para atender às determinações da LDBEN no que se refere à
localização da Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica. Sua importância
também dá-se em função do seu lugar na história, à medida que também foi o primeiro
documento a nortear e subsidiar a reflexão e execução de práticas educativas de qualidade nos
espaços de Educação Infantil.
Além disso, o documento busca avançar na superação da tradição assistencialista
mantida pelas creches e também na compreensão da pré-escola como um espaço de
antecipação da escolaridade. (BRASIL, 1998). Outro ponto a que cabe destaque diz respeito
ao entendimento de que, apesar de na LDBN existirem apenas três artigos que fazem
referência direta à Educação Infantil, é importante que se entenda que por ter sido inserida na
Educação Básica, através do Artigo 21, todas as recomendações feitas para esta também
recaem sobre a Educação Infantil.
Com a organização das Diretrizes e, posteriormente, das Diretrizes para a Educação
Infantil, as crianças de zero a cinco anos passaram a ter formalmente um currículo, uma
proposta e trabalhos pedagógicos inseridos em Projetos Político-Pedagógicos (que também
passaram a ser uma obrigatoriedade para essas instituições) que não cindem os atos de cuidar
e educar e também atentam para um entendimento da criança e da infância preconizado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – (BRASIL, 1996; 2005; 2013).
Em consonância com as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, mais
especificamente para a Educação Infantil, e com o Plano Nacional de Educação, por meio da
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Coordenação Geral de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, temos o documento
denominado por Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (em seus
volumes 1 e 2), publicado no ano de 2006; integralmente ligado a este, temos os Indicadores
da Qualidade na Educação Infantil, publicado em 2009.
Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, mais amplos e
genéricos, possuem como objetivo “estabelecer padrões de referência orientadores para o
sistema educacional no que se refere à organização e funcionamento das instituições de
Educação Infantil” (BRASIL, 2006, p. 8). Ele representa para a Educação Infantil a norma
responsável por modificar, regular e ajustar o sistema (BRASIL, 2006). Busca constituir

Não um padrão mínimo, nem um padrão máximo, mas os requisitos necessários para
uma Educação Infantil que possibilite o desenvolvimento integral da criança até os
cinco anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
(BRASIL, 2006, p. 9)

Para tanto, tais parâmetros devem estar diretamente implicados às questões que giram
em torno da formação exigida por lei para os professores da Educação Infantil, das propostas
pedagógicas que nortearão o trabalho com as crianças, da oferta de material adequado, dos
espaços físicos, dentre outros.
Já os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, mais específicos e precisos, são
caracterizados como “um instrumento de autoavaliação da qualidade das instituições de
educação infantil” (BRASIL, 2009, p.7). Vale ressaltar que aos Indicadores da Qualidade
coube (e ainda cabe) traduzir e detalhar o padrão delimitado nos Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil, além de auxiliar os educadores, a comunidade e as
instituições de Educação Infantil, como um todo, na construção de um trabalho que seja
relevante tanto no âmbito pedagógico como no social (BRASIL, 2009). Vale a pena ressaltar,
também, que tal avaliação deve acontecer por meio de um processo participativo e aberto a
toda a comunidade.
Considerando o que já foi dito até aqui, cabe ressaltar que este trabalho tem por
referência teórico-metodológica o Materialismo Histórico-Dialético. A importância de situar
as considerações realizadas nesta seção encontra íntima relação com o modo pelo qual se
constitui o conceito de fracasso escolar (PATTO, 1990; 2010), sobre o qual incide, por sua
vez, a noção de queixa escolar, a priori, uma ideia que deveria se encontrar distante das
reflexões no campo Educação Infantil, mas que, como poderemos ver a seguir, já nos
demanda significativa atenção.
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3 A QUEIXA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O trabalho de Patto (1990; 2010) incide sobre uma contundente denúncia acerca da
compreensão histórica do fracasso escolar em nosso país, apontando o quanto este fenômeno
foi tradicionalmente reduzido a questões exclusivamente centradas na criança e em sua
família, desconsiderando, portanto, sua produção histórica, política, econômica, institucional e
social.
A compreensão hegemônica de tal fenômeno enquadra as crianças em três tipos: o
primeiro, envolve as dificuldades de aprendizagens; o segundo, a inadequação
comportamental e, por fim, o terceiro, que comprometeria de maneira simultânea, a
aprendizagem e o comportamento do “portador”. Tal modo de pensar as dificuldades
escolares “das crianças” tende a ser pautado em compreensões que localizam no corpo da
criança ou, no máximo, em sua família todas as dificuldades vivenciadas na escola (SOUZA,
1997; 2010) e, por sua vez, responde a uma visão de mundo ideologicamente determinada 7.
Justifica-se, assim, o fracasso escolar a partir de problemas orgânicos (comumente lesões ou
disfunções cerebrais); de questões intrapsíquicas da criança ou de carências culturais,
alimentares e/ou afetivas (PATTO, 1990; 2010; COLLARES; MOYSES, 1996; FRELLER,
1997).
Entretanto, as pesquisas e críticas elaboradas por Patto (1990; 2010) inauguraram uma
nova forma de compreensão deste fenômeno, superando o olhar individualizante e
patologizante. Em outras palavras, após a publicação de A produção do fracasso escolar,
“diversos psicólogos imprimiram novos rumos para a área, partindo da crítica da Psicologia
Escolar e Educacional em direção ao que se passou a chamar de Psicologia Escolar e
Educacional Crítica” (VIEGAS; RIBEIRO, 2014, p. 304).
A perspectiva crítica propõe que as questões referentes ao tema sejam entendidas,
primeiro, como uma queixa da escola dirigida à criança e, segundo, como uma queixa que,
necessariamente, deve estar vinculada a processos de escolarização; ou seja, algo que fala do
amplo contexto (social, político, histórico, econômico, dentre outros) em que a criança e sua
escola estão inseridas. (B. P. SOUZA, 1997; M. P. SOUZA, 1997; MACHADO, 1997;
PATTO, 1997; 2010). Como sintetizam Viégas e Ribeiro (2014),
Souza (2002) diferencia, inclusive semanticamente, os chamados problemas de
aprendizagem, supostamente localizados no aprendiz (ou, quando muito, na sua
família), do que define como problemas de escolarização, expressão que amplia o

7

Para uma discussão sobre o conceito de ideologia em uma perspectiva marxista, ver Chauí (2008).
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olhar ao considerar a presença de outros aspectos na dificuldade que o aluno
apresenta como porta-voz. (VIÉGAS; RIBEIRO, 2014, p. 305).

As produções no campo da Psicologia Escolar em uma perspectiva crítica nos abrem
portas que nos convocam a atentar para a necessidade de reflexões amplas, consistentes e que
possibilitem uma compreensão que não promova uma cisão entre as dimensões internas e
externas da criança (M. P. SOUZA, 2010). Em seguida, por consequência, nos auxiliam no
entendimento da importância de uma luta constante pela construção de um lugar teórico que
possibilite um olhar para questões que estão relacionadas ao processo de escolarização das
crianças (e não apenas de aprendizagem), ou seja, um movimento que está para além da
compreensão hegemônica. Por fim, nos informam e nos ajudam a informar que o espaço
escolar dialoga efetivamente com tudo que diz respeito ao contexto em que está inserido, quer
os seus participantes percebam ou não.
Foi neste campo de declaradas contradições, discussões e críticas acerca das
tradicionais formulações psicológicas responsáveis por nomear, por meio dos seus
diagnósticos, as “crianças que não aprendiam na escola” (MOYSÉS, 2001) que surge o termo
queixa escolar. Mais precisamente, segundo Barbosa (2011), a expressão queixa escolar
surgiu, pela primeira vez, no ano de 1991, em um curso de Extensão realizado pelo Instituto
de Psicologia da Universidade de São Paulo e tinha, como pretensão, dar conta das
dificuldades escolares a partir de encaminhamentos que as entendiam como algo
originariamente produzido na própria escola e não a partir de uma lógica biologicista,
referendada pela Psicologia.
Em 1997, Viégas, em uma comunicação acadêmica pré-requisito para a conclusão da
disciplina “Métodos de Exploração e Diagnóstico em Psicologia Clínica”, do curso de
graduação em Psicologia da Universidade de São Paulo, questiona a lógica hegemônica
subjacente aos encaminhamentos dados pela clínica-escola do Instituto de Psicologia da USP
às demandas das escolas do Ensino Fundamental da cidade de São Paulo. Ao refletir sobre
questões escolares dirigidas àquela clínica-escola, bem como seus encaminhamentos; tendo
como referência a Psicologia Escolar em uma perspectiva crítica, a estudante em formação, à
época, afirma:
Tece-se, assim, uma nova proposta de atendimento a este tipo de queixa, levando em
conta a sua especificidade e natureza. É a queixa escolar, que se manifesta dentro da
escola, e diz respeito à relação entre a criança e a escola, com todas as ramificações
que aí couberem: famílias e escola, professores anteriores e atual, diretoria e
professores etc. Esta nova proposta vem para dar conta de uma produção que se dá
dentro do âmbito escolar.
Assim, ao se propor um atendimento a este tipo demanda, sugerem que caberia à
psicologia lidar não só com o âmbito familiar e intrapsíquico da criança, mas
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também estar em contato com as práticas escolares que poderiam produzir o fracasso
da criança na escola, o que possibilitaria uma intervenção também na escola,
propondo a ela alternativas de reflexão sobre a queixa, seus padrões, mitos e
compreensões do seu espaço e funcionamento.
Muda-se o foco de atuação do psicólogo: a intenção não é mais a de mudar a criança
que não se adapta ao esquema escolar. Busca-se, agora, problematizar as relações
escolares, descristalizar concepções um tanto rígidas que funcionam como
sustentáculo da escola. O olhar é sobre a instituição escola, que, assim como
qualquer outra instituição, possui vida interna, funcionamento intrasubjetivo,
mecanismos de manutenção de sua própria integridade (p. 2).

Ainda no ano de 1997, tem-se a publicação do livro considerado marco na delimitação
do conceito de queixa escolar: Psicologia Escolar: em busca de novos rumos, organizado por
Adriana Marcondes Machado e Marilene Proença Rebello de Souza. E como desdobramento
fundamental para a construção e consolidação de novas práticas no entendimento e
atendimento da queixa escolar, temos, 10 anos depois, em 2007, a publicação do livro
Orientação à queixa escolar, organizado por Beatriz de Paula Souza, que apresenta aspectos
teóricos, bem como experiências concretas de acolhimento de crianças encaminhadas pela
escola. Os textos reunidos nesta coletânea tratam das possibilidades de uma concepção e de
uma prática não balizadas pela lógica que tende a tomar relações familiares primárias ou
supostas questões biológicas, como explicações para o fracasso escolar das crianças. B. P.
Souza (2007), ao relatar sobre o percurso de organização de conceitos e práticas acerca da
queixa escolar, primeiro, nos fala de sua parceria no Serviço de Psicologia Escolar da USP,
com Cíntia Copit Freller, nome de fundamental importância neste processo e, logo em
seguida, em relação à orientação à queixa escolar, nos diz que:
Trata-se de uma abordagem que parte de uma determinada concepção da natureza e
da gênese da queixa escolar, entendida como aquela que tem, em seu centro, o
processo de escolarização. Trata-se de um emergente de uma rede de relações que
tem como personagens principais, via de regra, a criança/adolescente, sua escola e
sua família. O cenário principal em que surge e é sustentada é o universo escolar
(SOUZA, 2007, p.100).

A atenção para uma queixa escolar que rompe com um entendimento de fracassos
escolares vinculados a questões intrapsíquicas, orgânicas ou familiares, traz para aqueles que
não aprendem a possibilidade de uma atenção justa e honesta. Suas questões, na verdade,
denunciam o histórico desrespeito com que são tratados aqueles que compõem o sistema
público de ensino brasileiro.
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Contudo, nos últimos 25 anos de discussões8, tensões e rupturas com a lógica
hegemônica de (não) cuidar das demandas escolares destinadas aos diversos profissionais de
Psicologia, é possível perceber que as atenções acerca do fracasso e da queixa escolar, bem
como aos seus desdobramentos práticos, ainda estão dirigidas majoritariamente àqueles que
compõem o ensino fundamental (PATTO, 1990; 2010; MACHADO; SOUZA, 1997;
MOYSÉS, 2001; SOUZA, 2007; SOUZA; BRAGA, 2014; VIÉGAS, 2014). Muito pouco se
encontra sobre discussões que toquem o fracasso e a queixa escolar nos espaços escolares
pertinentes a crianças na faixa etária entre zero e cinco anos, período legalmente garantido e
denominado por Educação Infantil desde a Constituição Federal de 1988, como já visto
anteriormente (BRASIL, 1988; PEREIRA, 2004; FRANZOLO, 2011; GONZAGA, 2011).
De fato, se considerarmos o Artigo 31 da LDBEN e, mais especificamente, o
parágrafo primeiro, que diz respeito à forma como a criança deve ser avaliada e como ela
seguirá nos anos seguintes de escolarização, na própria Educação Infantil e na passagem para
o Ensino Fundamental, seria impensável dedicar discussões teóricas para pensar o fracasso
escolar no âmbito dessa etapa de escolarização. Dessa forma, uma discussão que associe a
Educação Infantil a questões concernentes ao fracasso e às queixas escolares, à primeira vista,
poderia (deveria) ser considerada como algo insólito. Contudo, por meio do exercício de
aproximação atenta aos fazeres e falas que circulam no espaço da Educação Infantil, é
possível perceber que, em muitos desses espaços, há o comparecimento de discursos e
práticas supostamente preventivas de possíveis dificuldades (transtornos) de aprendizagem ou
comportamento (OLIVEIRA; VIÉGAS; RIBEIRO, 2015).
Somada ao que foi dito anteriormente, há, ainda, a persistência de uma lógica que
Sérgio Ribeiro (1991) denominou por pedagogia da repetência, ou seja, a ideia de que a
retenção de uma criança em um determinado grupo poderá oferecer a ela (e a seus pais) a
“cuidadosa” possibilidade de reparar e construir os conteúdos não adquiridos naquele ano
corrente.
Por mais incomum que as práticas anteriormente citadas possam parecer e ainda
levando em consideração o que a LDBEN e todos os documentos pertinentes à Educação
Infantil propõem, é possível afirmar que elas apontam para o histórico diálogo que a
Educação estabelece com a Psicologia, que, por sua vez, não abre mão de também deslocar
para o espaço da Educação infantil “um modelo clínico tradicional, baseado em uma

8

Refiro-me mais especificamente à queixa escolar e uso como referência a data citada por Barbosa (2011)
quando se refere ao ano de 1991 para a primeira vez em que o termo foi utilizado no sentido de romper com
parâmetros teórico-metodológicos dos atendimentos tradicionais.
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perspectiva naturalizante da infância e das possibilidades de ser ou estar no mundo e na
escola” (OLIVEIRA et al., 2015, p. 160).
Oliveira e outros (2015) nos ajudam a compreender que:
A experiência da criança na Educação Infantil, na perspectiva naturalizada do
humano, passa a ser considerada como suporte para as demais etapas (Ensino
Fundamental e Médio), pois supõe que a maturação neurobiológica e o
desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo da criança servirão de base para o
aprendizado e conteúdo escolares. Dessa maneira, as propostas pedagógicas são
concebidas e construídas calcadas na ideia de preparação do aprendiz para adequarse às disciplinas e comportamentos tidos como padrão da escola. Com isso, constróise o terreno para a prevenção de futuros transtornos e projetos que defendem ser
necessário observar desde muito cedo, a fim de detectar quem tem predisposição
biológica ou psicológica para desencadear a doença ou quem apresenta sintomas
clínicos, invadem sorrateiramente as instituições de Educação Infantil (p.161).

Assim como nas demais etapas do processo de escolarização, o olhar técnico-científico
que a Psicologia lança, juntamente a outros discursos, sobre a criança em idade escolar,
constrói uma caricatura de criança, isto é, abstraída de seu contexto histórico, político,
econômico, social e cultural. Mais uma vez, observa-se o movimento de culpabilização de
famílias e a individualização de percursos e processos. Além disso, negligencia-se o direito da
criança à infância: direito a brincar, de não prestar muita atenção a detalhes, de parecer não
estar ouvindo quando se fala diretamente com ela, de não seguir instruções até o fim, de sair
do lugar na sala de aula, correr de um lado para o outro e falar em excesso ou estar a “mil por
hora”9.
Tendo em vista a discussão anterior acerca de elementos que constituem a noção de
queixa escolar a partir das contribuições da Psicologia Escolar em uma perspectiva crítica, há
que se reconhecer o avanço que tal discussão imprime no que tange à maneira de conceber e
lidar com as questões relacionadas às dificuldades de escolarização. Mas, há de se atentar
também à importância de situar tal problemática no âmbito específico da Educação Infantil,
considerando a realidade de não cumprimento e/ou não entendimento das prerrogativas legais
relativas a este lugar específico do processo de escolarização de crianças pequenas.
Tal análise é reforçada a partir do recente trabalho apresentado por Encarnação Junior
(2015), em sua pesquisa de Mestrado. Nesse trabalho, o autor, através de análise de
prontuários, pesquisou sobre a caracterização das crianças encaminhadas por queixas
escolares a um Serviço de Psicologia de uma universidade pública baiana. Ao refletir sobre a
9

Itens utilizados no SNAP-IV questionário de diagnóstico do assim chamado Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade, mais comumente conhecido por TDAH. Para maior aprofundamento acerca dos
questionamentos em relação ao suposto transtorno, seu diagnóstico e o instrumento em questão, ver Moyses e
Collares (2010) no texto “Dislexia e TDAH: uma análise a partir da ciência médica”.
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questão série/idade o autor nos diz que a idade de entrada no Serviço de Psicologia variou
entre 3 e 17 anos (ou seja, a partir do terceiro ano da educação infantil). Sinaliza que no
momento da triagem havia 23 crianças entre 3 e 6 anos de idade e que, nessa mesma ocasião,
foi possível perceber dificuldades para nomear o momento escolar em que as crianças
estavam inseridas e as possíveis questões que motivaram o encaminhamento. O período da
Educação Infantil foi denominado por jardim, infantil e maternal. E as questões das queixas se
relacionavam com elementos que diziam respeito à alfabetização e à prontidão.
Outro dado da pesquisa de Encarnação Junior (2015), que também merece relevância,
diz respeito ao fato de que já na Educação Infantil havia questões referentes à distorção
série/idade na sala de aula. Isso pôde ser percebido à medida que o autor informa que de três
crianças com quatro anos de idade, uma frequentava o grupo 1 da Educação Infantil e duas
crianças frequentavam o grupo 2. E, por fim, para o fechamento deste real e triste panorama, o
pesquisador relata que naquele Serviço de Psicologia “das 23 crianças com idade até seis
anos, foram atribuídas queixas de agressividade a 61%, e queixas de inquietude e
‘comportamento hiperativo’ a 40% delas.” (p. 70)
Assim, estamos diante do insólito: o que não deveria existir – queixas escolares em
relação a crianças pequenas – toma corpo e substância na escola, desencadeando o
encaminhamento para serviços de saúde e Psicologia. Dessa forma, torna-se fundamental a
aproximação com o chão da escola, a fim de compreender como, no seu dia a dia, essa
situação tem sido construída. Esse é o objeto da presente pesquisa.
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4 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA
Apresento a seguir os procedimentos metodológicos da pesquisa de campo, bem como
seus objetivos e o referencial teórico-metodológico que a fundamentou. Também será feita
uma descrição do local onde a pesquisa foi realizada, de seus participantes e das estratégias
utilizadas para a análise do material produzido.
Como dito anteriormente, esta pesquisa surge a partir da busca por compreensão
acerca dos elementos que atravessam o entendimento do que se considera como dificuldades
de aprendizagem e/ou comportamento no processo de escolarização de crianças de cinco anos
da Educação Infantil. Sendo assim, objetiva-se compreender a constituição das queixas
escolares acerca de crianças de uma turma de cinco anos da Educação Infantil a partir da
perspectiva da professora e das próprias crianças. Para tanto, pretende-se: a) conhecer, a partir
da dinâmica de funcionamento de uma sala de aula de um grupo de crianças de cinco anos,
como se constituem as queixas em relação às crianças; b) conhecer as concepções e
expectativas da professora em relação às crianças; c) conhecer as perspectivas das crianças
acerca de seu processo de escolarização, bem como de aspectos relativos à queixa da
professora sobre sua aprendizagem e/ou comportamento.

4.1 REFLEXÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Este trabalho está inserido nas pesquisas de caráter qualitativo e delimita, como
método, o estudo de caso de inspiração etnográfica, que, segundo André (1995), possibilita ao
pesquisador realizar uma investigação sistemática, profunda e ampla das complexas situações
da vida diária escolar. Ainda para esta autora, o contato direto do pesquisador com a situação
pesquisada permite a possibilidade de reconstituir os processos e relações que compõem a
experiência da escolarização – o que, por sua vez, também pode permitir o entendimento dos
“mecanismos de dominação e resistência, de opressão e contestação ao mesmo tempo em que
são veiculados e elaborados conhecimentos, atitudes, valores, crenças, modos de ver e de
sentir a realidade e o mundo” (ANDRÉ, 1995, p. 41).
Os meios pelos quais se deu o encontro com a rotina da escola estiveram pautados nas
pesquisas e diálogos com autores que somam com as contribuições de André (1995) à medida
que compreendem a escola como um espaço que é constituído a partir de atravessamentos
históricos, políticos, econômicos e sociais e, sendo assim, também constituído como lugar de
fragilidades, tensões e contradições, mas de extrema potência para a revisão e construção de
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novas formas de existir no mudo (EZPELETA; ROCKWELL, 1989; PATTO, 1990; 2010;
SOUZA, 1997; CRUZ, 2006; VIEGAS, 2007).
As pesquisadoras mexicanas Justa Ezpeleta e ElsieRockwell (1989) destacam-se como
importantes referências à medida que revelam uma escola composta por pessoas
verdadeiramente vivas, pessoas que constroem encontros e articulam os atravessamentos
estruturantes da sociedade com a história de cada lugar em que a escola está inserida. Ou seja,
uma escola que é sempre uma construção social e que, em função disso, “mesmo imersa em
um movimento histórico de amplo alcance, é sempre uma versão local e particular neste
movimento” (EZPELETA; ROCKWELL, 1989, p.11).
Tal entendimento também contribui, de maneira bastante significativa, na crítica e
superação de uma escola percebida a partir de um caráter reprodutivista, como proposto em
Bourdieu (1975) e Althusser (1974; 1987); crítica que também encontramos em Patto (1990;
2010) de forma bastante contundente. Esta maneira de pensar a instituição escolar revela uma
escola que não se resume apenas à condição de aparelho a serviço da manutenção e
estabilidade das classes dominantes, mas como território de tensões e criação.
A pesquisa de campo também se deu através da vinculação ao que é proposto por
Gonçalves Filho (2003), quando reflete sobre questões metodológicas de pesquisas (de
campo) realizadas em espaços marcados pela experiência de humilhações sociais e políticas.
Para o autor, em comparação a outros caminhos metodológicos, estar em campo é uma
experiência radical e isso se dá na medida em que tal experiência põe o pesquisador
pessoalmente exposto ao fenômeno pensado. Aqui, há de se ressaltar que o fenômeno pensado
se dá entre pessoas, em seus pensamentos, em seus corpos, nas relações estabelecidas na vida
(histórica e cotidiana). No exercício de não perder de vista este importante entendimento,
passo ao trabalho de campo, ávido pela possibilidade de ampliação do olhar sobre o fenômeno
pesquisado, mas atento ao fato de que, como destaca Gonçalves Filho (2003):
Conhecer não é consumir alguém, é pensar com alguém. Alguém não é objeto de
saciar. Alguém é quem impele de fora sem que possamos conter, sem que possamos
passar para dentro. Não é coisa de abarcar ou engolfar. Alguém, a gente nunca pode
capturar, a gente nunca manja. Falando assim, creio seguir Emmanuel Lévinas. Os
humanos são sensíveis aos outros humanos e, quando não evitamos esta humana
vulnerabilidade, curvamo-nos respeitosamente, vem a reverência, vem encanto, vem
espanto. Vem o impulso para alguém, vem de fora e nos toca como um impulso que
não se farta: é o impulso que devemos chamar desejo e que, tal como aqui o
descrevemos, é o impulso da amizade e o impulso do amor. Vem como uma fome,
uma outra fome, uma fome sobrenatural: não uma fome de consumo mas uma fome
de alguém. Uma fome que não sacia, uma fome que cresce ao encontrar seu
alimento. Alguém é como um alimento que alimenta sem consumir-se: é como um
pão que alimentasse sem diminuir e sem desaparecer (GONÇALVES FILHO, 2003,
p. 8-9).
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“Conhecer não é consumir alguém, é pensar com alguém.” (GONÇALVES FILHO,
2003, p. 9). Poder sustentar afirmação anterior não foi tarefa fácil, contudo ela ajudou a
organizar e tecer toda a relação ética estabelecida com as crianças e suas famílias e também
com a professora; que generosamente permitiu que a maior parte do trabalho de campo
acontecesse a partir do acompanhamento da sua rotina diária com as crianças.

4.2 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA: ANTES DA ESCOLA HÁ OUTRA ESCOLA, O
BAIRRO E SUAS MARCAS
O Centro de Educação Infantil, onde foi realizado o trabalho de campo desta pesquisa,
situa-se no Bairro da Paz, na cidade do Salvador. Tal bairro está localizado entre a Avenida
Luiz Viana Filho, também conhecida como Paralela, uma das mais importantes vias da
cidade, e a orla marítima. O bairro tem seu início no ano de 1982, a partir de uma grande
ocupação realizada por cerca de 1.200 famílias pobres vindas de outros bairros de Salvador e
do interior da Bahia (CORREIA; LAGE, 2005, p. 3.636).
Seu primeiro nome, Malvinas, fazia referência à guerra das Malvinas entre Inglaterra e
Argentina. Para os primeiros moradores do Bairro, eles eram como os soldados argentinos:
aqueles resistiam à violência inglesa; e eles, aqui, à violência do Estado (em âmbito municipal
e estadual), na tentativa de retirá-los de uma área considerada de grande valor econômico
vinculado à especulação imobiliária. Antônio Carlos Silva Santos, antigo líder comunitário,
citado por Correia e Lage (2005, p. 3636), nos ajuda a compreender o nível de violência
estatal a que os primeiros moradores do Bairro foram submetidos:
[...] Tem pessoas aqui que tiveram de construir o barraco seisvezes seguidas,
apanharam muito da polícia, que os forçava até cortar as madeiras em pedacinhos,
para não retornarem, mas retornavam sempre.
[...] Não tínhamos onde morar e por isso invadimos. Inclusiveeu, que tava na rua
com uma filha e três netos. Viemospara cá e foi uma luta muito grande. A polícia
derrubavanossas casas e a gente não podia sair, não podíamoscomprar comida.
Perdemos muito trabalho.

Neste contexto de longa e extrema violência por parte do Estado, na tentativa de
impedir a ocupação no bairro, a Igreja Católica auxiliou significativamente a população.
Naquele momento, se estabeleceu em toda a região e foi a responsável pelas primeiras escolas
do local, instalou sete paróquias e no entorno de cada uma instalou também uma escola
comunitária.
Somente a partir de 1986, e mais especificamente em 1987, que as tensões e questões
referentes à permanência dos ocupantes da área começaram a ser discutidas, em função das
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primeiras eleições diretas para o governo do Estado após a Ditadura Militar, que elegeram um
governador de oposição ao governo anterior10.
Na década de 1990, as primeiras reivindicações por equipamentos públicos que dão
conta de necessidades básicas, mas também validam uma comunidade como bairro formal,
passaram a ser instalados no local: posto de saúde, escolas públicas, linha de ônibus, rede de
energia elétrica e telefones públicos. Em 1992, a partir de um plebiscito organizado pela
comunidade com a participação da Igreja Católica, o espaço passou a se chamar Bairro da
Paz. Segundo dados do IBGE (2010), em 1991, havia no Bairro cerca de 11.241 moradores, e
hoje há mais de 65.000. Na atualidade, o Bairro é submetido, socialmente, ao estigma da
violência e criminalidade (marcas duramente contestadas por seus moradores), e possui o seu
funcionamento mais uma vez atrelado à violência do Estado à medida que, nele, foi
implantada, desde o ano de 2012, uma base pacificadora da Polícia Militar para supostamente
conter os problemas oriundos do estigma anteriormente citado.
O Bairro da Paz nos aproxima de maneira concreta do que Gonçalves Filho (2003)
denomina por comunidade de destino11, ou seja, uma comunidade que se constitui através da
fibra contra a dominação (que teima em retornar), uma comunidade que mesmo na condição
de opressão imposta pela soberba da classe dominante é um local que “designa não apenas a
comunidade no sofrimento, no aviltamento e no rebaixamento, mas também a comunidade na
cultura e na resistência, a comunidade na alegria e na iniciativa” (p. 5-6).

4.2.1 Depois do Bairro e antes da escola há uma casa, uma Santa Casa

Como dito anteriormente, a primeira Santa Casa de Misericórdia foi fundada no ano de
1498, em Portugal. Possuía um caráter essencialmente assistencialista, mas também tinha
como função informar a extensão do poder colonizador, à medida que simbolizava, por parte
das novas colônias, a lealdade ao Rei de Portugal (SANTANA, 2008; SCMBA, 2013).

10

Valdir Pires, à época do partido MDB, foi eleito governador, assumindo em 15 de março de 1987; substituindo
João Durval Carneiro, à época do PDS; partido sucessor da ARENA, que, por sua vez, era o partido que dava
sustentação política ao governo militar instituído a partir do Golpe de 1964.
11
Cabe informar que Gonçalves Filho (2003), no texto Problemas de método em Psicologia Social: algumas
notas sobre a humilhação política e o pesquisador participante, exercita organizar, o que para ele, são os diversos
e possíveis conceitos para o termo comunidade de destino. Inicialmente, faz referência à Professora Ecléa Bosi
(1994), como a responsável pela alcunha o termo. E, em seguida, se dedica (com muita beleza) a informar o seu
leitor sobre a amplitude do termo (como a comunidade de destino se forma, quem a compõe, a sua força e
potência), sobre as suas diversas possibilidade de sentido. A forma com que o termo foi empregado neste texto
corresponde muito bem aos moradores do Bairro da Paz. Contudo, ainda a partir do texto de Gonçalves Filho
(2003), também seria possível fazer uso de outros sentidos expressos pelo autor para o termo comunidade de
destino, para qualificar a força e a potência dos moradores daquele bairro enquanto comunidade de destino.
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Desde sua fundação, as Santas Casas têm como referência ações caritativas de cunho
cristão que incluem o cuidado com o corpo e espírito dos pobres e desvalidos. Essas ações,
por sua vez, são respaldadas nas 14 obras de misericórdia, divididas em sete compromissos
espirituais e sete compromissos corporais. No que tange aos compromissos espirituais, temos:
ensinar aos ignorantes; dar bom conselho; consolar os infelizes; perdoar as injúrias recebidas;
suportar as deficiências do próximo e orar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Quanto aos
compromissos corporais: resgatar os cativos e visitar prisioneiros; tratar os doentes; vestir os
nus; alimentar os famintos; dar de beber aos sedentos; abrigar os viajantes e os pobres e
sepultar os mortos (SCMBA, 2013).
Durante os quase 200 anos que se seguiram entre a instalação da Roda dos Expostos
em Salvador, no ano de 1725, e o início do sec. XX, a Santa Casa foi o principal espaço de
atenção destinado às crianças pobres na cidade do Salvador. No ano de 1901, inaugurou uma
escola mista, com a oferta de ensino primário, destinada ao público externo (meninos e
meninas pobres) e com matrícula gratuita. No ano de 1914 (ano de início da Primeira Guerra
Mundial), a Santa Casa inaugurou a sua primeira creche, também oferecida a crianças pobres
em idade pré-escolar.
No ano de 1934 (ano em que Getúlio Vargas assumiu a presidência, eleito pela
Assembleia Geral Constituinte), encerrou as atividades da Roda dos Expostos e passou a
oferecer seus serviços em atenção às crianças pequenas por meio do internato, das escolas e
creches, os quais tiveram suas atividades encerradas em 2001, “em atendimento às
recomendações da UNESCO, quanto às melhores práticas pedagógicas” (SCMBA, 2009, p.
47), para dar lugar aos Centros de Educação Infantil, geridos, a partir daquele momento, pelo
Departamento de Ação Social da Instituição.
É nesse contexto de mudança e ampliação da oferta da assistência educacional
promovida pela Santa Casa que o Bairro da Paz foi escolhido para ser beneficiado. O então
novo Departamento de Ação Social possuiu como função gerir a atenção oferecida às crianças
em risco social e “realizar um trabalho de mudança cultural, social e econômica” (SCMBA,
2009, p. 47) no Bairro. “Lá, foram instalados seis Centros de Educação Infantil, cada um com

100 crianças, que recebem educação integral e alimentação adequada, de modo que, em
tempo integral, possam se desenvolver biológica, mental e espiritualmente” (SCMBA, 2009, p.
47).
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4.2.2 Do Bairro à Santa Casa, da Santa Casa à escola

O Centro de Educação Infantil, onde a pesquisa foi realizada, foi cedido à Santa Casa
por meio de contrato de comodato estabelecido entre a instituição e a Fundação Dom Avelar
Brandão Vilela, essa, por sua vez, ligada à Igreja Católica e também antiga mantenedora de
uma escola comunitária situada naquele mesmo local. O Centro funciona em tempo integral
(das 7h30 às 17h00), de segunda à sexta-feira e atende crianças na faixa etária entre três e
cinco anos, ou seja, do “grupo 3” ao “grupo 5”.
O espaço físico do Centro de Educação Infantil está organizado a partir de uma Igreja
Católica (em pleno funcionamento nos finais de semana), onde acontecem as reuniões de pais
ou quaisquer outros encontros com a comunidade escolar, a sala da coordenação (nestes
Centros de Educação Infantil a gestora administrativa é denominada por Coordenadora),
quatro salas de aulas, cozinha, banheiros para uso adulto e banheiros adaptados para o uso das
crianças, duas áreas para recreação e um depósito. Vale informar que, com o início das
atividades mantidas pela Santa Casa, o espaço foi completamente reformado e adaptado para
a prática da Educação Infantil. Desta forma, o espaço é efetivamente bonito e bem cuidado
pelos seus usuários diretos e também pela Instituição.
No contexto da pesquisa de campo, a escola era composta por cinco grupos de
profissionais, a saber: o grupo de coordenação, composto pela Coordenadora e pela equipe
técnica, formada pela coordenadora pedagógica, nutricionista e psicóloga; o grupo das
professoras, quatro ao todo; o grupo das auxiliares de sala, também quatro; o grupo dos
manipuladores de alimento (um cozinheiro e dois auxiliares); e um auxiliar de serviços
diversos.
No interior da escola pesquisada, o estudo concentrou-se no chamado “grupo 5”, o
qual era composto pela professora regente, aqui chamada Ana, sua auxiliar e as 25 crianças
que compunham o grupo. Todos os nomes utilizados são fictícios a fim de garantir o sigilo em
relação às pessoas envolvidas na pesquisa.
Para a realização desta pesquisa, de caráter qualitativo, no formato de estudo de caso
etnográfico, elegi os seguintes procedimentos de campo, descritos a seguir: observação
participante, entrevista semidirigida e grupos com as crianças.
Por fim, vale ressaltar que a presente pesquisa possui a anuência do Comitê de Ética
em Pesquisa envolvendo seres humanos, com aprovação de acordo com parecer e registro de
número 655.687, de 04/06/2014, atendendo à Resolução 466/2012 do CONEP/MS (segue o
parecer no Anexo A). Para tanto, foram produzidos os seguintes documentos, também
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anexados a esta Dissertação: carta de apresentação da pesquisa (Anexo B), Anuência da
Instituição (Anexo C), Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado pela professora
e pelos pais das crianças participantes da pesquisa (Anexo D), Termo de Assentimento,
assinado pelas crianças participantes da pesquisa (Anexo E).

4.3 OS CAMINHOS PERCORRIDOS NO CAMPO

A seguir, apresento os caminhos percorridos no trabalho de campo, descrevendo-os
detalhadamente, em articulação com a teoria e os objetivos da pesquisa.

4.3.1 Observação participante

A fim de atender ao objetivo de conhecer, a partir da dinâmica de funcionamento de
uma sala de aula de um grupo de crianças de cinco anos, como se constituem as queixas em
relação às crianças, foram realizadas observações de atividades do “grupo 5” dentro e fora da
sala de aula.
O procedimento permitiu estabelecer contato com a realidade pesquisada, o que, por
consequência, possibilitou a construção de uma detalhada descrição de situações ocorridas no
espaço da escola (ANDRÉ, 1995). Segundo Lüdke e André (1986, apud VIÉGAS, 2007) “a
observação é instrumento válido e fidedigno de investigação, desde que seja realizada de
modo controlado e sistemático”.
As observações foram realizadas em dias, turnos, espaços e momentos diferentes, a
fim de possibilitar o conhecimento das mais variadas situações pertinentes ao espaço escolar.
O combinado com a professora e com as crianças foi o de que não haveria um dia fixo para a
realização das observações, o que normalmente acontecia duas vezes por semana.
Concordamos que, no momento em que eu chegasse, me dirigiria ao grupo e pediria licença
para realizar a observação. A ideia era a de que, dessa forma, seria possível sustentar este
percurso nos dois turnos e nas mais diversas atividades. Todas as informações provenientes
deste empenho foram registradas em diário de campo (CRUZ, 2006), e transformadas
posteriormente em relatos ampliados. Segue, no Anexo F, um relato ampliado, a fim de
ilustrar como ele foi construído.
Foram realizadas 34 observações, perfazendo um total de 102 horas em campo para
essa finalidade. Vale ressaltar que o ano letivo em que as observações foram realizadas foi
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atravessado por intercorrências locais e nacionais entre o final do primeiro semestre e o início
do segundo do ano de 2014, quais sejam: greves de rodoviários, greve da Polícia Militar e
Copa do Mundo. Assim, foram realizadas menos observações do que o desejado pelo
pesquisador e de forma entrecortada – o que também gerou, por consequência, a permanência
em campo até o final daquele ano letivo.

4.3.2 Entrevista semidirigida

A entrevista semidirigida foi realizada com a professora das crianças do “grupo 5” a
fim de conhecer suas concepções e expectativas em relação às crianças com as quais ela
trabalhava. Por meio da entrevista, foi possível refletir junto à professora sobre o que foi
observado em sala, permitindo, desta forma, aproximações a respeito das significações
pertencentes àquele contexto (CRUZ, 2006; VIÉGAS, 2007).
Para a realização da entrevista, foi elaborado roteiro com questões esquematizadas de
forma básica, mas não rígidas. Tal roteiro segue no Anexo G.
Considerando a rotina extensa de trabalho da professora, a entrevista foi previamente
agendada com a mesma e ocorreu no espaço escolar, no momento de descanso das crianças,
tendo duração de aproximadamente uma hora.
Ressalto que a entrevista foi gravada e posteriormente transcrita pelo próprio
pesquisador, como meio de maior e melhor apropriação do conteúdo. Ressalto ainda que a
professora também recebeu uma cópia da entrevista transcrita, para que pudesse colaborar
com a construção do que foi apresentado nesta Dissertação.

4.3.3 Grupo com crianças

A estratégia de realização de um encontro com um grupo de crianças foi adotada a fim
de atender ao objetivo específico de conhecer as perspectivas das crianças acerca de seu
processo de escolarização, bem como de aspectos relativos à queixa da professora sobre sua
aprendizagem e/ou comportamento.
Não é possível afirmar que o interesse pela criança, bem como para os seus mais
diversos processos, seja algo recente; ao contrário, é notória e significativa a organização de
saberes que foram desde a vida privada da criança (burguesa) até a estruturação das bases do
seu processo de apreensão e entendimento das coisas que as cercam no mundo (ARIÈS, 1981;
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COLL et al., 2004; KUHLMANN JUNIOR, 2011; BROERING, 2015). E isso sem perder de
vista, nesse percurso, as mais diversas discussões no campo do cuidado destinado às crianças
(atentando para as diferenças históricas em relação ao cuidado oferecido às crianças ricas e às
crianças pobres) (KUHLMANN JUNIOR, 2011).
Contudo, guardando o lugar das tensões e contradições que permeiam o centro de toda
mudança, é possível afirmar que a importante novidade na busca pela ampliação do
conhecimento acerca da criança diz respeito ao “aumento na produção científica que toma
crianças como sujeitos, não para avaliá-las ou definir algumas de suas peculiaridades, mas
para conhecer o que elas pensam e sentem a respeito de temas que lhe dizem respeito”
(CRUZ, 2010, p. 11).
Cabe ressaltar que esse recente lugar que nesta pesquisa ganha concretude a partir de
caminhos inspirados na etnografia, tem como uma das suas ancoragens os mais diversos
documentos que nos últimos 30 anos passaram a embasar reflexões e práticas direcionadas a
uma infância que passou a compreender a criança não só como um indivíduo de direitos
legalmente garantidos, mas também como um indivíduo possuidor de saberes sobre si mesmo
e sobre os espaços em que está inserido (UNICEF, 1989; BRASIL, 1998; 2005; 2009; 2013;
2014). Uma criança que Cruz (2010) também nos ajuda a entender, à medida que nos convoca
a uma reflexão ainda mais ampla. Nesse sentido, a autora nos diz:
[...] as crianças vivem as suas diferentes infâncias imersas em práticas sociais, das
quais participam e através das quais, de diversas maneiras e posições, apropriam-se
de conhecimentos, crenças, habilidades, desejos, necessidades [...] E essa
apropriação não se dá de maneira passiva, as crianças não só reproduzem, produzem
significados; como afirma Corsaro (2001), trata-se de uma reprodução
interpretativa, na qual esses sujeitos têm um papel ativo. Portanto, as diferentes
crianças possuem maneiras próprias de entender e sentir a realidade. (CRUZ, 2010,
p.12)

Tal consideração associada a significativas reflexões que caminham na mesma direção
no entendimento da criança (Cf. PATTO, 1990; 2010; KUHLMANN JUNIOR, 2011;
BROERING,

2015),

nos

afasta

de

uma

compreensão

naturalizada

da

infância

(consequentemente, da criança) e nos aponta uma noção de infância construída socialmente e
que, por isso, estará significativamente relacionada com a cultura e história de cada lugar em
que ela acontece; o que, por consequência, também nos aponta para diferentes infâncias,
diferentes crianças, diferentes experiências, diferentes saberes e linguagens.
Nesse sentido, a realização do grupo com as crianças trouxe consigo, primeiro, o
exercício de cooperar com o entendimento de que as crianças podem e devem ser ouvidas em
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relação àquilo que lhes diz respeito e que lhes afeta. E, segundo, pela respeitosa, sincera e
alegre convicção de que criança é pessoa e “pessoa ela mesma não se dá ao pensamento. Uma
pessoa excede a coisa feita ou a coisa dita que nos deu a pensar. E pensamos melhor quando o
agente ou o falante é nosso interlocutor e não a coisa pensada.” (GONÇALVES FILHO,
2003, p. 8).
Ao todo, foram sete crianças convidadas para participar do grupo; seis meninos e uma
menina. As crianças foram escolhidas em função de, no período de observação em sala, bem
como da entrevista, serem as que mais apareciam nas queixas da professora (tanto no âmbito
do comportamento, como no da aprendizagem).
O grupo com as crianças ocorreu no ano seguinte ao que elas compuseram o grupo 5.
Por conta disto, elas não se encontravam mais matriculadas no Centro de Educação Infantil,
estando não apenas em nova escola, mas em nova etapa da escolarização, o que, em alguns
aspectos, aparece na fala das crianças. Sendo assim, o convite precisou acontecer a partir da
busca ativa das crianças, o que ocorreu com a ajuda da Coordenadora do espaço, que cedeu o
contato telefônico e o endereço das mesmas.
Os convites para a participação das crianças no grupo aconteceram da seguinte forma:
um primeiro contato telefônico com os pais ou responsáveis para explicar sobre o grupo; o
objetivo era perguntar se a participação da criança poderia ser liberada e também saber o
turno em que a criança estava estudando para delimitar o melhor horário para o grupo
acontecer. Com a liberação dos pais e com a data e o horário em que o grupo seria realizado, o
segundo passo, que ocorreu com a ajuda da psicóloga do Centro de Educação Infantil, foi ir
até a casa de todas as crianças. Neste contato, foi possível pedir autorização pessoalmente aos
pais, mas também fazer o convite às próprias crianças.
O encontro aconteceu em abril de 2015, em um espaço cedido pela instituição, qual
seja a Igreja Católica, que compõe o espaço físico do Centro de Educação Infantil. Para a
organização do grupo, foi possível reorganizar o espaço de maneira a possibilitar que uma
roda fosse feita com as crianças participantes (quatro crianças do sexo masculino).
O encontro ocorreu tendo como referência metodológica as histórias para completar
(CRUZ, 2006) e foi organizado a partir da contação da história de um pequeno extraterrestre
(ET), na idade de seis anos, que decidiu vir a Terra para saber como eram as escolas daqui.
Ao chegar, o pequeno ET foi para uma escola muito parecida com a que as crianças tinham
frequentado no ano anterior (tinha roda, música, brincadeiras). Por não conhecer o
funcionamento das escolas e os elementos que compõem o planeta Terra, em muitos
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momentos, na sala de aula, o pequeno ET deixou de se comportar ou responder às questões da
forma como a professora esperava.
Por meio da exposição desse conteúdo às crianças, foram introduzidas na composição
da história do pequeno ET, imagens de letras, números e cores que correspondiam às questões
feitas pela professora, as quais eram muito semelhantes às propostas pela professora Ana. A
cada pergunta feita pela professora e a cada resposta incorreta dada pelo ET (dentro da
história contada às crianças), era também perguntado às crianças participantes do grupo como
elas achavam que a professora se sentia a partir da resposta que não era a esperada por ela;
como eles achavam que o ET se sentia ao perceber que não respondeu o esperado e também o
que eles achavam que os colegas pensavam e falavam sobre o ET naquele momento.
Cabe informar que, para que as crianças do grupo pudessem trazer suas impressões
acerca dos sentimentos expressados pelo ET e por sua professora, nos momentos em que as
respostas incorretas eram dadas, foram utilizadas “carinhas” expressando sentimentos
específicos. Cabe informar também que esse material foi registrado por meio de gravação em
áudio e vídeo, sendo posteriormente transcrito. Tal transcrição compõe o texto relativo ao
grupo com crianças, apresentado mais adiante.

4.4 SOBRE A ANÁLISE DO MATERIAL CONSTRUÍDO EM CAMPO
A análise e articulação do material construído a partir do trabalho de campo tiveram
como norte os fundamentos metodológicos propostos por André (1995), e isso se deu a partir
de suas discussões levantadas para pesquisas de referência etnográfica. A autora, ao refletir
sobre a decisão do uso do estudo de caso etnográfico no contexto da pesquisa educacional,
cita Stake (1985), para nos afirmar que:
A decisão de realizar, ou não, um estudo de caso etnográfico é muito mais
epistemológica do que metodológica. E ele explica: se o pesquisador quiser
investigar a relação formal entre variáveis, apresentar generalizações ou testar
teorias, então ele deve procurar outras estratégias de pesquisa. Mas se ele quiser
entender um caso particular levando em conta seu contexto e sua complexidade,
então a metodologia do estudo de caso se faz ideal (STAKE, 1985, p. 254 apud
ANDRÉ, 1995, p. 50-51).

Nesse sentido, é possível dizer que os caminhos estabelecidos para a análise e
articulação do material produzido, a partir do trabalho de campo, buscaram respeitar toda a
complexidade antecipada por André (1995) através de Stake (1985).
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Também levou em consideração as palavras de Guerriero e Minayo (2013), quando
nos falam que a produção científica é algo parcial, provisório e que está intimamente
relacionada com as decisões sociais sobre o que e como pesquisar. Para as autoras, o trabalho
do pesquisador é “profundamente marcado pelas questões de gênero, etnia, condições
socioeconômicas e, ainda, pertencimento a uma comunidade acadêmica específica.”
(GUERRIERO; MINAYO, 2013, p. 2). Desta forma, cabe informar que essa análise e
articulação teórica, alinhada com a Psicologia Escolar em uma perspectiva crítica, buscaram
não corroborar com a lógica hegemônica em que crianças, famílias e professores são
culpabilizados por questões pertinentes ao contexto escolar.
Somado a essas importantes considerações, também houve o entendimento de que “a
análise qualitativa do material construído a partir da pesquisa etnográfica não se inicia apenas
quando encerrado o trabalho de campo; ao contrário, é realizado ao longo de toda a pesquisa”
(VIÉGAS, 2007. p. 118), movimento que possibilitou que, ao longo do processo, fosse
possível atentar e iniciar a definição de aspectos que foram mais tarde aprofundados.
Desta forma, o fim das atividades propostas para o período de permanência em campo
possibilitou um momento para organização e sucessivas leituras de todo material produzido
naquele contexto e a partir disso estabelecer aproximações entre os elementos observados.
Cada fonte de material da pesquisa foi vista em profundidade, para que, em seguida, fosse
possível estabelecer pontos de interações entre elas, o que permitiu, por consequência,
construir e buscar compreensões para as seguintes categorias de análises:






Ações pedagógicas e relações em sala de aula;
Interpretações da professora sobre as crianças, sobre suas famílias e sobre
as ações pedagógicas;
A organização escolar no âmbito da Educação Infantil;
As compreensões das crianças sobre si, sobre a escola, sobre a professora e
sobre o (não) saber;
Experiências de humilhação social e política vividas pela professora.

Vistas separadamente e vistas em interação, tais categorias possibilitaram percepções,
compreensões e diálogos, significativamente, densos e tensos com o material produzido em
campo. Permitiram também a construção de diálogos com importantes autores que possuem
pesquisas e produções que serviram de norte para este trabalho e auxiliaram no
aprofundamento e ampliação das discussões e práticas referentes à queixa escolar no espaço
da Educação Infantil.
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Maria Helena Souza Patto nos auxiliou através do conceito de fracasso escolar e a
relação deste conceito com um complexo e histórico percurso que reforça o também histórico
preconceito que se tem para com o pobre no Brasil. Justa Ezpeleta e Elsie Rockwell, Marilene
Proença Rebello de Souza e Silvia Helena Vieira Cruz, respectivamente, nos auxiliaram a
entender a escola, a queixa escolar e a criança pequena inserida neste contexto. José Mora
Gonçalves Filho ajudou a sentir e pensar sobre as implicações de uma existência social
marcada pelo desrespeito social e político vindo daqueles que compõem a classe dominante.
Frantz Fanon nos auxiliou na compreensão do quanto as marcas da colonização europeia
ainda são profundas e violentas no contexto contemporâneo. E Fúlvia Rosemberg e Moyses
Kuhlmann Junior. nos auxiliaram a compreender os aspectos históricos, sociais e econômicos
que atravessaram (e ainda atravessam) o percurso do que hoje nomeamos por Educação
Infantil em nosso país.
Antes de apresentar a análise do material construído a partir da pesquisa de campo, é
fundamental abordar um aspecto que nos foi muito caro na construção dessa pesquisa: a
relação com os participantes do estudo de campo.
Nesse trajeto, ecoavam as palavras de Gonçalves Filho: “Conhecer não é consumir
alguém, é pensar com alguém.” (2003, p. 9). Poder sustentar tal afirmação não foi tarefa fácil,
contudo ela ajudou a organizar e tecer toda a relação ética estabelecida com as crianças e suas
famílias e também com a professora; que, generosamente, permitiu que a maior parte do
trabalho de campo acontecesse a partir do acompanhamento da sua rotina diária com as
crianças.
Desde o início do trabalho de campo, a professora Ana foi informada de que receberia,
à medida que fosse escrito, cópia de todo material produzido a partir das observações
realizadas no campo. Assim foi feito! Se conhecer é pensar com alguém, todos os textos desta
pesquisa, escritos a partir da observação em campo, bem como da entrevista realizada com
Ana, passaram anteriormente pela leitura e análise da própria professora. Assim,
posteriormente, importantes diálogos com ela foram estabelecidos, tendo como foco o que foi
escrito e permanece neste trabalho.
A análise que se segue, portanto, é resultado de um trabalho compartilhado,
conversado, visto e revisto, tarefa nada fácil, tendo em vista a dureza de muitas cenas
compartilhadas. A decisão por manter esse difícil propósito ultrapassou os limites da análise
técnica e racional e dialogou com os afetos (os bons e os não tão bons) e cuidados nascidos a
partir do campo, a partir de tudo que foi vivido, visto, ouvido e sentido. E isso basicamente
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porque “alguém é como um alimento que alimenta sem consumir-se: é como um pão que
alimentasse sem diminuir e sem desaparecer” (GONÇALVES FILHO, 2003, p. 9).
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5 EXPERIÊNCIA EM CAMPO OU TODO DIA A HISTÓRIA RENASCE
Tendo apresentado os aspectos metodológicos em torno da construção da presente
pesquisa, o texto que se segue apresenta os achados da pesquisa, organizados da seguinte
maneira: primeiro, apresentamos a professora; em seguida, trazemos elementos que compõem
a sala de aula; por fim, são trazidos aspectos que constituíram o grupo com as crianças.
5.1 A PROFESSORA
A história da formação profissional da professora Ana confunde-se com várias outras
histórias: com a sua própria, já que a mesma começou a ensinar muito jovem; com a história
da inserção das escolas populares no bairro em que está localizado o Centro de Educação
Infantil onde a pesquisa foi realizada e que também é o local de moradia da professora; e
ainda com a história da formação profissional da imensa maioria das mulheres pobres que se
tornam professoras neste país.
A professora Ana é filha de uma família sem condições, como ela mesma fala. Até os
seus 11 anos morou em um bairro próximo ao Bairro da Paz e lá, ainda segundo ela, viveu os
momentos mais alegres de sua vida, uma infância que considera maravilhosa e que toda
criança deveria viver.
Minha infância foi maravilhosa! Não tenho o que dizer da infância! Poder brincar na
rua, sem essas preocupações que a gente tem hoje, né? A violência de hoje, a
pedofilia. Antigamente acontecia? Acontecia! Ficava tudo camuflado, sem os seus
direitos. Mas hoje em dia você vê mais, embora os direitos estejam mais expostos,
né? Tem a lei, tem tudo, mas hoje em dia as crianças estão sendo mais complicadas
que antigamente, por incrível que pareça. E eu não, eu pude brincar, eu pude correr.
Garrafão, pião, bola de gude, pipa, botar galo para brigar [...] Todo aquele momento
de rua eu sempre vivi, sem deixar a escola de lado. Todo mundo tem seu
compromisso, mesmo como criança, né? Sabia o momento de brincar e sabia o
momento de retornar pra ir pra escola. Foi uma infância maravilhosa!

A chegada da professora Ana ao Bairro da Paz, aos 12 anos, junto a sua família,
retratava a fragilidade na garantia do direito à habitação, tão comum nos grandes centros
urbanos.
Vim morar no bairro com meus pais. Num momento que não tinha casa nenhuma.
Aqui tudo era areia, areal, areia, areia, areia mesmo. A praça tinha poucas casas, eu
morava em São Cristóvão, mas nós estávamos cansados de morar em casa de
aluguel e aí a gente vinha andando, os ônibus não paravam. A gente vinha, todo dia,
quase todo dia, de tarde. Os barracos eram de taipa, de adobo. Primeiro foi de palha,
depois de taipa e depois de adobo12, quando você via uma casa de adobo era porque
12

Adobo diz respeito a um tipo de tijolo produzido de maneira doméstica e que normalmente possui como
matéria-prima, terra crua, água e algum tipo de fibra natural, normalmente palha. Em outras regiões também é
conhecido como adobe.
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a situação já estava melhorando. É uma história de vida que se hoje eu ganhasse
muito dinheiro eu não esqueceria a minha origem. Porque foi tudo crescimento, não
foi nada de graça, nada fácil, foi tudo lutado, suado, entendeu? São momentos assim
que você carrega para o resto de sua vida.

A adolescência da professora Ana reúne muitas experiências que, segundo ela, deram
direção e sentido à sua vida. Três são muito importantes. A primeira diz respeito ao seu
engajamento nas atividades promovidas pela Igreja Católica:
A minha adolescência foi boa porque me engajei logo na Igreja Católica. A Igreja
Católica, querendo ou não, direciona a gente para o caminho do bem, todas que
andaram com a gente, a maioria que foi da igreja, hoje está em situação, não digo
boa, mas está bem, né?! Tem sua casa, tem sua família, são pessoas que deram para
o bem. Viagens, retiros, grupo de jovens, passeios, foi muito bom. Foi uma
adolescência maravilhosa! Sem envolvimento com nada. Conhecia as pessoas 13?
Conhecia! Claro, é óbvio! Convivia? Convivia! “Oi, Tudo bom? Não sei o que” [...]
Mas assim, para andar junto? Era com o outro grupo. Que era o grupo da igreja.
Então isso nos fez uma direção.

A segunda diz respeito ao fato de Ana ter começado a ensinar aos 14 anos.
Adolescente, com pais que não tinham condições e desejosa por ganhar algum dinheiro, ela
passou a oferecer reforço escolar às crianças da vizinhança no quintal de sua própria casa:
Comecei a ensinar o filho da vizinha e depois fui tendo a ideia, amadurecendo a
ideia [...] “Vou fazer um reforço escolar no fundo de casa, comprar uns bancos!” E
aí pronto! Começou a encher. Os pais não tinham conhecimento; não conhecimento
de mundo, mas o conhecimento para ensinar a parte científica da metodologia e aí
como eu já tinha isso, eu já aproveitava para ganhar o meu trocado.

E, por fim, o fato de que, após dois anos como professora de reforço escolar no quintal
de casa, Ana foi convidada pelo Padre da comunidade, que também oferecia reforço escolar,
para trabalhar como professora na casa paroquial. Com esse convite, Ana passou a receber o
seu primeiro salário. Segundo ela, naquela época, a necessidade por espaços escolares no
bairro era grande, o que gerou a abertura de várias salas de aula, ainda pelo Padre. Salas essas
que logo ficaram superlotadas, motivando a construção formal das primeiras escolas
populares do bairro:
Pra você ter uma ideia, aqui não tinha nenhuma escola, um bairro desse tamanho. E
aí, foi o padre que foi buscar a questão da educação. Porque a demanda era muito
grande. Os pais não colocavam em outro lugar porque os ônibus não paravam lá na
frente para as pessoas pegarem o transporte.

13

É possível que as pessoas sobre as quais a professora se refere tenham sido outros jovens de sua faixa etária, à
época, possivelmente envolvidos em situações ilícitas.
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No espaço de tempo entre as brincadeiras e o trabalho, entre a saída da adolescência e
a entrada na vida adulta, a professora Ana também deu conta da sua formação escolar, os
antigos ginásio e segundo grau:
Antigamente, existia a formação do segundo grau e todo mundo já saia com o curso
técnico. Então, logo quando eu fui terminar o segundo grau eu optei por fazer
Enfermagem e aí no meio do caminho desisti, depois fiz um ano de administração,
também desisti. E depois eu fiz o curso de Patologia Clínica e nesse curso me
formei. Não fui pra área de Educação porque como eu morava aqui no Bairro, o
meio de transporte era muito complexo. Tinha Magistério, mas em um lugar que não
tinha ônibus, que não tinha acesso para lá, era bem complicado, que era em Itapuã.
Então, eu fui pra outra direção que foi a área de saúde, que são duas paixões para
mim; tanto saúde quanto educação. E como a saúde estava mais fácil no momento,
eu fui pra área de saúde.

Ana trabalhou durante 10 anos nas escolas populares do bairro. Nesse período, esses
espaços foram geridos pela Igreja Católica e, segundo a professora, o seu trabalho possuía
uma orientação pedagógica que privilegiava a prática em detrimento da teoria:
Eu trabalhei por volta de nove a 10 anos com as escolas populares, até vir o início
das creches14. Trabalhava sendo orientada por coordenadora pedagógica. Mas tinha
aquela questão: tinha a prática, mas não tinha a teoria. A teoria era muito vaga,
muito [...] Não digo nem artificial, mas era assim, ela vinha fazia um trabalho com a
gente, falava como a gente deveria se portar em sala de aula, de fazer a questão da
mediação do conhecimento, mas não era de fato você ter uma formação .

No ano de 2002, todas as escolas populares mantidas pela Igreja Católica, no Bairro da
Paz, passaram a ser geridas pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia. A passagem deu-se
através de uma relação de parceria entre as duas instituições e esse acontecimento imprimiu
uma forma diferente na condução dos espaços, o que também repercutiu na permanência ou
não de muitos profissionais:
Quando as creches chegam foi feita uma seleção, uma peneira, mas eu não tinha
Magistério. Fui obrigada a buscar essa questão, mas eu não tinha condições e aí eu
fiquei fora do quadro por conta disso.
Com o meu desligamento das escolas, migrei pra outra área por conta da
necessidade. Eu fui trabalhar de carteira assinada em um supermercado. E aí fiquei
o quê? Com vontade de fazer a Faculdade, mas sem condições ainda. E aí eu fiquei
quatro, cinco anos no mercado e aí eu resolvi abrir minha própria escola. Abri minha
escola, saí do mercado [...] Pedi para sair!

A professora Ana abriu sua própria escola e trabalhou nela por cerca de dois anos, até
que surgiu a possibilidade de retornar para a escola que originalmente tinha ajudado a fundar,

14

Com a passagem da responsabilidade das escolas populares, antes mantidas pela Igreja Católica através da
Fundação Avelar Brandão, para a Santa Casa, os espaços passaram a ser chamados pela comunidade por Creche.
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mas que naquele momento era gerida por outra Instituição e oferecia à comunidade atenção
escolar para crianças entre dois e seis anos.
E aí teve uma oportunidade de vir tirar uma licença saúde 15, uma licença de
afastamento de uma colega. Eu: “Não! Vou deixar a escola na mão de outras
colegas.”, eu tinha duas funcionárias, duas colegas que me ajudavam na escola, que
por sinal tinha muito aluno. Para você ver a demanda, né?! A questão da educação.
Deixei e falei: “vou lá para ver como é o trabalho de lá, pra conhecer a metodologia
de lá.”.
Entro para tirar uma licença, mas ainda sem o Magistério e por isso entro como
auxiliar. Ao chegar houve um convite, a oportunidade de ficar e eu fiquei. Fiquei
porque eu gostei do método. E a minha escola eu passei para as outras colegas
assumirem a responsabilidade, fiquei dois anos sendo dona, só coordenando. Mas aí
depois não dava certo porque eu saia daqui e tinha os pais me esperando para fazer
queixa ou saber de algum assunto, eu não estava a par, né?!

Ana trabalhou quase um e meio no exercício da função para qual foi contratada:
auxiliar de classe. Função que possuía como principais atribuições: manter as crianças sob
controle enquanto a professora conduzia as atividades pedagógicas na sala de aula, servir as
refeições às crianças, acompanhar momentos de higiene pessoal (banho, escovação dos
dentes) e realizar da limpeza do espaço.

Acho que chegou há um ano e meio, quase dois anos. Não demorou muito tempo
não, porque eu vi a chance de crescer. Aquilo [...] Ser só auxiliar, para mim, não
bastava, porque querendo ou não, eu tinha toda uma caminhada, né?! Então eu falei:
“Não! Eu tenho que ir buscar! Falta o que? Só a formação? Então eu vou lá!” Foi o
que eu fiz!

A formação a que se refere a professora Ana diz respeito ao desejo e necessidade,
naquele momento, de fazer a faculdade, que, ainda segundo ela, não foi possível fazer quando
era jovem. “A faculdade naquele tempo era coisa de rico, né?! Quem fazia faculdade? Um
pobre fazer faculdade? Muito difícil!”.
A entrada nos Centros de Educação Infantil trouxe para Ana o desejo de dar conta de
sonhos antigos. Segundo ela, o retorno para os espaços que ajudou a fundar, naquele
momento gerido por outra Instituição, significou a possibilidade de mudar de vida.
Aqui eu vi a oportunidade de crescer. Aqui chegou o meu momento. Então eu
trabalhei um ano juntando dinheiro, me sacrificando. Claro! Aí no outro ano eu
falei: Não! Agora chegou a minha vez! Aí eu fui embora, fui fazer minha Faculdade!

Ainda segundo a professora Ana, esse foi um momento de extrema importância para a
sua vida.
15

A professora Ana substituiu uma profissional que foi afastada por motivo de doença.
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Agora vou fazer o que eu quero. Que é a Pedagogia, né?! Antes Magistério e agora
Pedagogia. E aí encarei, foi o que me ajudou. Uniu tanto a prática, que eu já tinha a
prática, mas não tinha a teoria. Fazia a prática muito bem, mas ninguém trabalha em
separado. A gente trabalha em conjunto, né?! Prática e teoria. E aí na faculdade não
foi difícil, o curso foi fácil, por conta disso.
E aí foi bem mais fácil, porque toda vez que dava um assunto eu me reportava para o
espaço que eu já estava, né?! Os outros que eu passei também e o que eu estava
atualmente. E foi assim[...] Foi paixão mesmo! Foi difícil? Foi! Muito difícil.
Porque trabalhar o dia todo, estudar à noite, ter família, né?! O que pesa é a família.
Eu já tinha família, já tinha filho, aí é bem complicado. Mas nada que a gente não
olhasse [...] Não! Vai passar! Uma hora vai passar! Né?!

A partir da entrada no curso de Pedagogia de uma faculdade privada de Salvador, não
demorou muito para que Ana fosse promovida de auxiliar de classe à professora.
Teve uma seleção. Na seleção eu fui mais ou menos, foi meio difícil, eu estava no
primeiro semestre, ainda não estava com a teoria, mas me deram essa chance, né?! E
eu abracei com tudo e aí fui buscar o conhecimento mesmo. No início foi difícil,
mas valeu a pena. Quando você quer, não tem isso não, você supera tudo!

A professora Ana trabalha no Centro de Educação Infantil em que a pesquisa foi
realizada de segunda à sexta-feira, das 07h00 às 17h00, há seis anos. Segundo ela, o trabalho
que realiza é para além do retorno financeiro. Ela reitera essa ideia quando diz que “A
Educação enquanto remuneração é péssima, mas, enquanto prazer, em retorno que o cidadão
ou a criança dá, é maravilhoso.” E ainda quando faz entender que a sua prática, o seu lugar na
Educação, bem como as suas inspirações, dialogam com o que, segundo ela, foi dito pelo
professor Hélio Rocha para definir o trabalho do professor: “O professor não é um
profissional, ele é um missionário, ele tem uma missão a cumprir”. É aquele que, segundo ela,
ensina ao aprendiz o caminho a seguir.

5.2 A SALA DE AULA

Nesta subseção, apresento a síntese de 102h de observações realizadas na sala de aula
e em outros espaços da escola em que as crianças viveram as suas atividades, no turno
matutino e vespertino, entre os meses de junho e dezembro do ano de 2014. Trata-se da
tentativa de descrever a rotina diária do grupo composto por uma professora, uma auxiliar de
classe e 25 crianças de cinco anos.
Em tempos de tantas e necessárias discussões acerca da forma com que a vida e as
suas singularidades (não) têm sido cuidadas a partir de um olhar organicista e patologizante,
não consegui deixar de pensar a escola como corpo vivo. Cuidei, como não se pode deixar de
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cuidar em nenhum corpo, para não perder de vista o fato de que este corpo está muito mais
atrelado aos atravessamentos econômicos, históricos e sociais do contexto em que está
inserido, que aos elementos da biologia, o que, com muito esforço, tentam nos fazer acreditar.
Mas sendo a escola um corpo social vivo (e pulsante), que tipo de diálogo a sala de
aula estabelece com o todo que ela compõe (e que também está nela)? Quais forças, tensões e
contradições estariam presentes neste microssistema? Qual seria a historicidade das
configurações ali existentes? Qual a historicidade das configurações existentes na sala de aula
onde as observações desta pesquisa foram realizadas? São perguntas urgentes que certamente
não serão respondidas de pronto, mas que possivelmente nos impulsionam para construir mais
respostas.
Em um País em que a oferta e a qualidade das escolas ainda são marcadas pelo lugar
econômico que os seus usuários ocupam, é sabido que a experiência vivida no trabalho de
campo desta pesquisa é vivida na maioria das salas de aula das escolas oferecidas às crianças
pobres brasileiras16. Desta forma, é importante ressaltar que, embora a descrição que se segue
incida sobre aqueles que constroem processos específicos da sala de aula observada, ela visa a
abordar, sobretudo, a estrutura que forma aqueles que conduzem tais processos.
Embora tenham se passado 25 anos desde a publicação de A produção do fracasso
escolar (PATTO, 1990; 2010), a história parece se repetir, reforçando a necessidade de seguir
contando. Contar o que foi observado no dia a dia da sala de aula de educação infantil
acompanhada nesta pesquisa não é tarefa fácil, dado o tensionamento constante existente
naquele território. No entanto, segue sendo fundamental relatar como se dá essa construção,
visando a contribuir com sua superação.
O relato que se segue não tem a intenção de se desdobrar em julgamento de nenhum
dos envolvidos na construção diária da sala observada. Daí a importância desse texto ter sido
lido pela professora antes da conclusão da dissertação. Sabemos da complexidade envolvida
na construção das escolas públicas brasileiras, e muito já foi publicado no sentido de
interpretar os desafios da vida escolar sem cair em culpabilizações que só produzem mais
mal-estar do que contribuem para as transformações necessárias. O desafio assumido por esta
pesquisa é não deixar de contar o que foi observado na sala de aula e, ao mesmo tempo,
cuidar de todos os envolvidos, a fim de contribuir com a melhoria da qualidade da escola
oferecida. Tarefa nada simples, mas fundamental.

16

Cf. PATTO, 1990; 2010.
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***
A ida à sala de aula possuiu como principal objetivo compreender de maneira mais
apropriada, alguns dos possíveis caminhos que possibilitam a construção da (suposta) ideia de
que algumas crianças possuem problemas de comportamento, de aprendizagem ou os dois ao
mesmo tempo. Neste percurso de observação, a grande primeira tarefa foi organizar dois
lugares subjetivos muito imbricados: o do psicólogo escolar trabalhador na Educação Infantil
e o do pesquisador na Educação Infantil. O primeiro lugar, aguerrido e ávido pela constante
construção de reflexões e práticas respeitosas no espaço da Educação para crianças pequenas;
e o segundo, o lugar de pesquisador, que precisou exercitar uma permanência (quase)
silenciosa e imóvel na sala de aula.
Nesse espaço, foi possível presenciar a atuação de uma professora que mantinha em
sua prática um olhar criativo que produzia, como efeito, muitos outros momentos de
aprendizagem para além dos formais, como a roda, por exemplo. Linguagem, conhecimento
numérico, noção de espaço; estes saberes estavam em muitos lugares e formas existentes na
sala de aula, e muito era oferecido pela professora àquelas crianças. Contudo, na maior parte
do tempo, o conteúdo escolar vinha, simultaneamente, atravessado por uma forma dura no
trato com as crianças.
Os fatos descritos a seguir respeitarão a estrutura da rotina da sala acompanhada pela
pesquisa. Tal rotina era organizada a partir do seu início às 7h30min, com a entrada das
crianças na sala de aula e finalização às 16h45min, com a entrega das crianças aos seus pais
ou responsáveis.
Ainda para a melhor compreensão do leitor, cabe informar que este relato não será
dividido em categorias, acontecerá em um texto corrido (em uma forma que se aproxima da
literária). Um texto que tenta reproduzir, a partir do tempo de observação, um mosaico que
traga para o leitor a impressão de acompanhar a maior parte dos fatos ocorridos em um dia da
vida daquela sala de aula.
Para melhor compreensão do funcionamento deste contexto, segue abaixo a descrição
da rotina, realizada em todas as aulas observadas:
07h50min às 08h20min: Acolhida / café das crianças
08h20min às 08h30min: Higiene
08h30min às 09h40min: I Roda / Atividade Pedagógica
09h40min às 10h10min: Atividade orientada (cantos diversificados, jogo simbólico, música,
movimento)
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10h10min às 10h50min: Recreio
10h50minàs11h00: Higiene
11h00às 11h40min: Almoço
11h40minàs 12h00: Escovação
12h00às 13h30min: Descanso
13h30minàs 14h00: Higiene / Hora do conto
14h00às 14h30min: Lanche
14h30min às 15h15min: II Roda / Atividade Pedagógica
15h15minàs 16h00: Banho
16h00às 16h30min: Lanche de saída
16h30minàs 17h00: Saída
A sala de aula do “grupo 5” ficava localizada no fim do prédio, logo após um curto
corredor, uma sala grande e bem equipada: possuía televisão, aparelho de DVD e aparelho de
som; armários e prateleiras em diferentes alturas que permitiam que muitos brinquedos e
livros de história estivessem à disposição das crianças e os materiais didáticos estivessem à
disposição da professora; além de mesas e cadeiras para as crianças, onde eram realizadas
uma parte das atividades pedagógicas e também servidas as refeições. As mesas eram
arrumadas de uma maneira que permitia o acontecimento da roda pedagógica no centro da
sala, duas vezes ao dia; uma pela manhã e outra à tarde. Além do descanso das crianças após
o almoço, momento em que as crianças dormiam em colchonetes também distribuídos no
centro da sala.
A primeira cena que presenciei enquanto observador do cotidiano daquele grupo, foi
Emanoel, deitado no colo da professora e sendo acarinhado por ela; imagem que
imediatamente me remeteu a Pietá, de Michelangelo, uma experiência genuinamente materna.
Emanoel, quando me viu, abriu os braços e sorriu, mas quando fui cumprimentá-lo,
não correspondeu, ao que me distanciei. A professora disse a ele que falasse comigo porque
eu também era amigo. Não demorou muito, Emanoel deixou o colo da professora e veio falar
comigo.
Os colegas estavam sentados em suas mesas, Emanoel me pegou pela mão e me
apresentou um a um, falando o nome de cada criança. Em seguida, me mostrou um telescópio
construído pelo grupo para a feira do conhecimento. Perguntei o nome do objeto, ele não me
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respondeu verbalmente, mas pôs os olhos no que seriam as lentes do aparelho e me mostrou
como o mesmo funcionava17.
A primeira atividade coletiva das crianças em sala era o café da manhã. As crianças
chegavam ao espaço, colocavam as suas mochilas em um grande cabide posto do lado de fora
da sala, próximo à porta; os calçados também eram retirados na entrada e postos em um cesto
fora da sala e próximo à porta. À medida que iam chegando, as crianças sentavam-se às mesas
de suas escolhas, normalmente aquelas em que os colegas mais próximos estavam sentados.
Alguma mudança nessa configuração só acontecia quando a professora, por algum motivo
(normalmente algum suposto mau comportamento), mudava alguma criança de lugar. O café
da manhã era servido às crianças pela professora e por sua auxiliar na própria sala.
“Tu gostas de criança, Cacio?”, a professora me perguntou na primeira observação.
Conectado com a chegada das crianças, não entendi bem a pergunta, mas ela reforçou e
continuou a falar: “de criança?! Eles falam tanta coisa, a gente ri o dia todo. Mas eu gosto
mais dos danados. Esses são os que a gente mais se apega, falam mais”.
Durante a conversa comigo, a professora olhou para uma criança que estava
conversando e falou: “vou cortar sua língua!”. Para outra disse: “Me dá uma fita pra amarrar o
braço!”.
Carlos chegou à sala e antes de se sentar à mesa olhou para a professora como se
pedisse autorização. Ela autorizou e ele sentou. Ela também lhe falou que se ele virasse o leite
naquele dia, seria “ele e ela”.
O café começou a ser servido. Era leite com cuscuz de milho, a professora serviu
colocando um pouco do leite sobre o cuscuz das crianças. No momento da entrega do café de
Carlos, a professora reforçou a sua fala anterior: “Derrame o leite hoje! Vai ser eu e você!”.
Em outro momento de café da manhã, com a maior parte das crianças já sentadas à
mesa, Humberto entrou na sala, deu bom dia à professora e se dirigiu a duas mesas em que só
havia meninos; com apertos de mãos, cumprimentou alegremente todos os colegas, menos
17

Vale ressaltar que no dia anterior, quando informei à professora sobre o início das observações e também fui
apresentado ao grupo, fiquei à margem de uma conversa sobre Emanoel entre a professora e a psicóloga da
escola. A psicóloga a informava sobre um possível encaminhamento neurológico para Emanoel. Com a saída da
psicóloga perguntei à professora o que havia com a criança. Ela me respondeu: “você vai ver!”. Neste mesmo dia
pude ouvir a professora chamando Emanoel de “Seu Creysson”, em referência a um personagem do programa
“Casseta& Planeta” da Rede Globo de televisão. Segundo busca realizada no site Google, através do Wikipédia
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Seu_Creysson em 08/01/2015): “Seu Creysson representa uma caricatura de uma
pessoa de classe baixa, exagerando características. Suas características mais marcantes são o topetinho para o
lado (com o resto da cabeça careca), os óculos de armação grossa com esparadrapo, a falta de alguns dentes na
boca, o bigode, a camisa vermelha, a barriga protuberante, e por fim, a sua característica mais conhecida, seu
modo de falar todo “erradio” (repleto de solecismos absurdos) e com um sotaque característico que tornou o
personagem famoso”.
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Emanoel que também estava em uma das mesas. Emanoel pareceu demonstrar surpresa, ficou
à espera de algo que não aconteceu. Quando Humberto se distanciou do grupo, Emanoel se
levantou e foi atrás dele, cobrou o cumprimento, mas não foi correspondido. Joaquim e Sávio
reforçaram a negativa de Humberto, falaram que era para ele não falar com Emanoel. Quando
questionados pela professora, justificaram que não queriam falar porque ele batia. Emanoel
pareceu não gostar do que ouviu e bateu em Sávio. A professora chamou a atenção de todas as
crianças envolvidas na situação.
Em outra mesa, Mônica falou que não queria ficar na mesma mesa com Maurício.
Quando a professora ouviu a fala de Mônica, interviu imediatamente, dizendo que todos eram
iguais e que se a mesma continuasse com aquela conversa, tiraria o seu café. Mônica nada
falou.
Após o café da manhã, as crianças seguiam para o momento da higiene (escovação,
banheiro e o que mais fosse necessário). No retorno à sala, as crianças sentavam no chão em
forma de círculo, em um movimento de acomodação para o início da roda. Neste ínterim,
normalmente, a professora ou já estava sentada no chão à espera das crianças, ou estava
organizando o material didático para a roda. Mas de todo modo, em ambas as possibilidades,
ela estava constantemente atenta às crianças neste retorno.
Com tudo pronto, crianças acomodadas e material organizado, a professora dava inicio
à primeira roda pedagógica do dia, momento em que trabalhava com as crianças os conteúdos
curriculares pertinentes à Educação Infantil. A roda, bem como as atividades que se seguiam
imediatamente a partir dela, perfazia um total de aproximadamente 1h40min.
Em uma das observações, logo que a roda começou, uma criança deu bom dia à
professora, que respondeu: “Bom dia! Mas agora fecha essa boca!” Ainda nessa mesma roda,
Emanoel tinha uma folha de papel na mão, a professora pediu a folha de volta, ele se negou a
dar, levantou da roda e saiu correndo pela sala com a folha na mão. Joaquim se levantou,
tentou tomar a folha das mãos de Emanoel; ele não permitiu e o empurrou. Joaquim reclamou
com a professora e ela lhe falou que Emanoel estava certo porque ninguém deveria tentar tirar
algo das mãos do outro da forma com que ele tentou fazer.
A roda continuou. A professora fez uma pergunta sobre a Copa, Mônica tentou
responder. A professora pôs o dedo no ouvido e com expressão irritada, falou: “Não quero
falar com Mônica. Ela só fala gritando e o meu ouvido dói”.
Com a bandeira da Itália nas mãos, a professora perguntou qual era aquela forma
geométrica. Uma criança respondeu que era um triângulo. E ela olhando para a criança falou:
“Você agora foi fundo em sua inteligência”. Em tempo, ela percebeu que havia uma criança

66

fazendo movimentos de mastigação sem ter nada na boca e disse: “Você não é “grupo 3”, sua
mãe lhe trata como um bebê, mas você não é um bebê”.
Ainda nessa roda, ao fazer uma atividade com tinta guache, a professora perguntou a
Silvana o nome das cores, Silvana pareceu não saber com precisão, então a professora disse:
“Fique atenta porque você já é grupo 5 e é um absurdo você não saber as cores”. Outra
criança tentou ajudar Silvana, ao que a professora falou: “vocês adoram fazer um pelo outro”.
Em outra roda observada, também pela manhã, a música marcou o tom do início das
atividades. Todo o grupo, inclusive a professora, demonstrou ter muito prazer em trabalhar
com música, eram sempre momentos muito bonitos. Naquela manhã, a música executada era
“Remove a minha pedra”, da cantora gospel Aline Barros.
Após a música, a professora perguntou ao grupo se todos tinham ouvido, sentido e se
expressado. Logo em seguida começou uma atividade (um jogo) de reconhecimento das letras
do alfabeto. Emanoel ficou inquieto, tentou pegar um carro de brinquedo, o que foi liberado
pela professora. Fábio se movimentou na roda e ela disse: “Me dá uma raiva! Você saiu dali e
não presta atenção!”
Mônica foi chamada para participar da atividade, ela deveria achar a letra “k”, mas não
conseguiu. A professora chamou Fábio para achar a letra “k”, ele a achou. Imediatamente, a
professora olhou para Mônica com expressão irritada e disse: “Até Fábio sabe qual é a letra
‘k’”.
Logo em seguida, olhou para outra criança, também com expressão irritada, e disse
que a mesma estava brincando na roda e em seguida falou: “deixa eu ver Cleber com a
palhaçada dele!”
Em mais uma roda, também realizada pela manhã, a professora começou um jogo em
que as crianças precisavam falar o nome de frutas sem que os nomes fossem repetidos por
outras crianças. As crianças começaram o jogo, mas algumas repetiram ou falaram o nome de
outras coisas que não fruta. A professora parou o jogo e perguntou como eles não sabiam algo
que fazia todos os dias. Pediu para que falassem, todos de uma só vez, o nome de todas as
frutas que conheciam. Em seguida recomeçou o jogo e pediu para que as crianças falassem,
uma por vez, o nome de coisas que há dentro de uma casa. E disse: “Quem errar vai tomar
bolo18!” Todos participaram.
Ela propôs outra rodada, dessa vez as crianças precisariam falar o nome de animais.
“Qual é o bicho, Joana?” Joana não respondeu. A professora então disse: “Você vive em um

18

No Nordeste, a expressão tomar bolo tem igual sentido a tomar palmada na mão.
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mundo tão pequeno. Não é possível que você não saiba”. Então, a professora dirigiu a palavra
a Emanoel: “Emanoel, o nome de um bicho!”, ao que ele respondeu: “Bicho!” A professora
fez expressão de impaciência e dirigiu a palavra à Fátima, fazendo a mesma pergunta e
Fátima também respondeu: “bicho”. A professora repetiua expressão de impaciência e disse:
“não é possível que temos outro Emanoel na sala”. E continuou: “Vamos Fátima, minha
bunda já tá doendo aqui.”.
O jogo continuou, as crianças, uma por vez, diziam o nome de um bicho. Chegou a
vez de Rosa, que também demorou a falar o nome de um bicho; Joaquim, sentado ao lado da
professora, repetiu o que ela tinha falado há pouco: “Vamos Rosa, minha bunda já está
doendo”, repetindo, também, a expressão da professora, que demonstrava reprovação e
impaciência. Nada foi dito pela professora em relação à fala de Joaquim para a colega.
Em outro dia, ainda no momento da primeira roda, a professora propôs mais um jogo,
dessa vez as crianças deveriam falar um número na ordem crescente a partir do lugar que cada
uma estava na roda (1, 2, 3...), e fazer a escrita do número em uma folha de papel que
circularia na roda junto com a contagem. Logo no início, algumas crianças não acertaram e a
professora começou a falar para o grupo: “Sabe o que é isso? Dois anos, três anos, nunca
vinha para a creche. Muito obrigado pelo que está fazendo por você”.
Carlos tinha que fazer o número 10, mas fez só o zero. As outras crianças falavam
como ele deveria fazer, mas era como se ele não estivesse ouvindo. A professora então disse:
“O problema de Carlos é desinteresse, os colegas estão todos dando a dica e ele nem aí”.
Chegou a vez de Emanoel e a folha dos números pulou ele; a criança do seu lado esquerdo
passou a folha para a seguinte, do seu lado direito. Ele demonstrou surpresa e a professora
disse a ele que sua vez seria depois. A folha continuou seguindo e Emanoel começou a falar:
“Pró, faltou eu! Pró, faltou eu!” A folha de papel chegou à professora e Emanoel continuou
falando: “Oh pró, faltou eu! Faltou eu, pró!” Emanoel não participou da atividade.
Uma nova folha de papel começou a passar na roda, agora as crianças deveriam falar e
escrever as letras do alfabeto, na mesma lógica anterior (a, b, c...). Na vez de Mônica todo o
grupo quis ajudá-la, mas a professora não deixou. Em seguida, falou: “Toda atividade é assim,
na roda e na mesa. Mônica só quer copiar, quer mastigado, ela vai ter que criar sua própria
estratégia. Que letra é que vem?” Mônica respondeu corretamente: “e”, e a professora disse:
“vamos ficar até Mônica escrever o “e”. Ninguém vai ajudar.” Mônica escreveu o “e” e a
atividade continuou, chegou a vez de Emanoel e ele, novamente, foi pulado: “e eu, pró? Pró, e
eu?”, ele perguntou; “depois você vai”, ela respondeu. A atividade chegou em Carlos, antes
dele falar o nome da letra, a professora disse: “É o jota! Que nome começa com o jota?”
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Enquanto Carlos tentava responder, a professora falava com um tom de voz mais baixo:
“Carlos é totalmente desinteressado”, em seguida perguntou a ele: “rato, jegue?”.
Em mais um momento de roda, com uma atividade similar à anterior, a professora pôs
as letras no centro da roda, as mostrou às crianças e lhes informou que elas seriam o
“passaporte para o recreio”. Completou a fala também informando às crianças que ela não
tinha ido para brincar naquela altura do campeonato. Olhou para Carlos e perguntou: “Carlos!
Uma palavra que começa com a letra ‘a’?” Carlos respondeu: “bala!” (imediatamente antes à
pergunta da professora, Carlos estava brincando com uma pulseira colorida de uma colega),
ao que a professora falou: “uma criança assim não vai pra lugar nenhum”. Após este momento
com Carlos, a professora respirou fundo, seguiu a atividade com as crianças restantes e logo
em seguida a encerrou e liberou todas as crianças para o recreio.
O recreio acontecia na área externa, tinha duração média de 40 minutos e nele as
crianças brincavam sob os olhares da professora e da auxiliar. Brincavam entre si ou com as
crianças pertencentes ao grupo 4 (formado pelas crianças de 4 anos). Naquele momento, as
crianças tinham à disposição os brinquedos trazidos da sala e uma estrutura plástica, de
tamanho médio, composta por uma torre vertical com aspecto de labirinto rodeada por dois
escorregadores; a estrutura ficava localizada no centro do espaço onde o recreio, na maioria
das vezes, acontecia. Esse momento parecia ser um grande respiro para as crianças, porque
podiam brincar a partir dos seus interesses e com os seus mais próximos. Já para a professora,
parecia ser um momento habitual para evitar possíveis acidentes comuns a muitas crianças
brincando naquele espaço físico: “Cuidado!”, “Não sobe aí!”, “Não corre!”, eram as falas
comuns da professora e da auxiliar para as crianças naquele momento. Além da mediação das
relações estabelecidas entre as crianças no momento das brincadeiras.
Após o recreio, as crianças viviam mais um momento de higiene (lavagem das mãos e
o que mais fosse necessário) e, logo em seguida, retornavam à sala para que o almoço fosse
servido. O almoço acontecia em um tempo médio de 40 minutos; em seguida, as crianças
deixavam a sala para mais um momento de higiene (escovação e o que mais fosse necessário)
e em seguida retornavam à sala para o descanso (momento em que as crianças dormiam), que
durava em média 1h30min. Após o descanso, as crianças viviam mais um momento de
higiene e retornavam à sala para participar das atividades pedagógicas da tarde.
Em um dos momentos vespertinos, em que as atividades eram reiniciadas, as crianças
foram acordadas do descanso, após o almoço, com a música Bolinha de Sabão, do Grupo
Palavra Cantada. “Viva a infância, né, Cacio?”, a professora falou, e eu respondi com um
sorriso e um aceno no sentido de positivo. Logo em seguida, a professora Ana chamou a
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atenção de Joaquim, Mônica e Maurício por conta do que foi considerado por ela como uma
maior agitação por parte das crianças naquele momento. E, mais adiante, disse a Luan: “por
isso a mãe dá cipoada, não para pra pensar!” e continuou: “Já falei para um respeitar o espaço
do outro!”.
Imediatamente após a fala, a professora começou uma atividade com música, na qual
as crianças deveriam acertar o ritmo tocado. A professora começou com Mônica, que não
acertou. Ela disse: “carnaval”. A professora lhe dirigiu um olhar de descrença e disse: “Só
podia ser Mônica!”.
Em muitos momentos, a professora expressava falas que demonstravam um específico
incômodo e estranhamento provenientes das construções das crianças nas atividades. A
impressão era a de que, para ela, as crianças construíam um saber aquém do esperado para
crianças de cinco anos na Educação Infantil. Era comum a professora comparar as crianças de
seu grupo a crianças de idades anteriores, bem como a criança de seis anos, como se este
período etário ainda pertencesse à Educação Infantil.
Em outro momento, também à tarde, enquanto circulava pela sala para acompanhar as
atividades realizadas à mesa, a professora foi chamada por uma criança que queria mostrar a
ela a atividade já feita. Ela se aproximou da criança e falou: “Você acabou, mas eu não estou
satisfeita. Você precisou de minha ajuda para fazer o seu nome todo. Você vai fazer
novamente e só vai sair para brincar quando fizer certo.”. Não demorou muito ela voltou atrás
e liberou a criança para ir brincar, mas antes lhe disse que no retorno faria o certo.
Fábio também foi mostrar sua tarefa à professora, o que lhe coube foi escrever o seu
nome completo tendo como referência um modelo usado em muitas atividades em sala (a
ficha do nome). Quando ela viu a atividade, lhe disse, em tom duro: “Junto! Ligado um no
outro! Tudo junto! Não vai sair!” (fazia referência ao fato de todos os nomes escritos pela
criança estarem ligados uns nos outros). E continuou falando, não mais em direção a ele, mas
organizando os materiais da sala, como se estivesse pensando alto: “Fábio não vai sair, Fábio
é inteligente, mas é preguiçoso, faz bagunçado”. Ouvindo a professora falar, Fábio apagou o
que tinha feito com expressão de “chateado”, bateu na mesa com as duas mãos fechadas e fez
expressão de choro. A professora, ainda andando pela sala, disse, prolongando a fala: “Aqui é
‘grupo 6’!”. Após algum tempo, Fábio terminou a tarefa, mostrou à auxiliar e perguntou se
estava certo. Mas mesmo antes da resposta dela, ele mesmo respondeu que sim e falou que a
professora já tinha visto e que tinha falado que estava certo. A auxiliar também confirmou e
ele saiu da sala sorridente para brincar.
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Para aqueles que continuaram na sala, a professora, com expressão séria, falou que
estava muito chateada com o grupo. Justificou dizendo que eles já tinham entre cinco e seis
anos e não sabiam ainda desenhar a figura humana. “Como pode não conhecer o próprio
corpo?”, ela perguntou. E completou falando que as crianças poderiam ser danadas, mas que
também precisavam ter pensamento rápido.
Em outro dia, no horário desta atividade, a professora pediu para as crianças pegarem
papel e lápis para desenhar, o desenho deveria ser livre. E falou: “Eu só vou olhar esses
desenhos. Eu quero saber se estou no “grupo 3” ou no ‘grupo 5’”. Circulando entre as mesas,
perguntou a Joaquim o que ele estava desenhando e ele respondeu: “uma escada.” E ela lhe
disse: “uma escada tem degrau”.
Para Carlos, ela perguntou: “Está desenhando o quê Carlos?” Ele olhou para ela e
sorriu, e ela continuou: “Eu vou perguntar depois e eu não aceito desenho sem sentido”. E
seguiu falando para o grupo: “Vocês já são ‘grupo 5’ e eu não estou vendo uma figura
humana”. Apontou para Joaquim e disse: “Joaquim, com um desenho cheio de rabisco”. Após
um pouco mais de tempo, sinalizando os brinquedos existentes na sala, ela disse ao grupo:
“Eu quero ver vocês explorando os brinquedos. Se tem uma turma que não sabe explorar os
brinquedos é essa”.
A sensação do não saber parecia ficar ali, pairando na sala e entre as crianças, na
maior parte do tempo. Ela, a sensação; e o seu companheiro, o medo; o medo de errar. Fui
tomado por essa impressão inúmeras vezes, algo que normalmente dizia respeito às crianças,
mas que eu também vivi concretamente em um dos momentos de observação. Em uma
atividade em que foi solicitado às crianças um desenho livre, Sávio pediu para eu desenhar
um jacaré para ele. Eu lhe disse que não poderia e ele me respondeu que não sabia fazer. Ele
olhava em direção à professora e continuava a dizer que não sabia. Então eu lhe falei que
fizesse do jeito como soubesse e lhe perguntei como era um jacaré. Ele desenhou no ar um
jacaré com o dedo. E eu lhe disse: “Está vendo que você sabe?! Faça do jeito que você
souber”.
Nessa mesma atividade, Carlos queria desenhar uma árvore e também veio falar
comigo antes de começar o desenho, dizendo que não sabia enquanto olhava para a
professora. Ele sabia o que era e como desenhar uma árvore, mas o fez de uma maneira que
parecia ser insegura. Quando acabou o desenho, foi mostrar à professora. Ela olhou o desenho
e perguntou: “só uma árvore?” e logo em seguida pediu para que ele fizesse outras. Ele fez
mais duas e levou para ela ver, ao que ela disse: “está vendo como melhorou?! Está bonito!
Carlos voltou sorrindo e me falou que ela tinha achado lindo e foi mostrar aos colegas.
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O momento vivido por Carlos fez vir à tona algo muito marcante na relação da
professora Ana com as crianças na sala de aula: um conteúdo afetivo que parecia ser
subjacente a todo trato mais visível no cotidiano daquela sala. Um conteúdo que, mesmo
envolto na forma dura, aparecia e fazia com que Ana, em muitos momentos, se comportasse
com as crianças como se fosse uma mãe extremamente severa falando com os seus filhos (ou
os acarinhando). E, neste sentido, havia também, por parte de Ana, a tentativa de impor
limites na relação de Emanoel com o grupo e com ela mesma. E, também neste sentido, vale a
pena ressaltar que, naquele contexto, Emanoel parecia ser o que mais desfrutava dos
“privilégios” da “professora-mãe”.
Um desses momentos pôde ser percebido quando Joaquim se levantou da mesa e foi
mostrar à professora sua atividade (que consistia em escrever o nome sem o auxílio da ficha).
Ela, com um tom de voz alto e carregado por um misto de impaciência e irritação, mostrou a
ele que a tarefa estava errada, sinalizou para ele o “erro”, o que faltava na atividade. Contudo,
naquele momento, aquela impaciência e irritação me chegaram como algo que remetia a uma
relação materna. Não parecia uma professora com seu aluno, a expressão, a forma como
falava, o tom da voz; parecia uma mãe cansada falando com seu filho. Ao fim da sinalização
do “erro”, a professora falou para Joaquim pedir ajuda a auxiliar para refazer a atividade, ela
iria fazer novas linhas na folha de papel ofício. Curiosamente, quando Joaquim se dirigiu à
auxiliar para se referir à professora ele trocou o “minha pró”, como eles costumam chamá-la,
por “minha mãe”.
Em outro momento em que as crianças saíam da sala para brincar, Joaquim mostrou
uma cueca, que estava dentro da mochila, aos colegas e a mim. Ele mostrava expressando
muita alegria. A professora, atenta à situação, me contou que aquelas eram as primeiras
cuecas dele. Ela falou que em todo tempo dele na escola, nunca tinha usado uma cueca. E que
no dia anterior tinha sido o seu aniversário e que ele havia ganhado duas cuecas; a que estava
usando e a que nos mostrou. Com um sorriso e com uma expressão de que possuía total
entendimento do que aquele momento representava para Joaquim, a professora Ana encerrou
nossa conversa dizendo: “Uma coisa tão simples, né?! Mas que deixa ele feliz!”
Quando se tratava de Emanoel, a professora Ana parecia precisar dispender uma
energia diferente, mas que só acontecia em momentos que demonstravam serem críticos na
relação entre os dois, o que pode ser percebido a seguir.
Naquela manhã, Emanoel, durante e após a roda, fez muitas coisas que pareceram se
conectar muito mais com o seu desejo e movimento individuais que com os acordos e
combinados da professora com ele e com o restante do grupo. Brincou muito no momento das
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atividades, bateu em alguns colegas quando não foi atendido pelos mesmos, desorganizou o
material que a professora estava usando em uma atividade individual com outras crianças,
subiu em uma das mesas para dançar, tentou pegar brinquedos que não eram permitidos para
o momento. Algumas vezes foi contido na roda e fora dela, pela professora, pela auxiliar e até
mesmo por outras crianças.
Como tentativa para que Emanoel participasse das atividades propostas pela rotina,
havia desde as reclamações até momentos em que o mesmo era posto entre as pernas da
professora ou da auxiliar (uma forma de conter a criança como se ela estivesse sentada no
colo do adulto). Em alguns momentos, a professora pediu para que os colegas não prestassem
atenção ao que ele estava fazendo; algumas crianças conseguiam outras não. Porém, em um
determinado momento em que Emanoel corria dentro da sala, a professora o conteve pelo
braço, o levou até a mesa em que anteriormente ele estava sentado e lhe falou, de maneira
bastante firme, que ele não era diferente das outras crianças e que ele não teria recreio por
conta da forma com que tinha se comportado.
Mesmo após a fala da professora, Emanoel quis sair para o recreio, mas não foi
liberado imediatamente. A professora o lembrou de como tinha se comportado durante aquela
manhã e que por isso ele ficaria mais um pouco na sala. Ele ameaçou chorar e a professora
falou que ele não fizesse porque não adiantaria, ele insistiu e ela não recuou.
Passado algum tempo, enquanto as outras crianças estavam no recreio e aprofessora
organizava a sala, ela disse a Emanoel que ele não ia brincar e que ele entende tudo. Nesse
momento, a auxiliar completou com a fala: “tudo e mais um pouco”. E a professora continuou
dizendo: “ele quer é liberdade”.
Em outro momento, que também pareceu demonstrar mais uma tentativa de impor
limites a Emanoel, a professora organizava a saída das crianças para mais uma atividade fora
da sala. À medida que fossem chamadas por nome, uma a uma, as crianças deveriam pegar
um brinquedo na caixa de brinquedos. Emanoel levantou de sua cadeira sem a autorização da
professora e foi na direção dos brinquedos. A professora se levantou, o pôs no lugar e lhe
falou: “nem que eu tenha que levantar 10 vezes, você só vai brincar quando eu falar seu
nome”. Emanoel voltou para o lugar, riu e falou o primeiro nome como se fosse a professora o
chamando: “Emanoel!” Em seguida, levantou algumas vezes do lugar e ela o pôs de volta,
dizendo que ele precisava aprender a ouvir. Emanoel sentou e se aquietou.
Em uma das tardes, com a proximidade do fim do dia, as crianças começaram a ser
organizadas para o banho, as meninas primeiro e os meninos em seguida. Enquanto as
meninas tomavam banho, os meninos assistiam, na sala, o desenho animado chamado “Dora
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aventureira”. Caroline entrou na sala após o banho, sua blusa estava posta de maneira
irregular para dentro do short; a professora viu e a chamou para consertar. Nesse momento, os
meninos começaram a se agitar. A professora olhou para o grupo, disse que estava ocupada e
perguntou se ela ia precisar ficar se levantando para dar conta da situação, perguntando:
“vocês são “grupo 3” ou “grupo 6” ?”
À medida que as crianças iam entrando na sala, eram cuidadosamente penteadas,
perfumadas e tinham seus rostos pintados. A professora Ana foi a responsável pelas três
tarefas. Com todas as crianças já na sala, Emanoel entrou e tentou ser pintado antes de um
colega. A professora pediu que esperasse a vez dele. A auxiliar voltou para a sala e perguntou
à professora se uma determinada criança havia sido pintada. A professora respondeu que sim,
mas que havia feito apenas um coração simples porque ela não poderia ficar sem nenhuma
pintura. Perguntei o que ela tinha. A professora então falou que ela tinha um problema no
sangue, que só vivia “morrendo” desde o “grupo 3”. Logo em seguida, Emanoel foi chamado
para ser pintado. Ele ganhou uma pintura muito mais sofisticada que as outras crianças.
Naquele final de dia, seria comemorado o aniversário das crianças nascidas naquele
mês; um momento oferecido pela escola. Todos prontos, arrumados, perfumados e pintados,
saíram para a área externa após terem combinado com a professora que se comportariam.
Todos brincaram muito naquela festa, tudo sob o olhar atento da professora. Cantaram
parabéns, o bolo e o suco foram servidos e logo em seguida as crianças foram entregues aos
pais ou responsáveis que já esperavam por elas no portão da escola:
- “Tchau, minha pró!”
- “Tchau, até amanhã!”
***
A experiência do campo, mais especificamente da observação em sala, também me
trouxe momentos de contato com a criança que eu fui. E, principalmente, como essa criança
também foi cuidada (ou não cuidada) no espaço escolar. Trago aqui dois momentos em que
esse contato foi bem demarcado. O primeiro momento na relação com uma criança e o
segundo momento na relação com a professora Ana.
A professora começou um novo jogo. Um jogo de adivinhação a partir de desenhos ou
palavras construídos aos poucos por ela no chão da sala, no meio da roda. A professora ia
desenhando uma imagem ou escrevendo uma palavra, aos poucos, e solicitando que as
crianças adivinhassem o que seria. A professora começou com a primeira imagem e
perguntou a Germana o que ela achava que seria, Germana ficou olhando para a imagem e
não respondeu de pronto. A professora perguntou para ela: “Está com sono? Perdeu a noite,
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foi?!” Germana balançou a cabeça em negativa e não acertou a pergunta; a professora seguiu
com o jogo.
Nesse ínterim, me distraí com Sávio, que se afastou um pouco da roda, se aproximou
de mim e começou a conversar comigo, tocou em meu sapato e falou que era duro. Mandou
eu jogar fora e me perguntou por que eu não comprava um sapato do “Patati, Patata”.
Perguntei a ele por que do “Patati, Patata” e ele me respondeu dizendo que era mais bonito.
Logo em seguida, me convidou para soltar uma bufa19. Ouvi o convite, mas fiquei na dúvida
se era aquilo mesmo e por isso perguntei: “soltar o que?” e ele me responde: “eh! soltar uma
bufa ... com a boca”. Essa resposta veio acompanhada com um meio sorriso e uma expressão
que parecia também dizer: “você não sabe do que eu estou falando?!” Sávio foi chamado de
volta para a roda pela professora. E eu fiquei ali me sentindo um adulto bobo por não entender
sobre o que ele estava falando, mas também me senti tratado como uma criança, validado
nesta condição por uma criança. Foi muito bom!
No outro momento, agora com a professora, neste mesmo dia:
Depois de um tempo de observação, sentado no chão, levantei-me e sentei em uma
cadeira das crianças que compunha uma mesa que ficava próxima à porta e que normalmente
não era ocupada por elas. Eu estava sentado imediatamente embaixo dos interruptores da luz e
do ventilador. A professora, sentada em outra mesa, imediatamente à minha frente do outro
lado da sala, ajudando algumas crianças com a atividade, me pediu para apertar o “botão” do
ventilador. Eu ainda sentado tentava, e, de costas para os interruptores, apertar o que para
mim era o “botão”, mas não era. Ela repetia: “o botão, o botão, o botão”. A minha impressão
foi a de que havia ali certa irritação cada vez que repetia e eu não acertava. Quando me dei
conta da possível irritação, também fui tomado pelo medo e a certeza de que se eu demorasse
mais um pouco ela me perguntaria se eu era “burro”. Levantei imediatamente, olhei para o
“botão” e achei o interruptor, apertei-o e o ventilador funcionou. Senti-me aliviado! Foi tudo
muito rápido, mas mais uma vez me senti naquela manhã, como uma das crianças, mas dessa
vez não foi nada bom, muito pelo contrário.
***
Em um dos últimos dias do ano letivo, um dia de ensaios para a festa de encerramento
e poucas atividades formais, a professora Ana trouxe para as crianças uma questão que
durante todo o período de observação pareceu ser para ela um incômodo e algo que desejava
que fosse desconstruído: a forma com que as crianças lidavam com Maurício.
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As crianças estavam organizadas em uma configuração que lembrava um coração.
Joaquim segurava Maurício. A professora pediu que Joaquim deixasse Maurício porque ele
não era doente. A atividade continuou e Joaquim também continuou na tentativa de ajudar
Maurício. A professora lhe falou que ele não precisava ficar conduzindo Maurício porque ele
não era doente.
A professora Ana passou a chamar as crianças de três em três para o centro da roda,
para ver como eles estavam dançando e lembrando a coreografia ensaiada. Divertiu-se
informando aos meninos o que eles deveriam ou não fazer no momento da apresentação.
Poderiam se soltar, fazer passos de hip hop, mas não poderiam fazer gestos, que, segundo ela,
remetiam a gestos obscenos. A professora conduziu essa atividade se divertindo muito, no
momento em que Maurício foi para o centro da roda, seu olhar foi acompanhado por um
longo sorriso.
No fim da atividade as crianças foram jogar no lixo o papel de bala que eles
receberam, da professora, pelo bom comportamento. Mais uma vez as crianças tentaram
ajudar Maurício e, nesse momento, a professora falou ao grupo que não sabia em que sala eles
começaram com o vício de ajudar Maurício em tudo. Falou que ele não era um bebê e
começou a perguntar ao grupo: “ele pula, corre, dá risada, briga, bate, faz cocô, faz xixi, cai,
levanta? Então?! Ele é igual a todo mundo!” Continuou dizendo ao grupo: “fica acolhendo
Maurício com esse cuidado, já Emanoel vocês querem matar, guardem um queimado20 pra
ele.” E continuou falando sobre Emanoel: “não vai entender nada, não faltou o ano todo, não
me deu um descanso e agora falta”.
Logo em seguida, Maurício sentou em uma mesa próxima de onde eu estava, ele e um
outro colega. A tarefa era fazer uma carta para Papai Noel e escrever o seu próprio nome na
carta. Quando Emanoel começou a escrever o nome dele, o colega imediatamente tentou
ajudá-lo, como se ele realmente não soubesse. Pedi para que ele deixasse Maurício fazer
sozinho, o colega atendeu ao meu pedido. Maurício escreveu o primeiro nome e desenhou um
carro em pouquíssimo tempo. Enquanto o colega que queria ajudá-lo desenhava o próprio
Papai Noel. Quando a professora percebeu que Maurício já tinha terminado, ela pegou a sua
tarefa e mostrou ao grupo, falando: “Olha aqui! Vocês ficam tratando Maurício como um
bebê e ele já terminou. Olhem o carro que ele fez! A escrita do nome! Olhem que segurança,
que traço! Não tem nada tremido. Está vendo que ele sabe?!”. O grupo olhou com
estranhamento e Maurício olhava para a professora com um sorriso radiante.
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Quando a professora devolveu a tarefa de Maurício, Ricardo, de outra mesa, olhou
para o desenho de Maurício com admiração e falou: “não é que ele sabe fazer mesmo?! Olha a
roda! Agora eu já sei fazer uma roda bem feita” (era como se tivesse aprendido naquele
momento após ter visto a roda feita por Maurício). Na mesa em que Maurício estava, logo em
seguida à fala da professora sobre o seu desenho, ele já estava sendo novamente chamado de
“bê” por uma criança. Enquanto outra criança, na mesma mesa, tentava ensiná-lo a pintar e
dizia: “assim oh Maurício, assim oh!” E Maurício continuou pintando de uma forma muito
mais organizada que o colega que queria ensiná-lo. Enquanto isso, um colega me perguntava,
se referindo ao próprio desenho: “Isso que é pintar, né, Cacio?”
Conforme dito anteriormente, as observações em sala de aula tornaram possível
alcançar a experiência de construção de uma sala de aula de grupo 5 de uma escola voltada
para crianças em situação de pobreza na cidade do Salvador. Experiência marcada por uma
dureza no trato com essas crianças, e que muito se assemelha a outras experiências de
pesquisa em salas de aula voltadas para esse mesmo público, tendo Patto (1990; 2010) como
grande representação. No contexto das observações, era comum me perguntar como as
crianças se sentiam e entendiam o que estava acontecendo na sua experiência escolar. Movido
por essas questões, realizei um encontro grupal com as crianças, que será apresentado a
seguir.

5.3 O GRUPO COM CRIANÇAS

As crianças chegaram ao espaço destinado ao nosso encontro, trazidas por seus
responsáveis, no horário combinado. Inicialmente, apenas três das sete convidadas, sendo
todos meninos. Durante o encontro, chegou mais uma criança, totalizando quatro
participantes, todos meninos21. Quando as recebi, fomos juntos à Igreja, local onde o grupo
foi realizado. Nos organizamos à medida que íamos também organizando o equipamento para
o registro audiovisual e a ajuda deles foi de fundamental importância, já que possuíam muito
mais afinidade com o equipamento do que o próprio pesquisador.
Imediatamente após a organização dos equipamentos, começamos a atividade do
grupo que, conforme descrita anteriormente, envolvia a história de um pequeno extraterrestre
(ET), também de seis anos (assim como eles), que queria muito conhecer as escolas da Terra
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Faltaram ao encontro as seguintes crianças convidadas: Mônica, Emanoel e Carlos.
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destinadas às crianças pequenas. Após falar, apresentei o pequeno ET às crianças, mostrando
a imagem a seguir.

- Vocês sabem quantos anos ele tem? Perguntei.
- Trezentos mil! Fábio respondeu.
Eu respondi que não e lhes disse que ele tinha seis anos.
- Ainda? Joaquim perguntou surpreso.
Perguntei quem no grupo tinha seis anos e cada um foi respondendo:
- Eu! Respondeu Joaquim.
- Eu! Maurício respondeu.
- Eu tenho seis anos! Falou Fábio. E logo em seguida disparou a falar em direção ao
ET: seu feio, doente mental, quer conhecer a terra e a gente, né? Se você tivesse WhatsApp
você ia ver!
Quando ouvi a fala direcionada ao ET, perguntei a Fábio porque o ET seria feio e
doente mental. Ele sinalizou o olho e as outras partes do rosto do ET e tentou me fazer
entender que as partes que compunham o rosto do ET estavam em locais diferentes. E me
disse:
- Porque ele tem um olho aqui assim, oh! Um olho aqui e a essa parte dele é tudo aqui
(se referindo à boca do ET).
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- Então ele é feio e doente mental porque ele é diferente? Perguntei.
Ele finalizou, respondendo que o ET é igual à menina da igreja que é doente mental.
Em seguida, perguntei se eles sabiam o que o ET mais queria fazer aqui na Terra.
- Brincar! Respondeu Maurício.
- Se divertir! Falou Joaquim.
- Ficar na rua e jogar bola! Fábio respondeu.
Concordei, mas também falei às crianças que aquilo que o ET mais queria aqui na
Terra era conhecer uma escola. E mostrei a segunda imagem:

Fábio, quando ouviu o desejo do pequeno ET e em seguida viu a imagem que
representava a chegada do ET em uma escola, exclamou afetuosamente: “Oh, meu Deus!”
Segui falando que o ET estava muito curioso em saber como era uma escola, mas não
sabia nada sobre o seu funcionamento. Desta forma, dirigi-me às crianças fazendo as
perguntas que o ET supostamente se fez logo em sua chegada à escola:
- Mas como é uma escola? O que se faz aqui?
E as crianças, sem demora, responderam à minha pergunta:
- Ele tem que estudar!
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- Fazer o dever!
- Fazer o dever de casa!22
- Brincar no recreio!
Enquanto as crianças falavam sobre as tarefas que o ET teria que realizar a partir de
sua entrada em uma escola da Terra, chegou mais uma criança para participar do grupo
naquela tarde, Sávio. O que foi motivo de muita alegria para as crianças que já estavam lá.
Todos eles pularam e gritaram algumas vezes “uh, é campeão!” junto com o ex-colega que
acabara de chegar. Todos eram vizinhos, mas parecia que não se viam há muito tempo. Tive a
impressão de que tudo aquilo também falava do fato de estarem todos reunidos em um espaço
que eles tanto conheciam, mas que já não frequentavam há quase seis meses; era um
reencontro. A atividade foi desorganizada por alguns instantes, mas acompanhar toda aquela
alegria foi algo muito bonito e tocante.
Grupo reorganizado, apresentei o pequeno ET a Sávio e falei sobre os motivos de sua
vinda à Terra. Quando Sávio já estava integrado àquele encontro, segui com a história. Faleilhes que o pequeno ET conheceu a escola. E então eu lhes disse que na escola que o ET
conheceu tinha várias atividades parecidas com as que eles tinham no ano anterior.
- Que atividades vocês tinham aqui na escola no ano passado? Eu perguntei.
E eles responderam:
- Tinha roda!
- Tinha música!
- E calendário, tinha também?23 Eu perguntei.
Com as respostas afirmativas das crianças, segui contando que quando o ET chegou à
escola, a professora também fez uma atividade com o calendário e perguntou a ele que dia da
semana era aquele e ele não soube responder. Contei que, em seguida, a professora perguntou
à turma qual era a data. Segui falando que, na turma da qual o ET fazia parte, as crianças
começaram a responder à professora, um falou que era dia três, outro falou que era dia quatro,
até que uma criança respondeu corretamente falando que aquele dia era dia cinco. Neste
momento, disse, a professora se voltou para o ET e perguntou a ele como era o número cinco.
E mostrei às crianças que participaram do grupo, uma imagem do número cinco.

22

Este item, possivelmente, já informa sobre a experiência das crianças no primeiro ano do Ensino Fundamental
- isso porque a experiência das crianças neste Centro de Educação não envolvia lições (dever) para serem feitos
em casa.
23
O “calendário” é uma atividade pedagógica realizada diariamente com as crianças e tem como finalidade
construir noções de dias, meses e ano.

80

Joaquim e Sávio me mostraram como era a escrita do número cinco, e Fábio, como
fazia na sala de aula no ano anterior, tentou ajudar Maurício a fazer o número cinco: “assim
oh, bê!” Observei e aguardei o final da cena que se repetia. Em seguida, perguntei se eles
imaginavam qual tinha sido a resposta do ET.
- Não! Eles responderam.
Fiz mistério! Mas fui mostrando bem devagar a imagem do número que tinha sido a
resposta do pequeno ET.

Surpresos, eles gritavam e repetiam o nome do número:
- Três!
- Três!
- Três!
- Ele colocou um três no lugar do cinco! Falei. E logo em seguida perguntei às
crianças:
- Estava certo?
As crianças responderam juntas que não.
- O que vocês acham que as outras crianças da sala do ET vão pensar sobre ele?
Perguntei.
- Que ele tá errado!
- Que ele é um burro! Respondeu Maurício.
- Um burro? Eu perguntei.
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E Fábio imediatamente respondeu:
- É um burro! Porque ele colocou um três no lugar do cinco.
As outras crianças continuaram:
- Parece que não tem mente!
- Parece um elefante!
- Parece um maluco!
- Um maluco? Como assim um maluco? Eu perguntei.
E Joaquim respondeu:
- É, um maluco! Porque ele colocou um três no lugar do cinco.
As crianças não paravam de rir do erro do ET e continuaram com outros adjetivos. O
último foi:
- Acho que ele é um jegue!
Logo em seguida, ainda durante os risos, perguntei às crianças sobre o que eles
achavam que o ET tinha pensado sobre ele mesmo depois que todas as crianças da sala
falaram alguma coisa após o seu erro. Eles responderam:
- Ele pensou que ele era um cachorro! Maurício falou.
- Ele pensou que ele era um burro! Falou Fábio.
- Ele pensou no chicote24 de mamãe! Joaquim respondeu.
Em seguida, usando as carinhas que expressavam os sentimentos perguntei às crianças
como eles achavam que o pequeno ET tinha se sentido. As crianças deveriam escolher uma
das carinhas mostradas a eles, todas juntas e expostas no centro da roda:

Para indicar como o ET teria se sentido, a carinha escolhida pelas crianças foi a que
expressava tristeza.

24

Instrumento resistente e flexível feito de longas tiras de couro ou de cordões entrançados e presos a um cabo
utilizado para castigar animais e, por vezes, seres humanos.
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Também perguntei às crianças como eles achavam que a professora tinha se sentido
com o erro do ET e eles também deveriam responder usando as carinhas. Para indicar como a
professora se sentiu, as crianças escolheram a carinha que expressava raiva.

Continuamos nossa conversa. Perguntei às crianças que cor era uma árvore e todas me
responderam que era verde. Sávio ainda completou: “verde que nem o mato!” Em seguida,
falei que a professora do ET também perguntou a ele qual era a cor da árvore e mostrei a cor
vermelha como a resposta dada pelo ET. Mais uma vez, todos começaram a gritar (os gritos
das crianças remetiam-me à ideia de reprovação). Aguardei que ficassem menos eufóricos e
perguntei o que as pessoas falariam do ET quando soubessem que ele falou que a árvore era
vermelha. Eles responderam:
- Um doente mental!
- Um burro!
- Um sem mente!
Perguntei o que eles achavam que as outras crianças falariam sobre o ET e Maurício
respondeu:
- Que ele é um bostão!
Perguntei às crianças se elas sabiam o porquê de o ET dar aquelas respostas.
- Não sei! Fábio respondeu.
- Porque ele é um burro mental! Maurício falou.
- Porque ele fica muito tempo sem ir pra escola. Foi a resposta de Joaquim.
Perguntei às crianças como elas achavam que o ET se sentiu quando falou outra cor
que não a esperada pela professora. A resposta também deveria ser dada a partir das carinhas
dos sentimentos, e eles indicaram a carinha da tristeza.
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Por fim, perguntei às crianças se em algum momento elas já tinham vivido algo
parecido com o que o ET viveu aqui na escola da Terra; da professora pedir um número e eles
falarem outro, da professora pedir uma cor e eles falarem outra. Todos responderam que sim.
Contudo, imediatamente após a minha pergunta e a resposta afirmativa das crianças, instalouse um impressionante silêncio entre eles. Perguntei como foi e eles não responderam. Neste
ínterim, ao ouvir a pergunta, Sávio mudou consideravelmente a sua expressão facial, ficou
mais sério, parou o que estava fazendo e ficou meio pensativo durante alguns instantes. A
minha impressão, no momento, era como se ele estivesse lembrando algo. Como se ele
também estivesse entendendo alguma coisa. Logo em seguida, o grupo dispersou e eu
encaminhei para encerrar o encontro. Perguntei como eles estavam nas novas escolas. A
resposta de Joaquim foi:
- Ela é imbecil!
Perguntei por que e ele não respondeu.
Perguntei a Fábio como era na escola dele e ele respondeu:
- É ruim!
Perguntei por que e ele continuou:
- Porque a professora fica gritando.
Perguntei por que ela ficava gritando e ele continuou:
- Quando a gente não faz o dever, quando a gente erra.
Joaquim reforçou a fala de Fábio:
- A professora fica gritando quando a gente não faz o dever e quando a gente erra.
- E aqui, como era? Eu perguntei.
Fábio respondeu:
- Aqui era mais ou menos ruim. Porque pelo menos a gente brincava, ela deixava a
gente brincar de pega-pega e não reclamava.
Com o fim da fala de Fábio (a minha sensação era a de que nada mais precisava ser
dito), perguntei às crianças se eles queriam falar mais alguma coisa sobre o ET ou sobre as
escolas que eles estavam estudando naquele momento; eles disseram que sim, mas
dispersaram mais uma vez. Agradeci a participação e a ajuda que eles tinham me dado
naquela tarde e encerrei a atividade, não sem muita angústia.
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6 REFLEXÕES TEÓRICAS À LUZ DA EXPERIÊNCIA EM CAMPO

As palavras que abrem esta seção são aquelas que ecoaram durante a análise do
material da pesquisa de campo, proferidas por Fanon (1952; 2008), psiquiatra negro, cuja
história de vida é marcada pela presença da colonização francesa em seu país. Escolho suas
palavras, pois elas sintetizam precisamente o que foi posto em pauta a partir da vivência em
campo e da leitura exaustiva do material construído:
À primeira vista, pode parecer surpreendente que a atitude do antissemita se
assemelhe à do negrófobo. Foi meu professor de filosofia, de origem antilhana,
quem um dia me chamou a atenção: “Quando você ouvir falar mal dos judeus, preste
bem atenção, estão falando de você”. E eu pensei que ele tinha universalmente
razão, querendo com isso dizer que eu era responsável, de corpo e alma, pela sorte
reservada a meu irmão. Depois compreendi que ele quis simplesmente dizer: um
antissemita é seguramente um negrófobo (FANON, 1952; 2008, p. 112).

Se pensarmos a realidade brasileira contemporânea, ainda não será estranho se, através
de um exercício reflexivo, continuarmos as palavras de Fanon (1952; 2008) e acrescentarmos
que, seguramente, um negrófobo também acredite que os negros estejam fadados à pobreza,
com natural destino à miséria e à criminalidade.
E por conta disso não seja estranho entrar em contato com professores que entendam
que ao seu trabalho caiba mais do que mediar a primeira entrada da criança no processo de
escolarização formal: caiba também, em um sentido de obrigação, responsabilidade para com
o outro, mostrar a essa criança em que contexto social ela está inserida. Na ocasião da
entrevista, a professora explicita algumas das suas percepções e preocupações em relação às
crianças, que, por sua vez, se revelam nos seguintes termos:
Eu tenho criança aqui assim: são muitas... despertam o desejo, a inteligência, eu vejo
que se tivesse um meio de inserir elas num espaço bom quando sair daqui, valeria a
pena, entendeu? Porque são crianças que você vê... tomara Deus que não, que daqui
pra frente eles não se percam por ai pelo caminho (do bairr...) escolar, mas assim,
são crianças que têm interesse e nesse processo de ensino aí, provavelmente no
caminhar, eles vão se desinteressar.

Ao pensar a condição do homem negro na relação com o homem branco, Fanon (1952;
2008) nos fala que, no Exército colonial, e especialmente nos regimentos senegaleses de
infantaria, os oficiais nativos eram, antes de qualquer coisa, intérpretes. Serviam para
transmitir as ordens do senhor aos seus congêneres, desfrutando, deste modo, de certa
honorabilidade.
Na sala, a professora Ana, em muitos momentos, poderia ser comparada a um oficial
nativo do Senegal em plena trincheira de guerra, a guerra da vida. A sua função seria traduzir
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para as suas crianças as informações necessárias para que fosse possível fugir daquilo que no
Bairro, a seu ver, colocava em risco o desenvolvimento escolar e social das mesmas. “Eu
queria poder avançar com essa criança, porque essa criança, ela tem tudo pra ter um futuro,
não que não vai ter, mas assim... um futuro de condições mesmo, pela inteligência [...].”
Para Fanon (1952; 2008), “quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole,
mais o colonizado escapará da sua selva” (p.34). A grande questão é que gente não se faz só,
gente se faz com gente e com todas as marcas históricas que cada um traz consigo. Marcas
que normalmente nunca são apenas de um indivíduo, são marcas velhas, curtidas no corpo e
na alma de toda uma família, de toda uma comunidade, de todo um Bairro (GONÇALVES
FILHO, 2007). É o que a professora Ana nos ajuda a compreender quando, na entrevista,
relembra como foi a sua chegada, juntamente à sua família, no Bairro da Paz. Pela força do
que ela afirma, optei por repetir a citação:
Cheguei aqui no momento que não tinha casa nenhuma. Aqui tudo era areia, areal,
areia, areia, areia mesmo. A praça tinha poucas casas, eu morava em São Cristóvão,
mas a gente tava cansado de morar em casa de aluguel e aí a gente vinha andando,
os ônibus não paravam como lhe falei. A gente vinha, todo dia, quase todo dia, de
tarde. Os barracos eram de taipa, de adobo. Primeiro foi de palha, depois de taipa e
depois de adobo, quando você via uma casa de adobo era porque a situação já tava
melhorando. É uma história de vida que se hoje eu ganhasse muito dinheiro eu não
esqueceria muito a minha origem, porque foi tudo crescimento, não foi nada de
graça, nada fácil, foi tudo lutado, suado, entendeu?! São momentos, assim, que você
carrega para o resto de sua vida.

Pelo que pude perceber, as marcas (momentos) também entraram naquela sala de aula
de crianças na faixa etária de cincos anos. Nada obstante, mais adiante, também foi possível
compreender que naquela sala, mas certamente em muitas outras do nosso país, inúmeras
marcas estariam presentes. Marcas essas que, possivelmente, ainda dialoguem com as
primeiras experiências escolares em terras brasileiras. É o que Saviani (2011) nos ajuda a
entender a partir dos seus escritos no livro História das ideias pedagógicas no Brasil.
Segundo o autor, as primeiras práticas educativas nos moldes tradicionais chegaram ao
Brasil com a vinda dos padres jesuítas na primeira metade do sec. XVI; período de
incorporação do Brasil ao império Português. Através de uma tríade que se consolidou a partir
da articulação entre ações da colonização, educação e catequese, os jesuítas, na liderança dos
padres Manoel da Nóbrega e José de Anchieta, logo colocaram em prática as suas ideias
educacionais.
Vale a pena ressaltar que, nas terras da colônia brasileira, devido à “realidade rebelde”,
tais ideias educacionais precisaram sofrer alguns ajustes. Aqui, o destino das primeiras ações
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pedagógicas foram as pequenas crianças indígenas. A ideia era a de que, atraindo primeiro os
pequenos, poderia se chegar mais facilmente aos seus pais.
Entretanto, também vale a pena ressaltar que aquilo que para os portugueses
colonizadores era visto como rebeldia pode ser entendido por nós como uma importante
reação contra os invasores. O que fica evidente quando entendemos que, à época da chegada
dos portugueses no Brasil, os índios de denominação tupinambá abrangiam a maior parte das
terras invadidas. Possuíam sociedade organizada e um processo educativo que incluía homens
e mulheres desde o momento do nascimento até a morte. A cultura era transmitida de maneira
direta e oralmente na experiência da vida cotidiana. Uma lógica que construía um processo
educativo que atendia aos interesses de todo o grupo e servia como base para a manutenção de
uma sociedade sem classes (SAVIANI, 2011). Algo que, como podemos perceber, não se
perde ou se abre mão sem significativa resistência25.
A pedagogia e a ética missionária articuladas pelos jesuítas, nas novas terras
apossadas, possuía como premissa o entendimento de que, para ocorrer fé e saber, fazia-se
necessário existir primeiro, por parte dos índios, o medo e a sujeição. Seriam esses os
indicadores de que os gentios26 estariam prontos e dispostos para a conversão e também para
receber educação. Em última instância a (suposta) benfazeja formação educativa e
civilizatória, gerida pelos jesuítas, pode ser compreendida como a matriz (nos moldes
tradicionais) primária do sistema educativo brasileiro; possuía como fim sujeitar, converter e
conformar disciplinarmente aqueles que deveriam ser submetidos a tal processo.
A tarefa missionária de civilizar e doutrinar aqueles que não sabiam sobre a fé foi o
que supostamente motivou (e justificou) Dom João III, rei de Portugal, a efetivar a
colonização do Brasil. Hoje, quase 500 anos depois, nos parece que o caráter missionário
ainda traz ranços na prática pedagógica dos nossos professores. É o que nos sinaliza, na
entrevista, a professora Ana, em fala já apresentada anteriormente, ao definir a profissão
docente como “uma missão a cumprir”, sendo ela uma “missionária”.
No passado, para os milhares de índios tupinambás, sair da condição de sociedade
organizada, que vivia há séculos nas terras que passaram a ser chamadas de Brasil, e passar à
condição de pessoas selvagens e submetidas à ação missionária portuguesa, representou a
retirada à força dos seus valores culturais, morais, religiosos e tudo mais que marcava a
diferença entre eles que aqui já estavam e os portugueses que aqui chegaram. Com a chegada
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O que também nos ajudar a repensar a ideia de que os portugueses trouxeram as primeiras práticas educativas
formais, à medida que os índios possuíam em sua cultura as suas próprias práticas educativas formais.
26
Pagão, idólatra, infiel, selvagem, não civilizado. (FERREIRA, 2010)
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dos negros escravizados, a mão de obra indígena deixou de ser valorizada e desta forma a
estrutura educativa destinada a eles também sofreu significativa diminuição. Já para os negros
escravos, durante os quase 300 anos que se seguiram, o processo educativo foi resumido ao
par sujeição e catequese, à medida que para os europeus colonizadores os negros
representavam o mau e o animalesco. O que, de forma contundente, Fanon (1952; 2008) nos
ajuda a compreender:
Na Europa, o Mal é representado pelo negro. [...] O carrasco é o homem negro, Satã
é negro, fala-se de trevas, quando se é sujo, se é negro – tanto faz que isso se refira à
sujeira física ou à sujeira moral. [...] Na Europa, o preto, seja concreta, seja
simbolicamente, representa o lado ruim da personalidade. [...] O negro, o obscuro, a
sombra, as trevas, a noite, os labirintos da terra, as profundezas abissais, enegrecer a
reputação de alguém; e, do outro lado: o olhar claro da inocência, a pomba branca da
paz, a luz feérica, paradisíaca. Uma magnífica criança loura, quanta paz nessa
expressão, quanta alegria e, principalmente, quanta esperança! Nada de comparável
com uma magnífica criança negra, algo absolutamente insólito. [...] Na Europa, isto
é, em todos os países civilizados e civilizadores, o negro simboliza o pecado. O
arquétipo dos valores inferiores é representado pelo negro (FANON, 1952; 2008, p.
160).

Nesse sentido, o autor conclui: “Quando a civilização europeia entrou em contato com
o mundo negro, com esses povos selvagens, todo o mundo concordou: esses pretos eram o
princípio do mal” (FANON, 1952; 2008, p. 161).
Nos anos finais da escravidão, os negros brasileiros passaram a ser suspostamente
protegidos por leis que em duas condições específicas os retiravam da condição de escravos: a
Lei do Ventre Livre, em 1871; e a Lei dos Sexagenários, em 1885. A última garantiu a
liberdade dos escravos com mais de 60 anos de idade e a primeira (que dialoga com as
questões desse trabalho), garantiu a liberdade de todas as crianças nascidas a partir da data de
sua promulgação, em 28 de setembro de 1871, mais precisamente.
O que chama a atenção nas relações sociais estabelecidas a partir da Lei do Ventre
Livre é que, mesmo com a garantia de acesso a direitos afiançados por lei aos cidadãos livres,
como a educação, por exemplo, a criança negra (e pobre) já aparecia como um transtorno
social; tanto no que diz respeito à entrada delas onde antes não podiam estar ou a partir da
ideia de que no futuro a criança negra se tornaria uma perturbadora da tranquilidade ou da
honra social. É o que podemos perceber a partir do que seria uma preocupação exposta, em
1879, ou seja, um ano após a promulgação da Lei do Ventre Livre, “pelo Dr. K. Vinelli,
médico dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro” citado por Kuhlmann
Junior:
Que tarefa não é a de educar o filho de uma escrava, um ente de uma condição nova
que a lei teve de constituir sob a condição de ingênuo! Que grave responsabilidade
não assumimos conservando em nosso lar, junto de nossos filhos, essas criaturinhas
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que hoje embalamos descuidosas, para amanhã vê-las convertidas em inimigos da
nossa tranquilidade, e quiçá mesmo da nossa honra (KUHLMANN JUNIOR, 2011,
p. 80)!

Para começar a retornar às marcas que estavam lá naquela sala das crianças na faixa
etária de cinco anos da Educação Infantil, observada no trabalho de campo dessa pesquisa,
mas que, possivelmente, atravessam as centenas de salas de aula das escolas oferecidas aos
pobres do nosso país, vale a pena retomar duas importantes reflexões.
A primeira diz respeito ao fato de que no Brasil os negros saíram das senzalas e
ocuparam os morros e junto com eles subiu como herança, dos brancos senhores, toda sorte de
preconceitos que diziam respeito à imagem deste povo, algo que ainda persiste27. E a segunda
diz respeito ao fato de que desde os tempos da abolição da escravidão e pouco tempo depois a
Proclamação da República, conforme afirmado anteriormente, “numa sociedade baseada no
tripé latifúndio-monocultura-escravidão, o ideário liberal não podia passar de mera retórica,
alheia à realidade social sobre a qual pretendia dispor” (PATTO, 1990; 2010, p. 80).
Essa afirmação ganha força quando nos lembramos de que, como já visto
anteriormente, no Brasil, o acesso às Universidades deveria ser garantido e possível a todos os
cidadãos, desde a primeira Constituição, promulgada em 1824. Contudo, a professora Ana e,
certamente, milhares de homens e mulheres do nosso país não foram (e ainda não são)
beneficiados com direitos garantidos desde 1824. Essa realidade é duramente ratificada pela
professora, quando, ao falar de sua história de vida, explicita os desafios para estudar na área
pretendida, bem como o adiamento de sua formação em nível superior, tendo em vista que
“faculdade naquele tempo era coisa de rico, né?! Quem fazia faculdade? Um pobre fazer
Faculdade? Muito difícil!”
Ao tratar sobre as marcas deixadas no corpo e na alma daqueles que são humilhados
social e politicamente, Gonçalves Filho (2007) nos diz que a palavra humilhação deriva da
raiz latina humus e que a mesma remete a terra e que em seu nascedouro etimológico a
palavra humilhação poderia se referir a dois sentidos: abaixar ou trazer para perto da terra de
maneira suave, ou, abater, rebaixar, por abaixo, atacar alguém. Ainda segundo o autor, logo
cedo a palavra humilhação foi preenchida pelo segundo sentido, o de rebaixar, o de fazer
alguém cair por terra.
Desta forma, Gonçalves Filho (2007) também nos ajuda a compreender que a
humilhação é um fenômeno ligado à dominação e a um rebaixamento que acontece no
presente, mas que remete ao passado do humilhado, ou seja, de todos aqueles que vieram
27

Cf. PATTO, 1990; 2010.
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antes dele. A experiência da humilhação gera no humilhado um conflito que diz respeito ao
fato de saber que tem direito, mas ao mesmo tempo sentir-se pequeno, pouco merecedor
daquilo que também deveria ser seu. Faculdade, disse a professora, em tom de resignação e
aceitação, não era para ela.
A história da professora Ana representa muito bem a história de milhares de mulheres
pobres que assumiram os espaços escolares destinados às crianças pobres. Apesar dos
significativos avanços que ocorreram na legislação, discutida anteriormente, entre as décadas
de 1980 e 1990, visando a qualidade do processo educativo das crianças pequenas, até a
primeira década dos anos 2000, à maioria das mulheres que ocuparam os postos de trabalho
na Educação não era exigido nenhum tipo de formação, quer seja no curso de Magistério, quer
seja nos cursos de Pedagogia (BARBOSA, 2013).
Dessa forma, a passagem dos anos parece informar a esta mulher pobre (e a tantas
outras em igual condição), que mora e trabalha em seu próprio bairro, que na vida só se
consegue aquilo que se busca com as próprias mãos. Nada estaria para ser dado, tudo precisa
ser conquistado. É o que podemos perceber quando a professora Ana, no momento da
entrevista, esclarece sobre como entrou no Centro de Educação Infantil: primeiro como
auxiliar, substituindo uma professora que saiu de licença médica; e depois, a partir da ideia de
esforço pessoal para fazer a formação em Pedagogia, para finalmente assumir o posto de
professora regente.
A fala da professora Ana, mais uma vez, remete a um discurso que é dito e ouvido por
muitas pessoas nos contextos em que superar os limites impostos pela pobreza possui lugar de
respeito e admiração. Patto (1990; 2010), ao tratar sobre a construção histórica do conceito de
fracasso escolar em nosso país, também reflete sobre as mais diversas justificativas
construídas para dar um (pseudo) sentido ao fato de que, mesmo após a Revolução Francesa,
muitos acessos a bens e direitos sociais continuaram limitados a uma parcela muito pequena
da população. Nesse sentido, a autora também trata do conceito de meritocracia e nos informa
que, dentre as muitas justificativas para legitimar a ordem dominante, houve a de que o acesso
a bens e direitos sociais estaria, supostamente, acessível a todos. Desta forma, a possibilidade
de ascender (ou não) socialmente informaria muito mais sobre uma capacidade individual do
que um limite social. Patto (1990; 2010), a fim de nos auxiliar em uma compreensão mais
profunda acerca do tema, propõe a seguinte construção teórica, valendo-se, para tanto, de uma
importante citação de Hobsbawm.
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Uma das crenças fundamentais do século XIX era a de que “o mundo da classe
média estava livremente aberto a todos. Portanto, os que não conseguiram cruzar
seus umbrais demonstravam uma falta de inteligência pessoal, de força moral ou de
energia que automaticamente os condenava, ou, na melhor das hipóteses, uma
herança racial ou histórica que deveria invalidá-los eternamente, como se já
tivessem feito uso, para sempre, de suas oportunidades.” (HOBSBAWM, 1979, p.
219-220).
Entre os supostos inaptos, os trabalhadores pobres das cidades industriais
(HOBSBAWM, 1979, p. 62).

Nessa medida, é possível pensar sobre o quanto os discursos que atravessam a relação
entre professores e suas crianças também podem ser marcados pela crença meritocrática. Um
discurso que deu sentido (e ainda dá) às supostas conquistas da vida adulta inserida na
sociedade, mas que também deu sentido (e ainda dá) ao suposto sucesso ou insucesso na vida
escolar.
Assim, cabe dizer que era possível perceber naquela sala de aula os ensinamentos
formais, curriculares para a Educação Infantil. Mas também era possível perceber
ensinamentos que, supostamente, deveriam fazer com que aquelas crianças logo cedo também
aprendessem o caminho para o “autofazer” (uma tarefa para além da escolarização, uma tarefa
para a vida). A grande questão, atravessada e vivida com muita angústia, durante todo o
trabalho de campo, foi (é) tentar entender por que o desejo e trabalho de tantos professores
para que as “suas” crianças avancem em seus processos de escolarização (mas também na
vida) vem, frequentemente, acompanhado de um trato impressionantemente duro, que em
muitos momentos resvalam para a violência, o que comparece de forma contundente, no texto
que apresenta as observações em sala de aula.
O contato com esta qualidade de mediação, durante o trabalho de campo, gerou outras
perguntas, que, assim como a primeira (por que o trato precisa ser tão duro?), atravessaram e
também foram motivo de muita angústia: o que autoriza professores a tratar crianças dessa
forma? Como isso repercute nas crianças?
Os anos que antecederam a abolição da escravidão brasileira marcaram um período em
que também deu início a muitas reflexões, por parte da classe dominante, sobre o que fazer ou
como lidar com as pessoas negras antes e após a abolição, contexto em que as crianças e
jovens negros não ficaram à margem (AZEVEDO, 1987). É inegável que a hegemonia do
discurso dialogou com a preocupação expressa anteriormente pelo médico K. Vinelli, mas
também é possível encontrar, em contradição, discursos que apontavam e refletiam acerca de
toda a submissão perversa e violenta à qual também eram sujeitadas as crianças e jovens
negros.
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Naquela circunstância, como de costume, a Literatura serviu de instrumento de crítica
social e hoje alguns daqueles textos nos são significativamente úteis no sentido de informar
sobre os hábitos e costumes de um período que tanto ainda nos influencia. Dois em especial,
ambos escritos por Machado de Assis, são de grande valor, à medida em que nos aproximam
do trato doméstico e educativo construído na vida urbana pré e pós-abolicionista. O primeiro,
uma crônica, “Pancrácio”, escrita em 19 de maio de 1888, ou seja, menos uma semana após a
abolição. Conta a história de um suposto visionário, corajoso e bondoso senhor que, antes
mesmo das leis que regulariam a abolição da escravidão no Brasil, confere ao seu jovem
escravo, Pancrácio, a liberdade, “um dom de Deus, que os homens não podiam, roubar sem
pecado”. Eis um trecho do conto:
Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me
não escovar bem as botas; efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco,
sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título
que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor; eram dois estados naturais,
quase divinos.
Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí pra cá, tenho-lhe despendido alguns
pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo
filho do diabo; cousas todas que ele recebe humildemente, e (Deus me perdoe!)
creio que até alegre (ASSIS, 1973, p. 491).

O segundo texto, “O caso da Vara”, publicado pela primeira vez em 1891, três anos
após a abolição, conta a história de um jovem branco (ao que parece) que foge do seminário e
vai pedir ajuda a uma senhora viúva de temperamento forte. A ideia do jovem Damião era que
a Sinhá Rita pudesse convencer o seu padrinho, que por sua vez convenceria o seu pai, a
voltar atrás na decisão de manter o jovem no seminário. Em seu desdobramento, o texto
sobreleva a relação entre Sinhá Rita, uma senhora forte, firme, bondosa e alegre e a forma
com

que

a

mesma

tratava

as

crianças

negras

que

estavam

sobre

os

seus

cuidados/responsabilidade/poder.
Sinhá Rita tinha quarenta anos na certidão de batismo, e vinte e sete nos olhos. Era
apessoada, viva, patusca, amiga de rir; mas, quando convinha, brava como diabo.
Quis alegrar o rapaz, e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco,
ambos eles riam, ela contava-lhe anedotas, e pedia-lhe outras, que ele referia com
singular graça. Uma destas, estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de
Sinhá Rita, que esquecera o trabalho, para mirar e escutar o moço. Sinhá Rita pegou
de uma vara que estava ao pé da marquesa, e ameaçou-a:
- Lucrécia, olha a vara!
A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma
advertência; se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo
do costume. Damião olhou para a pequena; era uma negrinha, magricela, um
frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda.
Contava onze anos (ASSIS, 1973, p.536).
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No passado (nada distante), assim como hoje, as leis e os códigos presentes na
Constituição, responsáveis por regular a vida em sociedade, representavam os entendimentos
e as ideais (dos) dominantes acerca de como a vida deveria ser pautada a partir dos seus
aspectos casuais e costumeiros, aos mais complexos. À época da escravidão, a crença
hegemônica era a de que os negros não seriam cidadãos de espécie alguma; ao contrário,
seriam rudes, incultos e sem condições de conhecer a dimensão das leis que organizavam a
sociedade. Assim, somente os castigos físicos ou os seus temores poderiam servir como
instrumentos de “controle”. Desta forma, para a classe dominante à época, bem como para os
seus legisladores, a punição física jamais poderia ser excluída na relação com os negros
(SOARES, 2007).
Mais uma vez cabe dizer que com o fim da escravidão os negros foram expulsos das
senzalas e, sem nenhum suporte de cunho político e/ou infraestrutural, subiu (ou desceu) os
morros brasileiros28 e sobre eles continuou recaindo, como uma das infelizes heranças dos
colonizadores brancos europeus, toda sorte de preconceitos.
Os anos que anteciparam a abolição da escravidão no Brasil e, em seguida, a
Proclamação da República, foram marcados por discussões que giraram em torno do desejo
de se ter um país formado por um povo livre e civilizado. À primeira vista, uma empreitada
política e econômica capitaneada por uma elite humanista e progressista, animada pelos
avanços e pressões da Europa, mais especificamente Inglaterra, em função da Revolução
Industrial. O novo tempo, moderno e capitalista, exigia uma sociedade positiva, que, à época,
também significava uma sociedade “habitada por um povo social, isto é, uma comunidade de
produtores livres e insaciáveis. Sempre perseguindo necessidades e, portanto, devotados ao
trabalho” (AZEVEDO, 1987, p.38); e à ordem, a “grande mãe” do progresso tão desejado.
Nesse sentido, outra grande questão que permeava aquele momento, era também como
dar conta de milhares de índios e negros tidos como violentos, (contraditoriamente) indolentes
e incapazes de estabelecer relações formais de trabalho.
Desta forma, as ideias pedagógicas que diziam respeito ao processo educativo formal
naquele momento possuíam como ponto de grande tensão duas importantes questões: quem a
República, vindoura, desejava educar e quem esta mesma República precisava educar?
Segundo Carvalho, a resposta para estas questões:
[...] Não pode deixar de levar em conta a aposta da oligarquia cafeeira paulista na
imigração como recurso civilizatório de branqueamento da população. Essa aposta
mostra a outra face da ênfase republicana na importância da escola para a nova
28

Cf. PATTO, 1990; 2010.
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ordem política, ressignificando as profissões de fé dos primeiros republicanos
(CARVALHO, 2010, p. 91).

Amaral (2007) reproduz trechos da fala de José Bonifácio de Andrada e Silva (o
“Patriarca da Independência”), no ano de 1823, à Assembleia Geral Constituinte com o
objetivo de apontar meios para a civilização dos índios. Segundo José Bonifácio, era possível
pensar o seguinte sobre os índios:
[...] o índio bravo do Brasil deve ser preguiçoso porque tem pouca ou nenhuma
necessidade; porque sendo vagabundo, na sua mão está arranchar-se sucessivamente
nem terrenos abundantes de caça ou pesca, [...] Tudo o que não interessa
imediatamente à sua conservação física, e seus poucos prazeres grosseiros, escapa à
sua atenção ou lhe é indiferente; falta de razão apurada, falta de preocupação, é
como um animal silvestre seu companheiro; [...] todas as ideias abstratas de
quantidade e número, sem as quais a razão do homem pouco difere do instinto dos
brutos, lhes são desconhecidas. (BONIFÁCIO, 1823, p. s/n apud AMARAL, 2007,
p. 28).

No mesmo evento, a Assembleia Geral Constituinte, José Bonifácio (1823 apud
AZEVEDO, 1987) reflete sobre os negros, também com o objetivo de apontar meios para a
sua civilização. Segundo a autora, “apesar de considerar o africano de baixo nível mental
devido à vida ‘selvática da África’, resistente a toda “espécie de civilização”, José Bonifácio
empenhava-se para formular disposição para integrá-los no país.” (p. 41).
Ainda nesse sentido, Raeders (1996) nos conta sobre as impressões do Conde de
Gobineau sobre a nossa população; o Conde foi ministro da França no Brasil no final da
década de 1860. Segundo Gobineau, os brasileiros eram:
Uma população toda mulata, com sangue viciado, espírito viciado e feia de meter
medo. [...] Nenhum brasileiro é de sangue puro; as combinações dos casamentos
entre brancos, indígenas e negros multiplicam-se a tal ponto que as matizes da
carnação são inúmeros, e tudo isso produziu, nas classes baixas e nas altas, uma
degeneração do mais triste aspecto. (GOBINEAU, 1869, p. s/n apud RAEDERS,
1996, p. 39).

Diferentemente da segunda metade do sec. XVI, no final do sec. XIX o processo
educativo teve por finalidade auxiliar na formação de um “povo brasileiro” forte e civilizado.
Para tanto, entendiam que seria preciso resolver a grande questão, do que à época, era
denominada por heterogeneidade física e civil gerada por uma população composta por
índios, por negros escravizados e alforriados, e também por brancos de origem europeia (os
nascidos no Brasil e os pobres imigrantes). Os dois primeiros grupos tidos como motivo de
vergonha e medo, e o terceiro compreendido como aquele que poderia embranquecer e salvar
a nação da (quase certa) inevitável degeneração e desaparecimento (AZEVEDO, 1987;
RAEDERS, 1996).
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Assim, as escolas passaram a ter a função de civilizar e educar os “não civilizados”.
Mas também, seguindo a tendência da época, se tornou atenta ao fato de que caso não fosse
possível cumprir a sua função, por conta das supostas tendências naturais dos mestiços à
degeneração, caberia à escola ocupá-los integralmente. É o que nos ajuda a entender Azevedo:
Assimilação, incorporação e homogeneização são expressões correlatas que
aparecem nos textos desses reformadores, traduzindo não só uma vontade de exercer
um melhor controle sobre a população em geral, como, sobretudo, a necessidade de
produzir a própria subjetividade do trabalhador livre (AZEVEDO, 1987, p. 47).

Ainda seguindo os passos da autora, é possível entender que:
Embora a maioria da população composta de negros e mestiços fosse considerada de
baixo nível mental, isto não se colocava como empecilho para uma futura
incorporação à sociedade brasileira, tal como esta era projetada por estes
reformadores. Para vários deles, tratava-se simplesmente de tornar ocupados os
“desocupados” ou manter ocupados aqueles que se fossem alforriando, de modo a se
instituir um controle estrito e cotidiano do Estado sobre suas vidas (AZEVEDO,
1987, p. 47- 48).
Era deste modo que se pretendia combater a vagabundagem, problematizada na [...]
perspectiva da extinção da escravidão em um futuro mais ou menos próximo
(AZEVEDO, 1987, p. 48).

Sobre esse tema, Azevedo finaliza o seu pensamento quando nos diz que:
Tudo se resumia, portanto, a um esforço decidido e sistemático do Estado, no
sentido de educar, amoldar, civilizar, controlando e disciplinando o cotidiano dos
governados a fim de que eles se tornassem úteis ao país, partes integrantes e
batalhadoras de uma razão nacional superior (AZEVEDO, 1987, p. 49).

Voltando aos dias atuais, quase 130 anos da entrada do Brasil nos supostos tempos
modernos (abolição da escravidão, Proclamação da República, democracia, industrialização),
objetivo dos reformistas, eis que surgem mais questões que de forma alguma perdem de vista
as já levantadas anteriormente neste trabalho. Desta forma, sinto-me impelido a perguntar:
que escolas republicanas, que professores republicanos e que alunos/crianças republicanos
temos conseguido construir ao longo desses quase 130 anos de modernidade e
desenvolvimento?
Defendendo a importância de recuperarmos nossa própria história, Adorno (2006)
afirma que uma lei objetiva de desenvolvimento se dá a partir de uma humanidade alienada de
memória, esgotada e sem folego no movimento de se adaptar ao existente. Se não há
memória, não há história e se não há história, não há como identificar ou cuidar das marcas
que nos foram deixadas ao longo do tempo.
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Ao refletir sobre a formação da democracia alemã, que muito se assemelha com a
forma com que se constituiu a nossa República e consequente democracia, Adorno (2006) nos
conta que lá a democracia aconteceu pelas mãos dos vencedores e, que por isto:
[...] não se estabeleceu a ponto de constar da experiência das pessoas como se
fossem um assunto próprio delas, de modo que elas compreendessem a si mesmas
como sendo sujeitos dos processos políticos. Ela é apreendida como sendo um
sistema entre outros, como se num cardápio escolhêssemos entre comunismo,
democracia, fascismo ou monarquia; ela não é apreendida como identificando-se ao
próprio povo, como expressão de sua emancipação. (ADORNO, 2006, p. 35)

No Brasil, como visto anteriormente, para os vencidos, a Modernidade, e tudo o que
ela representava, não possuía fim emancipatório (por mais que esse fosse o discurso aquecido
pelo idealismo da época, não percamos Pancrácio de vista). Deveria sim, inserir o povo pobre
(os índios, os negros e os seus descendentes) em um severo e cotidiano controle estatal, e à
escola (integral) caberia grande participação neste contexto. Nos dias atuais, é possível pensar
sobre professores e processos educativos que, em pleno campo de tensão, busquem fazer uma
quebra efetiva com uma condição alienada à lógica hegemônica; contudo, “quanto mais densa
é a rede, mais se procura escapar, ao mesmo tempo em que precisamente a sua densidade
impede a saída” (ADORNO, 2006, p. 122).
E assim, chegamos à sala de aula da professora Ana, mulher cuja família é fundadora,
moradora e trabalhadora em um dos bairros mais pobres e, segundo a opinião pública, mais
violentos de Salvador. Ana, professora responsável diariamente, de segunda à sexta, por 25
crianças na faixa etária de cinco anos, que parecia entrar em sua sala de aula trazendo consigo
as marcas de toda a história de humilhações – política, social, econômica e pedagógica –
oferecida aos homens, mulheres e crianças negras e pobres em nosso país. Seria necessário à
Ana ter recursos objetivos e subjetivos não disponibilizados a ela para resistir a essa história.
Alheia “às questões da ideologia e das relações de poder – que não estão simplesmente
“lá fora”, na sociedade, mas também entranhadas no próprio corpo” (PATTO, 1990; 2010,
p.75) dos indivíduos que compõem a Educação e as escolas do nosso país, a professora Ana
parecia entrar na sala levando consigo a lógica de que o esforço e capacidades pessoais levam
à superação. Parecia levar consigo a crença na incompetência das pessoas pobres, o que fazia
com que a mesma, em muitos momentos, expusesse esse entendimento nas falas e ações para
com as crianças e suas famílias. Reforçava, assim, o lugar de que a essas famílias e crianças a
falta de valores, limites, educação, alimentos, resguardo da intimidade, amor e atenção seriam
determinantes na falta de avanços no comportamento e aprendizagem daquelas crianças em
sala de aula (PATTO, 1990; 2010).
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Neste sentido Kulmann Junior (2011) nos ajuda a entender como a história e antigas
heranças do processo educativo das crianças pobres alcançaram os dias atuais.
Na organização racional dos serviços de assistência, adotou-se uma intencionalidade
educativa, presente no interior das instituições jurídicas, sanitárias e de educação
popular que substituíram a tradição hospitalar e carcerária do Antigo Regime. Após
a década de 1870, o desenvolvimento científico e tecnológico consolida as
tendências de valorização da infância que vinham sendo desenvolvidas no período
anterior, privilegiando as instituições como as escolas primárias, o jardim de
infância, a creche, os internatos reorganizados, os ambulatórios e as consultas às
gestantes e lactentes, as Gotas de Leite. Essas instituições, inicialmente com uma
postura paternalista mais bondosa, assumem uma dimensão cada vez mais
autoritária diante da população pobre e trabalhadora: os homens de ciência seriam os
detentores da verdade, capazes de efetuar a distribuição social do controle, na
perspectiva da melhoria da raça e do cultivo do nacionalismo (KULMANN
JUNIOR, 2011, p. 27).

Ainda no objetivo de construir um melhor entendimento sobre o tema, cabe dizer que
as ideias acima também comparecem no trecho a seguir do mesmo autor:
A história da assistência tem sido também a da produção de uma imagem de pobre
como ameaça social a ser controlada. As instituições cumpriram uma função
apaziguadora. Interpreta-se a pobreza a partir de caracterizações parcializadas. Essa
lógica ainda se faz presente quando se reduz a história da infância à infância
abandonada, quando a criança pobre é identificada como menino de rua, que, por
sua vez, torna-se sinônimo de trombadinha, ou menor infrator, reproduzindo a
concepção de pobreza forjada nos moldes das concepções assistenciais do início do
século (KULMANN JUNIOR, 2011, p. 27-28).

Ao longo do tempo, com o desdobramento do trabalho de campo, foi possível entender
que havia ali na relação daquela professora com as suas crianças um entendimento de que o
trato duro, que em muitos momentos resvalava na violência, dialogava com a presunção de
que para aquelas crianças, nascidas naquele contexto o trato deveria ser sempre com “pouco
açúcar e pouco afeto”29. Essa seria a medida para formar crianças escolarizadas, mas também
distantes dos perigos da vida.
Tal impressão foi confirmada em função de um dos últimos encontros com a
professora; o encontro em que ela me deu o retorno de suas impressões acerca da leitura do
texto deste trabalho referente às observações participantes. Nesse encontro, adiado muitas
vezes, suas primeiras palavras, em tom de angústia, foram: “Eu preciso saber uma coisa de
você! Não tenho conseguido dormir à noite por causa disso! Você realmente me acha dura
como está escrito aqui?”.

29

Referência à música composta por Chico Buarque de Holanda, “Com açúcar, com afeto”, que conta a historia
de um homem tratado com o doce predileto feito com açúcar e com afeto, mas que ainda assim não dava conta
de uma vida mais formal.

97

Não foi simples responder essa pergunta. Mas a resposta foi afirmativa, diante da qual
ela demonstrou grande surpresa, se levantou de onde estávamos sentados, com o texto na mão
e me perguntou em pé, no meio da sala: “mas por que você não me falou nada? Você poderia
ter feito isso!” Expliquei que naquele contexto não caberia interferir no percurso e processo
dela, mas que contava com o momento em curso para que pudéssemos conversar. Logo em
seguida, em um diálogo norteado pelos seus questionamentos provenientes do texto, ela
apontou para o texto e me falou: “Aqui! Não me conformo com isso! Você diz que eu pareço
estar irritada em vários momentos do texto. Não é irritação, é preocupação! Aquela era uma
turma com crianças com várias questões, eu me preocupava com eles!”
Essas palavras ainda ecoam: “não é irritação, é preocupação!” Parece que aqui há um
grande tema ainda a ser enfrentado pela pesquisa relacionada à escolarização da criança em
situação de pobreza no Brasil.
Se o tratamento da professora para com as crianças era marcado, de forma dominante,
por uma rudeza, também foi possível notar que, mesmo nos contextos mais duros, a
professora agia movida pelas “melhores intenções”. Essa defesa da professora em relação a
sua prática ganha corpo quando, ao presenciar a festa de encerramento do ano letivo das
crianças, evidenciou-se o quanto era difícil para a professora Ana liberar as “suas” crianças e
o quanto os pais lhe eram gratos pelo bom trabalho. Pude acompanhar uma conversa entre os
pais, atravessada por certo pesar em função do fato de que no ano seguinte os seus filhos
perderiam o contato com uma professora firme: “Aquele Sávio não é mole, esse ano eu gostei
muito de ter sido a pro Ana a pró do grupo 5!” – uma mãe falava a outra.
Contudo, o que parece que pais e professores não se dão conta é que preocupações
dirigidas a outrem, organizadas em um estado de força que resvala em violência, vão estar
diretamente vinculadas a uma experiência que faz o outro cair por terra (humiliatio). Mesmo
que essas supostas preocupações sejam para construir aprendizagem, mesmo que seja para
superar as durezas de uma vida que se assemelha a uma trincheira de guerra. Para além de
qualquer justificativa, o golpe ou a sua ameaça sempre serão lugares de medo, angústia e
tensão (FANON, 1952; 2008; GONÇALVES FILHO, 2007). No contato com as crianças na
sala, a partir do trabalho de campo, em muitos momentos parecia-me que a alegria por saber
era substituída pelo medo de errar. Tal experiência pode ser presenciada na situação de
desenho de Sávio e Carlos, relatada anteriormente.
Gonçalves Filho (2007) nos ajuda a entender que o desenvolvimento também está no
campo da experiência da desordem e do não saber; que as pessoas sempre trarão consigo
algum nível de desarrumação e movimentos desorientados. Mas que, nem por isso, deixam de
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ser alguém; entretanto, alguém que pode, em algum momento, não responder às coisas e ações
já definidas do mundo. As crianças não estão fora dessa experiência, muito pelo contrário.
Sobre elas e sobre como os adultos podem conduzir tais momentos de maneira a construir um
efetivo (e afetivo) desenvolvimento, o autor nos fala que:
Os outros contam para a criança antes que esta possa abordar como outros os outros,
antes que seja capaz de alteridade. Quando aceitamos sem censura que uma criança
não possa precocemente haver-se com o que lhe é estranho, um paradoxo toma
corpo: a menina ou o menino vão muito naturalmente mover-se para fora de si e
para o outro. É preciso que o caminho para o outro seja uma “conquista sem
esforço”: essa bela expressão vem de Donald Woods Winnicott. Uma criança fica
sem “alteração”, sem “passagem para o outro”, quando esbarra em exigências
intrusivas, quando esbarra em adultos controladores. Ou quando esbarra com
temores dissuasivos de adultos medrosos demais. O movimento das crianças é coisa
que não se deve apressar e nem retardar, só esperar e apoiar com confiança
(GONÇALVES FILHO, 2007, p.190, destaques nossos).

Nesse sentindo, o autor, com a sensibilidade que lhe é peculiar, nos diz que:
Segue provisoriamente sem desejos, intenções ou interesses, ainda sem escolhas,
iniciativas ou realizações. Criança e adulto de quem exigimos que vivam
constantemente definidos são impedidos daquilo que chamamos de relaxamento.
Sem compartilhar desordem e desorientação interiores, não alcançamos liberdade
para momentos e gestos pessoais (GONÇALVES FILHO, 2007, p. 190).

E por fim, ele nos ajuda a compreender que:
Quem estiver impedido de relaxar tende a especializar-se em comportamentos
submissos ou estereotipados, que vai esforçar-se por tomar como satisfatórios – há
quem ostente o orgulho de contradizer-se, sempre em compasso com as instituições.
E há a alternativa dos comportamentos antissociais que, no rastro ainda de
Winnicott, devemos interpretar menos como um ataque dirigido aos outros do que
como uma demanda de receptividade (GONÇALVES FILHO, 2007, p. 191).

Retomemos a imagem do intérprete do Exército Colonial nas trincheiras senegalesas,
trazida por Fanon (1952; 2008), aquele que informa o que os comandantes têm a dizer aos
subalternos. Retomemos também o fato de que os professores trazem consigo a herança
ancestral das humilhações sociais, políticas, históricas e pedagógicas impostas pela classe
dominante; trazem consigo a história do seu bairro, a história de sua família; trazem a sua
própria história (GONÇALVES FILHO, 2007). E é assim, unida a tantas histórias, que esses
professores vão para as suas salas de aulas. É a partir de todos esses lugares que o professor
precisa ser pensado! Onde “as motivações e os comportamentos assumidos não são
diretamente racionais, na medida em que deturpam os fatos a que se referem. Porém eles são
racionais no sentido em que se apoiam em tendências sociais [...]” (ADORNO, 2006, p.34).
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Neste sentido, é importante que não percamos de vista o indivíduo autor da ação, ele
deve ser objeto da crítica. No entanto, e o mais importante é que estejamos muito mais atentos
ao sistema em que tal indivíduo foi criado, à medida que “conforme o ditado de que tudo
depende unicamente das pessoas, atribuem às pessoas tudo o que depende das condições
objetivas, de tal modo que as condições existentes permanecem intocadas” (ADORNO, 2006,
p. 36).
Há de se continuar nas reflexões e práticas que auxiliem na necessária e significativa
quebra do histórico preconceito atribuído ao pobre, e no contexto específico desta pesquisa à
criança pobre, ainda vista como um risco social iminente. O que também, normalmente, é
levado para dentro das escolas, para dentro das salas de aulas, estabelecendo uma íntima
relação com ideias, sentimentos e o aguardo (certo) da (em potencial) incompetência escolar
dessas crianças.
Assim, cabe aqui, auxiliado por Souza e Sobral (2007) e Encarnação Junior (2015),
fazer referência ao fato de que as crianças sobre as quais recaía o maior número de queixas,
preocupações e tensões por parte da professora Ana eram do sexo masculino. O que não
destoa das questões de gênero também atreladas ao histórico preconceito dirigido aos pobres:
supostamente serão os meninos negros e pobres que se tornarão os futuros homens negros e
criminosos da nossa sociedade30.
Desta forma, o trabalho de campo também permitiu perceber a sutileza de que naquela
sala de aula, mas possivelmente em muitas outras inseridas no contexto de escolas populares,
a atenção às queixas de comportamento e aprendizagem estavam relacionadas com as
impressões da professora acerca de como uma determinada criança será na vida adolescente
ou adulta. Como essa criança se comportará na relação com as outras pessoas. Ou seja,
questões que ultrapassam os conhecimentos e fazeres que precisam estar em pauta no espaço
e no processo de escolarização na Educação Infantil.
No encontro marcado para conversarmos sobre as impressões da professora Ana
acerca do texto que versa sobre sua sala de aula, sua fala foi atravessada pelo incômodo
gerado pela leitura (surpresa, angústia, perda do sono durante a noite, preocupação em como
ela e seu trabalho seriam vistos por quem lesse a pesquisa31). Um encontro denso, mas repleto
30

O que nos conecta com a duradoura e ainda crescente mortes dos jovens negros das periferias de todo o Brasil,
o que não é diferente nas periferias da cidade do Salvador. Uma espécie de lógica preventiva que, torcemos, em
um futuro muito próximo possa ser reconhecida como os muitos extermínios da história internacional.
31
Cumpre ressaltar que foi oferecida à professora a oportunidade de produzir um texto de própria autoria no qual
ela pudesse apresentar a sua versão dos fatos narrados. Tal texto, segundo o compromisso assumido por mim,
comporia a dissertação na íntegra, não sendo objeto de análise, mas uma oportunidade de a professora sentir-se
contemplada na sua perspectiva acerca de seu próprio trabalho. Embora tenha concordado com a proposta, a
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de momentos em que ambos (pesquisador e professora) percebiam o quanto a vida se organiza
em um território de muitas contradições. Entrar em contato e suportar o horror das nossas
próprias ações não é tarefa fácil, muito pelo contrário. Entretanto, esta é uma das formas em
que se faz possível a busca pelas raízes das nossas ações. O que, por conseguinte, se não gerar
o fim da repetição da ação, por meio da elaboração das nossas motivações; pode gerar atenção
e mal-estar quando do seu acontecimento (ADORNO, 2006).

professora não conseguiu produzir tal texto até o fechamento da presente dissertação. Ainda tenho a expectativa
de recebê-lo, ainda que não possa incorporá-lo no trabalho final.

101

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho começa a ser pensado, sem que eu mesmo tenha me dado conta, a partir
de três importantes experiências.
A primeira diz respeito ao fato de que quando comecei a trabalhar no contexto da
Educação Infantil, há sete anos, tive a impressão que a minha compreensão sobre infância e
criança não se conectava com a compreensão de infância e criança de um número
considerável de professores deste mesmo contexto.
A segunda, ligada à primeira, dizia respeito às expectativas das professoras que,
supostamente, não eram correspondidas pelas das crianças; a experiência aqui se organizava a
partir da escuta e de diálogos construídos em função de queixas formais de comportamento e
aprendizagem. Nesses nossos encontros, as professoras diziam: “ele tem dois anos e não fica
sentadinho na roda (por quase 1h); e o mais difícil, ainda morde o coleguinha!”; “ela tem três
anos e ainda chora tanto quando a mãe a deixa na sala”; “ele tem cinco anos e ainda não
reconhece todas as cores, letras e números!”; “ah! Se eu pudesse ficar só mais um ano com
ele!”.
E, por fim, a terceira experiência envolve a apresentação formal à obra de Maria
Helena Souza Patto e junto a ela toda a dura história da produção do fracasso escolar no Brasil
e também (neste mesmo encontro) às discussões de importantes autores sobre a queixa escolar
em uma perspectiva crítica. Penso que estes foram os marcos importantes!
Nesse processo, o entendimento se organizou na descoberta (penso que esta seja a
melhor palavra) de uma educação para crianças pequenas, no Brasil atualmente denominada
por Educação Infantil, que não é fruto de uma história recente. Muito pelo contrário, ela, de
longa data, está vinculada a um percurso marcado por tensões, avanços e retrocessos. Porém,
o que a pesquisa documental e, mais tarde, a pesquisa de campo puderam ratificar é que,
mesmo com os avanços legais ocorridos no país, nos últimos 30 anos, no campo da Educação
e, mais especificamente, no campo da Educação Infantil, avanços que repercutiram
significativamente na estrutura e na qualidade da oferta do ensino, muito do seu caráter
assistencialista e disciplinador destinado ao seu principal usuário, a criança pobre,
supostamente um perigo em potencial para a sociedade; persistem ainda hoje.
O trabalho de campo que, a priori, buscou compreender a relação e os
atravessamentos existentes entre queixas escolares e crianças na faixa etária de cinco anos da
Educação Infantil, tendo como norte a mediação oferecida pela professora, fez com que o
pesquisador fosse confrontado com uma queixa escolar que se relacionava com as crianças,
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com seus comportamentos e com a forma como aprendiam; mas que também eram
atravessadas significativamente por uma tradição histórica de humilhações sociais, políticas e
pedagógicas. Uma história certamente vivida por professores e crianças.
Desta forma, o material proveniente do trabalho de campo, dentre muitas reflexões,
convocou a busca por mais entendimento sobre um cenário que remetia à histórica
precarização do trabalho feminino no campo da educação de crianças pobres e a relações que
ainda trazem as marcas da escravidão e do preconceito destinado a homens, mulheres e
crianças negras e pobres.
O trabalho de campo também nos informa que o contexto da Educação Infantil é um
campo fértil para muitas pesquisas, que podem ser realizadas por este pesquisador ou por
tantos outros que se inclinem ao estudo dos temas pertinentes a este contexto. Pesquisas que
falem sobre o lugar e o sentido da aprendizagem e do comportamento na Educação Infantil,
pesquisas que nos ajudem a compreender os efeitos da Lei 11.274, que alterou o parâmetro
etário da Educação Infantil para os cinco anos, como esse acontecimento tem ressoado na
compreensão e na prática dos professores da Educação Infantil, pesquisas de como se dá a
passagem da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental, dentre outras.
Todas pesquisas possíveis, mas também importantes questões que foram levantadas no
percurso deste trabalho e que, no entanto, foram encobertas pelo que foi tido como um
necessário movimento por compreender o porquê do sincero desejo e preocupação para que a
criança aprenda, chegue nessa mesma criança, muitas vezes na forma de ações duras que, em
muitos momentos, resvalam à violência.
Como foi possível perceber, este se tornou o tema central da discussão desse trabalho.
Um exercício e tentativa de não perder de vista ao que ele se propôs, mas também, com os
olhos, ouvidos e sentimentos inquietos na busca por tentar apreender por que as preocupações
de professores chegam às “suas” crianças como irritação e não como um cuidado efetivo e
marcado por bons afetos. Vale repetir Gonçalves Filho: “O movimento das crianças é coisa
que não se deve apressar e nem retardar, só esperar e apoiar com confiança.” (2007, p. 190).
Nessa perspectiva, a experiência deste pesquisador ao longo do trabalho se organizou
no seguinte sentido: se a história, bem como todo o horror que em muitos momentos ela traz
consigo, for apenas vista ou revista, mas não compreendida, viveremos em um (eterno) espiral
histórico que de tempos em tempos nos aproximará da iminência da barbárie ou do seu real
acontecimento, haja vista o que vivemos nos dias atuais em nosso país.
O contexto da Educação não está fora desse risco. Se mais uma vez nos voltarmos para
a história, será possível perceber que em muitos momentos ela foi instrumento de
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transformação, mas que em outros ela também foi utilizada como meio para gerar e/ou
ratificar significativas experiências de desrespeito para com homens, mulheres e crianças.
Haja vista o processo de colonização europeia na América Central e do Sul, haja vista
Auschwitz, haja vista o fechamento de escolas em São Paulo, denominado pelo Estado como
reorganização das escolas da rede estadual, haja vista o Projeto Primeiros Passos da Prefeitura
do Salvador. Como é possível perceber, não nos faltam exemplos no passado e na
contemporaneidade.
Este trabalho fala sobre Educação, fala sobre educação de crianças pequenas, mais
especificamente da educação infantil; mas também fala de humilhação e de humilhados
historicamente. Este trabalho fala de bairros populares, fala de crianças nascidas em bairros
populares, fala de milhares de mulheres pobres que primeiro foram cuidadoras e, com o
tempo, se tornaram professoras de outras milhares de crianças pobres. Fala do pesquisador,
negro e também nascido em um bairro popular da cidade do Salvador. Fala de histórias muito
antigas e histórias atuais.
Histórias que aqui registradas possam, em alguma medida, nos servir como mais um
dos muitos nortes que auxiliam a nossa reflexão sobre uma história e vida que não sejam
contadas sobre a lógica da atual classe dominante descendente dos colonizadores. Oxalá
possamos auxiliar nas nossas práticas e percursos, sem que percamos de vista o fato de que “o
perigo de que tudo aconteça de novo está em que não se admite o contato com a questão,
rejeitando até mesmo quem apenas a menciona, como se, ao fazê-lo sem rodeios, este se
tornasse o responsável, e não os verdadeiros culpados.” (ADORNO, 2006, p. 125).
Finalizo este trabalho pedindo licença para continuar usando as palavras do admirável
Frantz Fanon (1952; 2008), que conseguiu expressar em grandes palavras as dores e a
esperança de que a luta, através do tempo, possa mudar o porvir:
O preto se universaliza, mas do Liceu Saint-Louis, em Paris, um deles foi expulso:
teve a ousadia de ler Engels.
Temos aqui um drama, e os intelectuais negros correm o risco de atolar-se nele.
Como? Apenas abri os olhos que tinham vendado e já querem me afogar no
universal? E os outros? Aqueles que “não têm boca”, aqueles que “não têm voz”.
Tenho necessidade de me perder na minha negritude, de ver as cinzas, as
segregações, as repressões, os estupros, as discriminações, os boicotes. Precisamos
botar o dedo em todas as chagas que zebram a libré negra.
Já adivinhamos Alioune Diop a perguntar-se qual será a posição do gênio negro no
concerto universal. Ora, afirmamos que uma verdadeira cultura não pode nascer nas
condições atuais. Falaremos do gênio negro quando o homem tiver reencontrado seu
verdadeiro lugar.
Ainda uma vez, apelaremos para Césaire. Gostaríamos que muitos intelectuais
negros se inspirassem nele. É preciso que o repita também para mim próprio: “E,
sobretudo, meu corpo, assim como minha alma, evitem cruzar os braços em atitude
estéril de espectador, pois a vida não é um espetáculo, pois um mar de dores não é
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um palco, pois um homem que grita não é um urso que dança” [...] (FANON, 1952;
2008, p. 159).
.

Nesse exercício, proposto por Fanon, de recuperar as histórias de Ana, Emanoel,
Sávio, Flavio, Monica, Joaquim, seus pais, avós e antepassados, possamos também recuperar
sua força. Lembremos que essas histórias, tidas como pequenas histórias, invisíveis aos
grandes fatos, também nos constituem e, que por isso, podem ser importantes elementos de
efetiva transformação social na vida da criança pobre e negra no Brasil; na Educação Infantil,
mas também em todos mais diversos contextos em que estão inseridas. Que as nossas
histórias possam ser lembradas e respeitadas!
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP
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ANEXO B – Carta de Apresentação

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EPIS
CARTA DE APRESENTAÇÃO

Você está sendo convidado (a) a participar voluntariamente deste projeto de pesquisa. Trata-se
de uma atividade do curso de Pós Graduação (mestrado) em Educação e está sendo realizada pelo
estudante do Mestrado em Educação Cacio Romualdo Conceição da Silva, sob orientação da Prof.ª
Dr. ª Lygia de Sousa Viégas, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACEDUFBA).
O objetivo principal deste trabalho é compreender como educadores da Educação Infantil
entendem/pensam as crianças do “grupo cinco” que se destacam no espaço escolar a partir de um
histórico de queixas, visando, ainda, analisar como estes mesmos educadores entendem/pensam o
futuro escolar destas crianças (próximos momentos de escolarização).
A pesquisa de campo (coleta de dados) será realizada a partir do início do ano letivo de 2014,
através de observações de situações ocorridas no espaço escolar, entrevistas com os educadores, com
as crianças e seus familiares e também análise de documentos que possam informar sobre a Instituição
e sobre o histórico da criança e de sua família na relação com o espaço. A análise (leitura e
interpretação) ocorrerá a partir de todo material coletado.
Espera-se que a pesquisa possa contribuir para a reflexão acerca de como a queixa escolar no
espaço da Educação Infantil influencia (ou não) nas relações que são estabelecidas entre aqueles que
compõem este espaço (educadores, crianças e suas famílias).
Desde já, agradecemos por sua participação e colaboração.
Atenciosamente,
Prof.ª Dr.ª Lygia de Sousa Viégas
(orientadora)

Cacio Romualdo Conceição da Silva
(pesquisador)
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ANEXO C – Solicitação de anuência para realização de pesquisa de campo

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EPIS

À Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Setor de Ação Social
Centros de Educação Infantil
Solicitação de anuência para realização de pesquisa de campo

Vimos por meio deste, solicitar desta respeitada Instituição a anuência para realizar a
pesquisa de campo da pesquisa intitulada por: “A queixa escolar na Educação Infantil e os
seus impactos na compreensão do futuro escolar, na perspectiva de educadores”.
A pesquisa está sendo realizada pelo estudante do Mestrado em Educação Cacio
Romualdo Conceição da Silva, sob orientação da Prof. ª Dr. ª Lygia de Sousa Viégas, da
Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED-UFBA). Tem por
objetivo compreender como educadores da Educação Infantil entendem/pensam as crianças
do “grupo cinco” que se destacam no espaço escolar a partir de um histórico de queixas,
visando, ainda, analisar como estes mesmos educadores entendem/pensam o futuro escolar
destas crianças (próximos momentos de escolarização).
A pesquisa de campo (coleta de dados) será realizada a partir do início do ano letivo
de 2014, através de observações de situações ocorridas no espaço escolar, entrevistas com os
educadores, com as crianças e seus familiares e também análise de documentos que possam
informar sobre a Instituição e sobre o histórico da criança e de sua família na relação com o
espaço. A análise (leitura e interpretação) ocorrerá a partir de todo material coletado.
Espera-se que a pesquisa possa contribuir para a reflexão acerca de como a queixa
escolar no espaço da Educação Infantil influencia (ou não) nas relações que são estabelecidas
entre aqueles que compõem este espaço (educadores, crianças e suas famílias).
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Por fim, faz-se importante ressaltar que a pesquisa respeitará e seguirá todas as
orientações éticas delimitadas pela Resolução 466/2012, no que diz respeito às pesquisas com
seres humanos nas Ciências Humanas e que à Instituição será retornado todo o resultado
alcançado com o trabalho realizado.

Desde já, agradecemos pela atenção e colaboração.

Salvador, 26 de novembro de 2013.

Atenciosamente,

__________________________________________________
Cacio Romualdo Conceição da Silva
(pesquisador)

________________________________________
Prof. ª Dr. ª Lygia de Sousa Viégas
(orientadora)

116

ANUÊNCIA AO CAMPO:
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EPIS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Convidamos o (a) Sr. (a) _____________________________________para participar
da Pesquisa intitulada por: “A queixa escolar na Educação Infantil e os seus impactos na
compreensão do futuro escolar na perspectiva de educadores”. Sob a responsabilidade do
pesquisador Cacio Romualdo Conceição da Silva e orientação da Prof. ª Dr. ª Lygia de Sousa
Viégas.
A pesquisa tem por objetivo compreender como educadores da Educação Infantil
entendem/pensam as crianças do “grupo cinco” que se destacam no espaço escolar a partir de
um histórico de queixas, visando, ainda, analisar como estes mesmos educadores
entendem/pensam o futuro escolar destas crianças (próximos momentos de escolarização).
A pesquisa de campo (coleta de dados) será realizada a partir do início do ano letivo de
2014, através de observações de situações ocorridas no espaço escolar, entrevistas com os
educadores, com as crianças e seus familiares e também análise de documentos que possam
informar sobre a Instituição e sobre o histórico da criança e de sua família na relação com o
espaço. A análise (leitura e interpretação) ocorrerá a partir de todo material coletado.
O (a) Sr. (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração,
ou seja, a participação na pesquisa será voluntária e sua identidade será preservada, o que
significa dizer que seu nome ou qualquer outro dado que possa lhe identificar não será
divulgado, mesmo nos relatórios finais ou em qualquer outro tipo de publicação.
Consideramos que a sua participação contribuirá para a reflexão acerca de como a
queixa escolar no espaço da Educação Infantil influencia (ou não) nas relações que são
estabelecidas entre aqueles que compõem este espaço (educadores, crianças e suas famílias).
Vale ressaltar que o (a) Sr. (a) tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento
em qualquer momento, ou seja, deixar de participar da pesquisa, seja antes ou depois da coleta
dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo à sua pessoa.
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Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o
pesquisador no endereço Av. Miguel Calmon, s/n, Departamento I, Faculdade de Educação,
pelo telefone (71) 3283-7219.

Consentimento Pós–Informação

Eu,__________________________________________________________ declaro que fui
esclarecido quanto aos objetivos e procedimentos da pesquisa intitulada por: “A queixa
escolar na Educação Infantil e os seus impactos na compreensão do futuro escolar na
perspectiva de educadores”, realizada por Cacio Romualdo Conceição da Silva, sob a
orientação da Prof. ª Dr. ª Lygia de Sousa Viégas. Também obtive esclarecimentos acerca da
relevância de minha participação na pesquisa e das estratégias que visam garantir o total sigilo
da minha identidade e dos dados por mim informados. Declaro, enfim, que estou ciente de
que não terei despesas ou remuneração com a participação na pesquisa e que os dados por
mim informados poderão ser utilizados no relatório final deste trabalho e/ou em outro tipo de
publicação, tendo a garantia de total sigilo. Diante do exposto, venho, por meio deste,
oficializar meu consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa, estando seguro
de que poderei retirar esse consentimento em qualquer fase da pesquisa, caso deseje.
Salvador,
________________________________
Data: ___/ ____/ ___
Assinatura do participante
Fone: ______________________________ E-mail: ____________________________

__________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável
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ANEXO E – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para a Criança

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
EPIS
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A CRIANÇA
Assentimento informado para __________________________________________
Idade____________________________________
Meu nome é Cacio Romualdo Conceição da Silva, eu sou aluno de uma escola
chamada UFBA e eu vim aqui pra conhecer um pouco sobre o que você faz na sua sala de
aula junto com sua pró e os seus coleguinhas, isso vai me ajudar a fazer o meu dever de casa.
Esse dever de casa é uma pesquisa, bem parecida com aquela que a sua pró pede pra você
perguntar coisas em casa a papai e a mamãe. O nome dela é: “A queixa escolar na Educação
Infantil e os seus impactos na compreensão do futuro escolar na perspectiva de educadores”.
E o nome da minha pró é Dra. Lygia de Sousa Viégas.
Esta pesquisa quer saber o que a sua pró acha do seu coleguinha que ela está sempre
chamando a atenção. E também como a sua pró acha que vai ser a vida desse coleguinha
quando ele crescer e estiver em outra escola.
Eu conversei com sua/seu XXXXX (mãe, pai, irmão, irmã, avô, avó, tio, tia – a/o
responsável pela criança) sobre esta minha pesquisa e ela/ele deixou que eu conversasse com
você. Mas você também precisa concordar em participar. Se você concordar, disser que sim e
mais tarde, durante a pesquisa, você não quiser mais participar, pode sair a qualquer
momento, sem nenhum problema que ninguém vai ficar chateado ou triste com você; nem eu,
sua pró ou a/o sua/seu xxxxx (responsável pela criança).
As crianças que participarão da pesquisa serão as de sua sala, as do “grupo cinco”,
que tem entre cinco e seis anos, como você. A pesquisa vai acontecer aqui na sua escola e
também em sua casa, vou ficar por aqui pela escola, vou ver você e sua pró e seus coleguinhas
na sala e fora da sala, quando vocês estiverem na roda, quando vocês estiverem brincando no
recreio, quando forem pra algum passeio fora da escola. Vou conversar com sua pró, com
seus pais, aqui na escola ou em sua casa e com você também. Em nossas conversas posso
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pedir pra você fazer desenhos em papel ofício, com lápis de cor, de cera ou tinta colorida. E
depois posso pedir pra você contar uma história ou lhe fazer algumas perguntas.
Quando essa pesquisa acabar tudo que você desenhou e a gente conversou ficará em
um livro parecido com aquele que a pró guarda as suas atividades e você leva para casa no
fim do ano pra mostrar a todo mundo, quando você sai de férias. Quando eu terminar o meu
livro eu também vou precisar mostrar para algumas pessoas. Mas não se preocupe, você pode
falar tudo que quiser que ninguém vai saber que foi você quem falou.
Se você tiver qualquer dúvida durante o período que eu estiver realizando a pesquisa,
você pode me perguntar qualquer coisa ou pedir para sua pró ou seus pais me perguntarem.
Outra coisa que também é muito importante que você saiba é que você ou seus pais não
ganharão nenhum doce, presente, brinquedo ou dinheiro participando desta pesquisa, isto é o
que a gente chama de atividade voluntária.
A sua ajuda participando desta pesquisa é muito importante porque vai ajudar a
entender o que acontece quando a pró chama a atenção de um coleguinha a toda hora e o que
ela acha que vai acontecer quando ele crescer e não estiver mais aqui na escola.

Assentimento Pós–Informação à criança
Eu ___________________________________________, _________________ anos, aceito
participar da pesquisa: “A queixa escolar na Educação Infantil e os seus impactos na
compreensão do futuro escolar, na perspectiva de educadores”. Que quer saber o que a pró
acha do coleguinha da minha sala que ela está sempre chamando a atenção. E também como a
pró acha que vai ser a vida desse coleguinha quando ele crescer e não estiver mais aqui na
escola. Entendi que posso dizer “sim” e participar da pesquisa, mas que a qualquer momento,
posso dizer “não” e não querer mais participar, que ninguém vai ficar chateado ou triste
comigo. Cacio tirou minhas dúvidas, conversou com os meus responsáveis e deixará uma
cópia deste documento com eles.
Salvador,
________________________________
Assinatura do participante
_______________________________
Assinatura do responsável do participante

Data: ___/ ____/ __
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ANEXO F - Relato ampliado
Observação – dia 09/12/2014 – Turno vespertino

Entrei na sala após o descanso e a higiene das crianças. As atividades tinham começado há
poucos instantes. Enquanto eu me acomodava em um canto da sala, Joaquim informava à
professora que a mãe dele tinha falado para ele não brincar com uma determinada colega. A
professora respondeu que na sala isso não valia, porque ali todo mundo era igual. Eu estava
próximo da professora e ela comentou comigo que isto era porque a citada colega era a única
que, em momentos de algum tipo de disputa com Joaquim, era a única que o enfrentava. E por
conta disso ele não gostava de maiores aproximações com ela.

A professora começou a roda explicando sobre a semana. Que seria a finalização de um
percurso de vida (Fábio vibrou neste momento), falou que todo aquele dia seria muito bom,
um dia de recreação. Explicou que na quinta-feira, daquela semana, teria a discoteca com
cachorro-quente que ela teria pedido para fazer (o cachorro-quente é oferecido às crianças
pela escola, está no cardápio especial para

as crianças neste período anual de finalização).

Também explicou que na sexta-feira, ainda daquela semana, teria o encerramento, onde as
famílias e as crianças comeriam um bolo que ela teria pedido para fazer (este bolo também faz
parte do cardápio). A professora falou ao grupo: “não abandonem a escola, nunca abandonem
a escola, porque só se consegue as coisas estudando”. Tiago começou a falar, a professora
olhou para ele e disse de maneira firme: “espero que tenha contexto!” E ele continuou falando
que no próximo ano não estudaria mais na creche.

Logo em seguida, a professora começou um jogo em que as crianças deveriam falar qual
profissão escolheriam no futuro. Emanoel falou que seria policial e a professora perguntou a
ele o que a polícia fazia, e ele respondeu fazendo uma arma com a mão e imitando gestos
como se estivesse atirando nos colegas. Ela perguntou se a polícia matava as pessoas e ele
também fez gestos como se estivesse batendo em alguém.

Outra criança também falou que seria policial e Alexandre que estava próximo de mim, me
falou que a polícia prendia quem usava droga e que o pai dele já tinha sido preso porque usou
droga. Perguntei onde o pai dele estava naquele momento, e ele me respondeu que o pai já
não estava mais preso.
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A professora começou a brincar de “morto-vivo” e falou que queria ver quem iria ganhar.
Continuou falando que ganharia quem prestasse mais atenção e se concentrasse. Carlos, muito
atento, foi um dos cinco últimos a sair da brincadeira, mas se distraiu quando bocejou e não
baixou no momento do “morto”.
Em seguida, a professora brincou de “boca de forno”, os pedidos foram: baixar a cabeça, ir
para debaixo da cadeira, ir para embaixo da mesa, ficar em cima da cadeira, em cima da mesa,
ficar de cabeça baixa para relaxar o corpo. Ainda dentro da brincadeira, as meninas foram
chamadas para o meio da sala, pela professora, para dançar “prepara” e os meninos foram
chamados para dançar “moleque doido”.

Neste ínterim, Carlos se aproximou de mim e começou a falar que não gostava de jogar bola e
baleô, e eu perguntei se ele gostava da escola. Sua resposta foi: “Aqui não é uma escola, é
uma creche”. “Por que aqui é uma creche?”, eu perguntei. E ele respondeu: “porque aqui tem
um bocado de brinquedo”. “E numa escola tem o quê?”, eu perguntei. E ele respondeu: “Já
falei, igual a minha mãe, aqui é uma creche”, encerrando a conversa.

Não demorou muito e a professora encerrou as brincadeiras no interior da sala e liberou as
crianças para a área externa da escola. Foram encaminhadas para o pátio lateral da escola
onde brincaram, entre eles, com os brinquedos levados da sala para aquele espaço e também
fazendo uso da estrutura plástica em forma de castelo e com dois escorregadores laterais,
situada no centro do espaço. O que mais chamou atenção e divertiu muito a professora foi
Emanoel fantasiado de princesa (a fantasia compunha os brinquedos), com um vestido com
medidas um pouco menores que a dele. Ele se divertiu e divertiu os colegas enquanto corria
atrás dos mesmos numa espécie de brincadeira de pega-pega. Finalizei as observações nesta
tarde com o retorno das crianças para a sala de aula.
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ANEXO G – Roteiro de entrevista semidirigida com a professora Ana

- História de Vida: relação com o Bairro da Paz
- História de formação escolar
- História de vida profissional
- História de inserção profissional nos Centros de Educação Infantil da Santa Casa
- História da relação com as crianças (já tinham sido seus alunos e alunas, anteriormente, em
outro grupo? O que sabia sobre as crianças? O que pensa atualmente sobre as crianças e suas
famílias).
- Como pensa as questões de aprendizagem e comportamento trazidas, pelas crianças, na sala
de aula?

