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RESUMO  
 
 

        Essa dissertação aborda a participação infantil nos processos de gestão na escola da 
primeira infância, propondo como objetivo de pesquisa analisar situações de participação das 
crianças na gestão escolar e possibilidades de efetivar novos caminhos de gestão com elas. O 
estudo é realizado em uma escola pública municipal, situada na periferia da cidade de Porto 
Alegre/RS que atende crianças menores de sete anos, sendo este o campo de pesquisa. 
Compreende o panorama da política social na busca das bases de investimentos nas gestões 
administrativas anteriores deste município, pelo campo da Educação Infantil, sob o eixo de uma 
Administração Popular com projeto educacional da Escola Cidadã o que reflete nos programas e 
projetos educacionais de atendimento à infância atual. Nesse contexto de investigação, emprega a 
metodologia de pesquisa-ação com o intento de atuar efetivamente no campo de pesquisa, 
envolvendo adultos e crianças. Procura coletivamente levantar e efetivar novas trajetórias de ação 
quanto à gestão na escola com as crianças das turmas dos Berçários, Maternais e Jardins. Os 
instrumentos que foram utilizados, desde momentos formais de conversações individuais e/ou em 
grupos como em vários momentos informais no cotidiano da escola, são variados. O inusitado e o 
imprevisto se desenvolvem também no pesquisador, pois as situações brotam sem estar no “script 
da história”. As observações, conversações e as práticas sociais explicitam que esse espaço 
público é direito das crianças e pensado para elas. Vivenciando a concepção de infância como 
sujeito de participação nas práticas sociais e pedagógicas, este trabalho vislumbra uma possível 
descentralização de poder dos adultos que trabalham na escola de educação infantil.  

 
   PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil, Gestão Democrática, Infâncias, Pesquisa-ação. 
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ABSTRACT  
 
 

        This dissertation approaches the infantile participation in the administrative 
processes in the school of the first childhood, proposing as research objective to analyze 
situations of the children's participation in the school administration and possibilities to establish 
new administration paths with them. The study is accomplished in a municipal public school, on 
the periphery of Porto Alegre/RS city that assists smaller children seven years old, being this the 
research field. Includes the panorama of the social politics in the search of the bases of 
investments in the administrative administrations previous of this municipal district, for the field 
of the Infantile Education, under the coordination of a Popular Administration with educational 
project of the “Escola Cidadã” that contemplates in the programs and educational projects of 
attendance to the current childhood. In this investigation context, it uses the research-action 
methodology with the intent of acting indeed in the research field, involving adults and children. 
Searchs collectively to lift and establish new action trajectories with relationship to the 
administration in the school with the children of the groups of Bursaries, Maternal and Gardens. 
The instruments that has been used, since formal moments of conversations individual and/or in 
groups as in several informal moments in the daily of the school, they are varied. The unusual 
and the unexpected are also developed in the researcher, because the situations sprout without 
being in the “script of the history.” The observations, conversations and the practices social make 
explicit that public space is right of the children and thought for them. Experimentally the 
conception of childhood as subject of participation in the social and pedagogic practices, this 
work shimmers a possible decentralization of the adults' power that works in the school of 
infantile education.  

 
 WORD-KEY: Infantile education, Childhoods, democratic jest, Researches with 

Children, Research-action. 
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INTRODUÇÃO 

 

Propus-me pesquisar a participação das crianças na gestão administrativa da Escola 

Municipal de Educação Infantil Dom Luiz de Nadal, que se localiza no bairro da Restinga, em 

Porto Alegre, com a intenção de visualizar possibilidades de participação infantil articuladas com 

a gestão institucional e pedagógica desse espaço de atendimento à infância, na perspectiva de 

uma escola cidadã ativa. Pensar em uma instituição “cidadã” pública, popular e brasileira é 

superar a proposta educativa tradicional, pensando, por esse viés, que a educação da infância e as 

estruturas das políticas públicas que promovem ou inibem a cidadania da infância devem ser 

analisadas. 

 

Minha ênfase advém da mudança de uma perspectiva paradigmática que enfatiza a lógica 

da reprodução social e que coloca as crianças no papel de destinatários das políticas educativas 

pedagógicas orientadas pelos adultos para uma outra perspectiva paradigmática que considera a 

categoria infância como susceptível de ser analisada em si mesma, que interpreta as crianças 

como atores sociais de pleno direito e que estabelece múltiplas interações das crianças entre si e 

com os adultos.  

 

A inserção neste campo de pesquisa deriva de minha atuação junto à educação infantil, 

através da docência desde 1989; atualmente venho exercendo a função de vice-diretora nessa 

instituição municipal de educação infantil em Porto Alegre, e nada melhor do que esse campo de 

pesquisa que vem demonstrando, na rede municipal de educação, movimentos de vanguarda 

enquanto políticas educativas de ensino público. 

 

Nesta dissertação, a temática de participação infantil ganha contornos de uma trama que 

perpassa o macro e o micro sistema, pois está imbricada de sentido oriundo das esferas 

econômicas, políticas, sociais e de legislações que intermedeiam a todo instante as práticas desse 

cotidiano escolar. Avaliar as políticas de gestão e participação nos processos educacionais, com o 

desejo de uma dimensão mais democrática de inclusão das crianças nesse movimento, resulta em 

desdobramentos teóricos e metodológicos. Desejo, nesta dissertação de mestrado, concomitante e 

posteriormente, levar ao campo pesquisado um retorno desse material de pesquisa com o 
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propósito de que esses atores envolvidos possam pensar e repensar suas teorias e práticas na 

escola.  

 

Organizo a dissertação em quatro grandes seções de capítulos em que realizo uma breve 

explicitação histórica das políticas sociais do governo da Prefeitura do Município de Porto Alegre 

contracenando com as políticas de educação e a especificidade da Educação Infantil com os 

investimentos públicos que as implementam.  

 

Acredito que cada peça tem sua importância para a composição do todo de qualquer 

sistema; por isso, na primeira seção na dissertação, contextualizo o macro sistema de relações das 

políticas sociais e de educação para afinar o foco do campo pesquisado.  

 

Na segunda seção, a cultura das práticas no bairro, na escola de Educação Infantil e, sem 

dúvida, nas pessoas que são autores dessa participação. Os tempos e os espaços passam a marcar 

e demarcar a participação de forma mais e/ou menos intensa com determinados autores, tendo 

mais ou menos espaço ao participar das práticas no bairro e na escola.  

 

 

Sigo para a terceira seção cautelosamente, coletando pistas para realizar a coleta; busco 

caminhos de metodologia, construo a identidade de ser pesquisador e gestor preocupado com o 

tempo. Durante a coleta, fui readequando meus instrumentos, aprimorando as técnicas e 

percebendo que coletava e ao mesmo tempo era coletada pelas crianças, informantes 

privilegiados, tornando-se assim uma busca coletiva. 

 
Na quarta seção, invisto na proposta de conversar sobre o que pensam os adultos sobre a 

participação das crianças na gestão escolar, qual a concepção que perpassa esses adultos e o 

quanto a Sociologia da Infância traz referenciais para pensar sobre isso. 

 

Tão distante e ao mesmo tempo tão perto, as interações com a participação infantil na 

gestão escolar são construídas nesse contexto institucional ativo. A participação social das 

crianças é elaborada em diversos momentos de diferentes formas. As crianças lêem o mundo 

apropriando-se dos vários códigos dos adultos e criam sinais peculiares entre seus pares com 
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diferentes propósitos.  Como diz Exupéry (1994), os adultos nunca compreendem por si só, e as 

crianças se cansam quando precisam explicar-lhes tudo, todas as vezes. Será que nós, adultos, 

somos capazes de reler esse mundo com tantas competências tal como as crianças? Seguindo 

Exupéry, “Tu não és um homem de verdade. Tu não passas de um cogumelo!”  
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1 CON(TEXTU)ALIZANDO O CAMPO 

 

1.1CONTANDO UM CONTO E AUMENTANDO UM PONTO... 

 

E todo mundo quer  
Saber de onde vem  

Prá onde vai 
                                                                                                             Sandra Peres e Paulo Tatit 

 

Inicio este capítulo realizando a con(textu)alização do campo pesquisado com o objetivo 

de possibilitar ao leitor a compreensão dos meandros no espaço e no tempo deste micro sistema 

do bairro tanto quanto da instituição em foco, apresentando as influências que nelas contêm e são 

contidas, sofrem e tencionam o macro e/ou micro sistema. Considero de suma importância iniciar 

trazendo fragmentos que constituem o cotidiano deste macro e micro sistema de relações em que 

se situa a delimitação do problema de pesquisa e seu campo.  Uma escola pública de atendimento 

infantil de um bairro de periferia da zona sul do Município de Porto Alegre deram corpo, matéria, 

historicidade, tempo e espaço em minhas reflexões. Trago também entrelaçada a política da 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre e as suas efetivas ações dentro desses contextos regionais.  

 

Segundo Inês Teixeira (2003) um dos aspectos que se deve considerar na construção do 

objeto de pesquisa diz respeito à sua contextualização histórica. Vincular o fenômeno de pesquisa 

no seu espaço e tempo é essencial, apreendendo-o e compreendendo-o nas suas ambigüidades, 

nas suas contradições e nas processualidades que o constituem. Vale também percebê-lo em seus 

movimentos, em suas continuidades, permanências e descontinuidades, assim como em seu 

conteúdo e forma, nos aspectos qualitativos e quantitativos, no que se revelam e no que 

escondem, em sua factibilidade, virtualidade e em suas potencialidades.  

    

Portanto, trazer tempo, espaço, movimento, ritmo, composição dos elementos do campo 

pesquisado irá dar uma pequena idéia de conhecimento em loco a quem não participou da 

pesquisa. (Anexo A - Reportagens) A contextualidade requer a necessidade da apresentação de 

seus contextos em que se situam os “textos” que compõem novamente os contextos. Os textos 
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são o que considero o corpo dos contextos com suas mais diversas linguagens textuais, incluindo 

o sentido de participação dessa comunidade e mais ainda da compreensão da participação infantil 

nesse espaço e nesse tempo com suas ações e intenções. 

 

Um contexto não contém apenas crianças e suas ações; os contextos são relacionais, como 

menciona Wentworth (apud GRAUE e WALSH, 2003). Para esse autor, um contexto é um 

espaço e um tempo cultural historicamente situado, um aqui e agora específicos. É o elo de união 

entre as categorias analíticas dos acontecimentos macro-sociais e micro-sociais. O contexto é o 

mundo apreendido através da interação e o quadro de referência mais imediato para os atores 

mutuamente envolvidos. O contexto pode ser visto como uma arena, delimitada por uma situação 

e um tempo em que se desenrola a atividade humana. É uma unidade de cultura.  

 

Sendo assim, sucessivas estruturas, ferramentas, recursos, equipamentos, intenções e 

idéias moldam e são pelas crianças moldadas num espaço e tempo particulares. Os contextos não 

são estáticos com uma série de variáveis descritivas; são fluidos e dinâmicos, reconstruídos 

constantemente em atividades. As interações das crianças e dos adultos tornam-se parte deste 

contexto e são formadas pelas percepções dos falantes e dos ouvintes. Por isso as investigações e 

as pesquisas que especificamente trabalham com crianças apresentam uma complexidade ainda 

maior. Requerem atenção às circunstâncias especiais que as crianças mostram-nos em seus 

mundos infantis. 

 

 

 

1.2 “ESCOLA CIDADÃ”, EXPERIÊNCIA DE PORTO ALEGRE 

  

A Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre desenvolveu, ao longo de treze anos, ou 

seja, a partir de 1989, uma política pautada na “Escola Cidadã” e procurou, assim, construir 

algumas alternativas coletivas progressistas, considerando e envolvendo os diferentes segmentos 

da comunidade escolar e rompendo com algumas lógicas de uniformização de ensino. (Anexo B ) 
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Creio que influências embrionárias significativas refletiram no Projeto “Escola Cidadã”, 

estas desenvolvidas em diferentes municípios do Brasil tais como de Lages/SC, Piracicaba/SP e 

Boa Esperança/ES trouxeram focos de “democracia participativa” na gestão pública com 

contribuições embora sob a ditadura Geisel e Figueiredo. 

 

O Projeto “Escola Cidadã”, da Secretaria Municipal de Porto Alegre, com o advento da 

Administração Popular, se deu em decorrência de um diagnóstico participativo envolvendo os 

diversos segmentos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Desenvolvendo a 

discussão de questões relativas “a escola que temos e da escola que queremos”, pautou-se uma 

profunda reestruturação dos currículos escolares.  

 

A construção e implementação da “Escola Cidadã”, além da democratização do acesso 

através da discussão para a construção de políticas públicas para a educação, avanços expressivos 

quanto a recuperação salarial dos profissionais bem como a implantação de formações em serviço 

aos educadores. Linhas norteadoras para a superação da concepção de avaliação classificatória e 

seletiva para uma concepção emancipatória através de avanços contínuos dos alunos decorrentes 

das diversidades das relações socioculturais das comunidades e a pouca busca de alternativas 

pedagógicas aos alunos marcados pela exclusão institucional. 

 

Na busca da participação institucional num processo de democratização coletiva demais 

mecanismos foram elaborados para a efetivação desse projeto educacional aprofundando temas 

como: currículo e conhecimento, avaliação emancipatória, gestão democrática e princípios de 

convivência.  A diretriz fundamental da Escola Cidadã quanto a democratização da escola 

desenvolve-se com a democratização do acesso, da produção e da socialização do conhecimento 

e da gestão.  

 

Para a democratização da escola criaram-se mecanismos institucionais que garantem a 

participação, tais como a eleição de diretores, os conselhos escolares e a descentralização de 

recursos como suporte financeiro à consecução das propostas políticas, pedagógicas e 

administrativas.  

 



 15 

Da gestão democrática fazem parte a eleição dos Conselhos Escolares (Lei 292/93), a 

eleição direta para cargo de diretores e vice-diretores (Lei 7365/93), a descentralização dos 

recursos financeiros que implementa várias estratégias experimentadas e substituídas, visando ao 

aprimoramento do processo, além de outros mecanismos que buscam garantir a participação mais 

ampla possível da comunidade na gestão escolar.  

 

Os conselheiros escolares, eleitos pela comunidade a cada três anos, representam cada 

segmento que constitui a comunidade escolar (professores, funcionários, pais e alunos nas escolas 

de ensino fundamental). A implantação dos Conselhos Escolares realiza junto à equipe diretiva a 

gestão administrativa da escola, com sugestões, com opiniões, gerenciando de forma 

compartilhada e transparente a administração da instituição. 

 

A política pública de gestão democrática passou a se constituir de forma mais 

significativa para a escola a partir de 1993 quando teve início a Constituinte Escolar projetada 

para dar conta das tarefas coletivas. Na Constituinte organizaram-se quatro grupos temáticos por 

escola, formados por integrantes dos quatro segmentos do Conselho Escolar. Foram selecionados 

quatro temas centrais: currículo, gestão, avaliação e regras de convivência. O processo 

desenvolveu-se nas seguintes etapas: discussão inicial na escola seguida de encontros regionais 

com delegados, retorno da discussão às escolas com eleição de delegados e realização do 

Congresso Constituinte, que se deu nos anos de 1994 e 1995, fortalecendo as discussões e 

definições institucionais, possibilitando que a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre 

realizasse modificações e reestruturações curriculares nas instituições, constituindo uma 

identidade própria para a escola que se pretende cidadã, onde foram definidos os princípios que 

nortearam a construção dos regimentos escolares.  

 

Com todo este debate, a Constituinte Escolar reafirmou a necessidade de democratização 

da escola pública municipal vista em três dimensões: a democratização da gestão, a 

democratização do acesso à escola e a democratização do acesso ao conhecimento. No Congresso 

Constituinte foram definidos os princípios e diretrizes básicas para a Rede Municipal de Ensino 

de Porto Alegre, que se tornaram a base organizativa e filosófica da Escola Cidadã, dando forma 

e conteúdo a este projeto. 
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Desta forma, a participação da comunidade tornou-se compromisso político da escola 

pública municipal de Porto Alegre buscando concretizar a proposta de um ensino público de 

qualidade que passou a estar articulado com o grande projeto de desenvolvimento da cidade. 

 

Busco apresentar aqui um pequeno traçado do que se entende a escola cidadã como um espaço 

vivo e democrático numa ação educativa que garanta a todos o acesso ao ensino de qualidade 

favorecendo a permanência do aluno na escola sendo esta gratuita, laica e pluralista voltada 

para o envolvimento com as classes populares propiciando práticas coletivas com discussões 

com toda a comunidade escolar descentralizando o poder pela definição de um projeto de 

escola responsabilizando a todos os envolvidos na busca de soluções contribuindo com 

objetivos estratégicos e articulados oportunizando o acesso ao conhecimento incluindo as 

experiências dos alunos numa relação teóricos prática buscando a superação da opressão, do 

respeito a valores éticos de liberdade, da solidariedade e da preservação do ambiente natural. 

 

Desde então, a rede pública municipal traz para a cidade e principalmente para os profissionais 

da educação o debate de temas sobre a escola pública vislumbrando a ressignificação da 

educação na cidade e a constante (re)construção de uma escola democrática e cidadã. 

 

Esta trajetória trouxe conquistas para a escola pública municipal da cidade de Porto Alegre 

que foram garantidas através de leis e decretos. No Município de Porto Alegre também houve 

a instituição do Conselho Municipal de Educação (Lei 248/91) e, a partir da abertura da nova 

LDBEN (Lei 9394/96), a criação do Sistema Municipal de Educação (Lei 81/98). Os 

argumentos que procurei para fundamentar meu trabalho, as alternativas democráticas de 
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participação das crianças, estão também firmados na Constituição Brasileira (1988), na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), na Convenção sobre os Direitos da 

Criança (ONU, 1989), no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990 de 1994), no 

Conselho Municipal de Educação (Lei 248/91), nas Diretrizes Curriculares Nacionais e na 

LDBEN (Lei 9394/96), todas relativas à infância. 

 

Um dos primeiros sinalizadores democráticos de participação na escola é a eleição de 

diretores, em que não apenas a direção assume compromissos com a escola. Ela precisa ser 

organizada por todos os atores que compõem o Conselho Escolar. A partir de reuniões mensais 

organizadas, encaminha mudanças na educação na direção da flexibilidade, autonomia na gestão 

democrática de cada escola. 

 

O processo eletivo tem significado importante, democrático, mas o Conselho, as 

instâncias dos representantes e representados, necessita reunir-se e agir coletivamente, debatendo 

as pautas necessárias para serem apresentadas no coletivo escolar, faltando as vozes das crianças 

como representantes legítimos deste espaço, para que se diga de fato que as escolas infantis 

consideram a garantia dos direitos das crianças. São práticas compartilhadas que buscam decidir 

sobre as questões administrativas e pedagógicas, sejam elas as próprias eleições, a construção do 

Projeto Político Pedagógico, as verbas para a escola, a relação da democracia na escola e na 

sociedade.  

Nesta trajetória, sabe-se que cada escola cada rede segue seu caminho e tenta organizar 

suas práticas buscando implementar ou mesmo implementando ações que se concretizam nas 

salas de aula, nos múltiplos espaços escolares e instituições de atendimento à infância que 

ultrapassam os muros da escola buscando maior integração com a comunidade. 

As Escolas Municipais de Educação Infantil também participaram nesta construção com 

reflexões que vieram aparecer em ações efetivas na escola até hoje. Cito algumas trajetórias 

realizadas, a partir de 1989, desencadeadas através da elaboração de leis e da implementação de 

novas vivências, o processo de gestão democrática nas Escolas de Ensino Fundamental, nas 
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Escolas de Ensino Médio, nas Escolas de Educação de Jovens e Adultos e nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil.  

 

A gestão democrática na Educação Infantil tornou-se um grande desafio na busca da 

construção de novas relações sociais, constituindo um espaço público de decisões e de discussões 

não tutelado pelo Estado. Na Educação Infantil, pouco se discute sobre a participação ativa das 

crianças de 0 a 6 anos na gestão escolar. Apesar de a participação democrática ter sido instituída 

na RME há mais de doze anos, nas escolas infantis não há a representação dos alunos nas 

discussões internas de gerenciamento institucional. Ainda não foi contemplada a inclusão das 

crianças fazendo-se representar na instituição e participando das práticas e políticas escolares.  

 

Repensar estas possibilidades é um desafio para o avanço neste projeto de escola cidadã. 

Os espaços organizados para discussões da gestão escolar com as crianças devem garantir a 

presença dos pequenos em reuniões e decisões, ouvindo suas questões e desejos, dando real 

significado de “coletivo”. Esse início de atuação pública infantil dá oportunidade de constituir 

sua autonomia. 

 
1.3 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS EM PORTO 

ALEGRE  

Desde a década de 1930, a Prefeitura Municipal já propunha ações específicas às crianças 

de idade pré-escolar com monitores vinculados à Secretaria da Saúde e Serviço Social (SMSSS)1, 

utilizando como espaço recreativo as praças e os parques da cidade. Na década de 1940, a então 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) criou espaços educativos denominados 

“Jardins de Praça”, atendendo, em um turno, às crianças da comunidade. 

 

Na década de 1960, quando foram criadas as escolas primárias de educação municipal em 

Porto Alegre, iniciou-se o atendimento de crianças de 4 a 6 anos junto a estes espaços. No 

período de 1970, a prefeitura criou o Programa de Centros Municipais Infantis com o 

atendimento em turno integral às crianças de 0 a 6 anos fundamentalmente com as famílias 

                                                 
1 A Secretaria da Saúde e Serviço Social, desde 1989, desvinculou-se do Serviço Social, dando origem à atual 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS). 



 19 

trabalhadoras, e as instituições foram vinculadas à SMSSS, sendo coordenadas por assistentes 

sociais e funcionários da Secretaria da Saúde. 

 

Na década de 1980, dois novos projetos municipais desenvolveram-se na Assistência 

Pedagógica ao Pré-escolar dos Centros Infantis (APPRECI) incluindo o caráter nutricional, de 

saúde e de educação e o segundo projeto de Aperfeiçoamento do Atendimento Sanitário, Social e 

Educacional aos Centros Infantis Municipais da Prefeitura de Porto Alegre (ASSECIMPPA), 

estabelecendo vínculos mais estreitos da Secretaria da Saúde, do Serviço Social e da Secretaria da 

Educação e Cultura. No final dos anos de 1980, o município estabelece o atendimento nas “Casas 

da Criança”. O Projeto das “Casas da Criança” previa a construção e aquisição de equipamentos 

para estas casas pela prefeitura e a responsabilidade de manutenção e de pagamento dos recursos 

humanos por parte da comunidade, porém não chegou a ser executado. 

 

Naquele período, ordenamentos legais vinham sendo articulados com o objetivo de 

propiciar uma nova visão de infância. Em 1989, a Prefeitura de Porto Alegre, buscando ampliar e 

qualificar o atendimento de crianças de 0 a 6 anos, segundo as definições da Constituição Federal 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), inicia negociações com o SMSSS com a 

transferência de gerenciamento e manutenção das creches municipais para a Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

Além disso, a partir do fechamento da Legião Brasileira de Assistência (LBA), que 

repassava verbas para a manutenção de creches comunitárias da cidade, instituiu-se o Programa 

Municipal de Educação Infantil (PMEI)2 em turno integral e gratuito, reconhecendo a criança 

como sujeito de direitos, e a Prefeitura Municipal assumiu o compromisso dessa tipologia de 

atendimento. Este convênio aconteceu em virtude da mobilização popular organizada, dando, 

assim, movimento à iniciativa de novas relações entre a sociedade civil e o poder público.  

 

Naquele momento político foram assegurados, por parte da prefeitura, repasses mensais 

de verbas às instituições com o estabelecimento de convênios3 por indicação de moradores de 

                                                 
2 Este programa municipal de educação infantil (PMEI) é legitimado pela Lei Municipal n.º 6.978/1991. 
3 O Programa de Convênio com as Creches Comunitárias de Porto Alegre foi reconhecido com algumas premiações 
tais como: “Prêmio Programa Gestão Pública e Cidadania 1998” (iniciativa da Fundação Getúlio Vargas e Fundação 
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cada região do município nas assembléias de orçamentos do Orçamento Participativo da Cidade e 

fornecendo assessoria pedagógica sistemática nas instituições por representantes da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

A Rede Municipal de Ensino propiciava, assim, o atendimento na Educação Infantil de 

Porto Alegre, através de diferentes tipologias, assim constituída até hoje: Escolas Municipais 

Infantis (antigas creches municipais), Jardins de Praça, turmas de Jardins de Infância e Pré- 

escolas inseridas em Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Creches Comunitárias 

Conveniadas. Destas instituições de atendimento à criança de 0 a 6 anos, algumas estão 

localizadas nas regiões centrais, mas a grande maioria estão espalhadas nas regiões mais 

periféricas do município. Nas Escolas de Ensino Fundamental, que compreendem a faixa etária 

aproximada dos cinco anos e onze meses aos seis anos de idade, o atendimento é no turno da 

manhã ou da tarde e seguem a mesma lógica os Jardins de Praça em um turno de atendimento. Já 

nas Escolas de Educação Infantil e nas Creches Comunitárias Conveniadas, as crianças entram às 

7 horas da manhã e ficam até às 19 horas da tarde, com oferta de diferentes refeições.  

 

Dentro dessa perspectiva de gestão democrática e participativa, a legislação educacional 

de ensino de Porto Alegre organizou-se pela criação do Sistema Municipal de Ensino (SME), na 

criação da Lei Municipal n. º 8.198/98 que atribui ao Conselho Municipal de Educação (CME) a 

oferta de educação na Rede Municipal e nas instituições privadas de educação infantil, cabendo à 

SMED as atribuições de administração desse Sistema. 

 

Como as crianças ingressam nesse espaço de atendimento? As escolas municipais de 

educação infantil (E.M.E.Is) realizam anualmente o processo de abertura de vagas com inscrições 

no mês de outubro através de seleção e procuram atender essa faixa etária em cada região do 

município. Especificamente na região da Restinga são realizadas no CAR (Centro Administrativo 

da Região) as inscrições das crianças dessa faixa etária. Todas as unidades de Escolas Infantis 

Municipais fixam postos de atendimento no CAR com representantes de cada unidade escolar.  

 

                                                                                                                                                              
Ford), o “Prêmio Educação RS 1999” do Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (SINPRO) e, 
pela Fundação Abrinq pelos Direito da Criança, o “Prêmio Prefeito Criança”, em 2002.  
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Essa centralização no processo de inscrição foi acordada em função de reivindicações das 

próprias escolas infantis da região que demandaram junto à SMED em acordo e com o 

consentimento e conhecimento dos moradores da comunidade. São os funcionários, a equipe 

diretiva e os pais do Conselho Escolar de cada escola infantil da Restinga (realizando plantões de 

atendimento) que atendem a esse período de inscrições de vagas e esclarecem dúvidas junto à 

comunidade. 

  

Os pais e/ou responsáveis interessados apresentam certidão de nascimento, comprovante 

de moradia e comprovante de renda. Cabe ressaltar que, na falta destes comprovantes de renda e 

de moradia, os responsáveis não deixam de realizar a inscrição da criança. Como são apenas 

quatro estabelecimentos de atendimento em educação infantil na região, a proximidade da 

residência com a instituição é um aspecto que é levado em consideração na inscrição. Portanto, as 

famílias inscrevem seus filhos na escola mais próxima de sua casa, preenchem uma ficha com 

dados pessoais sob orientação de um representante do Conselho Escolar; essa ficha será 

instrumento de análise e de futura visita às famílias para o processo de seleção no preenchimento 

das vagas. 

 

Marca-se uma assembléia com a comunidade, em cada escola infantil, no mês posterior ao 

período de inscrição, para apresentação do número de crianças inscritas, o número de vagas por 

turma, os critérios conjugados de seleção dos inscritos apresentados pela mantenedora e, por fim, 

a composição de um grupo de pais representantes para acompanhar a análise das fichas dos 

inscritos e as visitas que serão realizadas nas casas das crianças. Esse momento da assembléia é 

de extrema tensão, pois a apresentação mapeia uma realidade de vagas muito pequena em 

proporção à sua procura. Em certas ocasiões, o Conselho Tutelar (CT) se faz presente, bem como 

um representante da SMED, não sendo isso freqüente.  

 

Os critérios de seleção indicados pela mantenedora são atualmente os seguintes: crianças 

de maior idade, de renda per capita familiar mais baixa, com maior proximidade da escola e em 

situação de risco ou pertencentes às famílias negligentes para com a criança. Além desses, podem 

ser incluídos outros critérios, por interesse dos pais e/ou responsáveis, discutindo a sua 

pertinência pela grande maioria de pais nessa assembléia.  
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Se for aprovado pelos responsáveis, esse critério passa a valer para o próximo ano letivo. 

Não entro em discussão mais profunda quanto aos critérios de ingresso das crianças, pois acredito 

que todas deveriam ter garantido seu espaço de atendimento educacional infantil. A discussão de 

critérios só é significativa porque os estados e municípios não conseguem cumprir a legislação 

vigente. 

 

Com agendas de visitações organizadas, a comissão de representantes de seleção para 

ingresso na escola passa então a realizar reuniões de análise das crianças inscritas e visitadas para 

a definição das contempladas com a vaga. Ao final do mês de dezembro, as matriculas são 

concluídas, e as crianças passam a ser consideradas alunos da instituição para o ano seguinte. 

 

É uma caminhada longa essa conquista de participação dos pais e da comunidade na 

elaboração de critérios de seleção, visto que não é possível atualmente dar conta da procura 

relativa às vagas nas E.M.E.Is. Tenho certeza de que são estes passos iniciais que fazem com que 

os familiares tenham sua primeira e significativa experiência de participação na escola. A 

constituição dessa comissão fortalece as instâncias de funcionários da escola, pois esses sentiam-

se muitas vezes sozinhos no processo, sendo agora realizado coletivamente. A clareza dos 

critérios de escolha das crianças fica explícita para todos na tomada de qualquer decisão, e esse 

coletivo também sabe de seus compromissos quanto à garantia de sigilo e ética em cada situação 

familiar. 

 

Temos à nossa frente o desafio de fazer valer momentos intensos do nosso humanizar, de 

oferecer oportunidades de aprender a decidir coletivamente, a vivenciar, a experimentar a 

validade do diálogo crítico como mediador dos conflitos, a construir, em grupo, acordos 

provisórios ou mais duradouros, a impacientar-se diante da divergência ou prioridades de tantas 

escolhas e de contaminar-se nos espaços de democracia. Educar para e pela democracia 

pressupõe criar condições para que o cidadão se construa no cotidiano desta escola cidadã, nas 

pequenas ações e nas relações do dia-a-dia principalmente pensando nessas práticas desde a mais 

tenra idade, o que vem dando frutos de um longo trabalho de conscientização, discussão e 
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participação de todos não somente na esfera de sugestões, mas também no âmbito do pensar e 

repensar a aplicação das verbas que a escola administra. 

 

1.4 VERBAS QUE INCIDEM NA ADMINISTRAÇÃO E NO FAZER PEDAGÓGICO – 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA SMED E PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

 

As escolas municipais infantis contam bimestralmente com uma verba repassada pela 

SMED para que cada escola administre suas prioridades e seus investimentos. A cada bimestre 

são realizados estes investimentos pelo Plano de Aplicação dos Recursos (PAR). Estes Planos de 

Aplicação de Recursos são discutidos com os representantes do Conselho Escolar para que sejam 

aprovados e entregues à SMED.  

 

A escola presta conta desta verba investida com os assessores da Secretaria. Devem ser 

explicitadas as notas das compras efetivadas nos bens permanentes e nos bens de consumo. Esta 

forma de gerenciamento está pautada na política da descentralização da verba pública da SMED e 

na lógica de transparência e de participação da comunidade quanto à gestão pública de verbas.  

Essa verba é injetada na melhoria do espaço físico da escola e sua manutenção, bem como na 

aquisição de aparelhos de som, vídeo, máquina xerox, produtos de limpeza e materiais 

pedagógicos.  

 

Outro mecanismo de descentralização das verbas foi a instauração do Orçamento 

Participativo da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre (OP/SMED) que atua com o 

propósito de fortalecer e ampliar o processo de construção da cidadania na comunidade escolar. 

O OP/RME procura enfatizar o eixo da radicalização da democracia do Programa de Governo da 

quarta gestão da Administração Popular, propondo uma nova forma de perceber a escola. Torna a 

escola um dos espaços de irradiação de democracia, onde as vozes dos diversos segmentos 

ganham força e definem as prioridades para cada gestão e cada escola em particular. 

 

Esse é um dos mecanismos que contribui para a formação da consciência de que a 

comunidade educativa pode protagonizar, incidindo no processo de planejamento e de escolhas 

das necessidades da instituição de ensino. São feitas assembléias com a comunidade escolar com 
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o propósito de discutir as prioridades da escola e no que irão investir a cada ano na instituição. 

Dessa forma, a gestão político-administrativa passa a exigir co-responsabilidade no planejamento 

e execução das despesas públicas. O processo do OP/RME tramita em cinco instâncias atuais que 

podem sofrer alterações anuais, de acordo com a avaliação das instituições escolares da Rede 

Municipal de Ensino. 

 

Na primeira instância, as escolas elaboram seu plano anualmente em cooperação com seu 

Conselho Escolar e Equipe Diretiva, com a participação dos diferentes segmentos na definição de 

objetivos e ações para o ano seguinte, a partir de um estudo diagnóstico da realidade. Nesse 

momento, a comunidade da escola define a demanda que deverá se transformar em projeto de 

prioridades a ser analisado no OP/RME, elege delegados que acompanharão as demais instâncias 

desse processo e credencia representantes de cada segmento. São instauradas sempre duas escolas 

ordenadoras desse valor financeiro que será depositado em conta bancária. Esses projetos são 

encaminhados à Rede Municipal de Ensino com orçamentos para cada item apresentado.  

 

Na segunda instância, constitui-se a comissão institucional com representantes de diversos 

setores da Secretaria que analisa os projetos. Na terceira instância, os projetos são devolvidos às 

escolas após aprovação e análise com o propósito de execução dos mesmos para que, no segundo 

semestre, a verba destinada a cada região seja investida até o final do mesmo ano. Na quarta 

instância, é aberta uma conta corrente específica para o ordenamento dos investimentos desse 

projeto. Na quinta instância, os projetos são enviados novamente à Rede Municipal de Ensino 

para que seja prestada conta do capital financeiro aplicado. 

 

A proposta de investimento da verba da Escola Infantil Luiz de Nadal no ano do 

OP/SMED 2005-2006 foi em sua totalidade usada no projeto externo do prédio, em virtude de 

uma possível reforma para sua adequação. O nome do projeto escolhido foi “Encantando os 

cantos da escola!”.  Em assembléia com a comunidade escolar para o OP/SMED- 2006-2007 

ficou acertado que o foco da verba ficaria destinado à cultura. As formas de enriquecer esse tema 

desdobraram-se com passeios, visitas, formações à comunidade e aos educadores e demais 

atividades.  
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Nos anos de 2005- 2007, a EMEI Luiz de Nadal utilizou um questionário que foi 

distribuído aos familiares e/ou responsáveis pelas crianças com o objetivo de coletar os pontos 

positivos e os aspectos a melhorar na instituição e quais seriam os focos de investimento no 

OP/SMED- RME em cada ano, por parte dessas famílias. Em assembléias com os familiares, 

estabeleceram-se os representantes pais da comunidade escolar para acompanharem as demandas 

anuais de cada OP/RME. Ao final de cada ano, são feitos levantamentos de prioridades pela 

comunidade escolar para a aplicação da verba destinada por região através do OP/RME somente 

para as escolas municipais de Porto Alegre. 

 

Pelo compromisso de um trabalho coletivo com a comunidade escolar e principalmente 

com as crianças dessa instituição e por se tratar de uma verba pública para investir numa escola 

pública com qualidade, o OP/RME da escola (assim como deve ser o mesmo procedimento em 

todas as escolas municipais de Porto Alegre) encaminhou os seguintes procedimentos para a 

aplicação da verba: elaboração de um pequeno questionário para que as famílias respondessem; 

distribuição dos mesmos para cada turma e repassado para as famílias das crianças da escola; 

tabulação dos dados apresentados pelo Conselho Escolar.  

 

Foi realizado junto com as crianças esse mesmo levantamento de prioridades para a 

qualidade no atendimento na escola, utilizando o momento da rodinha, as conversações informais 

e através dos desenhos que cada uma realizou, expressando sua satisfação e/ou insatisfação com a 

escola. Todos esses materiais foram expostos em assembléia com a comunidade, dando o retorno 

desses dados novamente a todos os envolvidos. O objetivo dessa assembléia foi a apresentação do 

panorama geral de como a escola é vista pela comunidade nos seus aspectos positivos e na 

necessidade de avanço em seus entraves.  

 

Pensar coletivamente a escola como um espaço pertencente às crianças e à comunidade 

escolar e comprometê-los em participar das decisões de gestão e de investimento foram os 

grandes balizadores desse movimento. O que também dá sentido à pesquisa-ação dentro da escola 

é o tensionamento sobre as “questões de desgosto e descontentamento” coletivo ao bom 

atendimento à infância que possam ser repensadas em conjunto, com o objetivo de, se não 

solucioná-las, pelo menos minimizar as tensões ocasionadas por esse desconforto. 
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O retorno desse material tabulado estabelece em nós, enquanto gestoras desse espaço 

institucional, o sentimento de estarmos abertas e dispostas no momento de avaliação de todo o 

ano de trabalho institucional realizado. (Anexo B – OP/SMED) 
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2 CONTAMINANDO ESPAÇOS: O BAIRRO, A ESCOLA E AS PESSOAS 

 

2.1 CONFIGURANDO O BAIRRO DA RESTINGA 

 

Localizado na zona do extremo sul do município de Porto Alegre, encontra-se o bairro da 

Restinga com suas Escolas Municipais Infantis, uma delas sendo o campo da pesquisa científica 

que transcorre neste trabalho. O termo restinga, segundo dicionário de Bueno (1989) é “um banco 

de pedra ou de areia em alto-mar; terreno de litoral, arenoso e salino onde vegetam plantas 

herbáceas e arbustivas características desses lugares”. 

 

Procuro, neste momento, caracterizar e contextualizar o bairro em função do quanto de 

participação comunitária aparece na história desta região com seus moradores e representantes, 

mobilizando-se para a constituição de uma melhor qualidade de vida e as interfaces que iniciam 

com a sua consolidação em um bairro periférico que, por si só, apresenta limitadores no âmbito 

de distanciamento dos grandes movimentos do núcleo da cidade.  

Na busca de dados que contam a história dessa localidade, fiquei encantada com a luta dos 

moradores contra as adversidades que constituíram o que atualmente é a Restinga. Recomendo, a 

quem se interessar, buscar em registros da região a leitura destes materiais. Nunes (1990) em 

Memórias dos Bairros apresenta os relatos e as pessoas que contam que muitas famílias foram 

literalmente removidas das áreas centrais de Porto Alegre e deslocadas para a Restinga há tempos 

atrás. Não havia iluminação, estrutura de saneamento, comércio, ruas nem transporte coletivo. 

Segue abaixo, de forma resumida, alguns meandros deste episódio que faz parte da história da 

região: 

 

O problema de habitação em Porto Alegre vem de longa data, mas se agravou a partir da 

década de 1940, intensificado em função do processo de industrialização. Com a exploração de 

mão-de-obra rural, as migrações de camponeses para as metrópoles em busca de melhores 

condições de vida e empregos foram aspectos a ser relembrados como uma das alavancas para a 
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criação da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, mas que não contemplou o trabalhador do 

campo. Restava ao agricultor a marginalidade social e econômica na capital, com subempregos 

como biscateiros e catadores de papéis.  

 

Surgiram, assim, as malocas em Porto Alegre, produzidas pelo êxodo rural, nos períodos 

entre 1940 e 1950. Este êxodo rural representou mais de 70% do aumento da população em Porto 

Alegre em vários pontos da cidade. As vilas procuravam ficar próximas do centro, permitindo 

maior movimentação de ir e vir à procura de emprego e trabalho, em especial às mulheres como 

empregadas domésticas.  

 

Foi neste contexto que surgiram as vilas Dona Theodora, Ilhota e dos Marítimos. Estas 

vilas foram sofrendo transferências para áreas distantes do centro da cidade, ficando caracterizada 

a intenção do sistema de governo da época com o slogan “Remover para Promover”. Houve 

movimentos dos primeiros moradores em prol de melhores condições de moradia e de vida. 

Como reflexo disso, implantou-se na região a escola estadual José do Patrocínio para a educação 

das crianças da região, e a população conquistou a obtenção de três máquinas de costuras para a 

realização de trabalhos manuais  através de cursos ministrados por freiras. 

 

A área de urbanização da Restinga originou-se na década de 60, dentro de uma política de 

“desfavelização” da metrópole de Porto Alegre, por iniciativa do Poder Público, através de 

reassentamento de famílias de baixa renda. O incentivo de deslocar os habitantes que começavam 

a formar vilas no centro da capital favorecia uma lógica de comércio e moradia com padrão 

maior do poder econômico da metrópole. 

 

Nas remoções de áreas, a falta de organização era evidente. Para tanto, foram realizadas 

partilhas em lotes da área de 52 hectares, com 16 ruas e 46 quarteirões como solução. A partir 

desse período, o bairro passou a ser habitado por loteadores particulares, considerados hoje o 

maior bairro do centro-sul do município de Porto Alegre. 

 

A Restinga não contava com luz elétrica, abastecimento de água nem assistência médica. 

O Poder Público viu-se sem saída pelas pressões que sofriam dos moradores e passou a dar início 
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a este gigantesco projeto ao lado esquerdo da Avenida João Antonio da Silveira com a 

denominação de Nova Restinga. A Restinga conta então com uma via principal – Estrada João 

Antônio da Silveira – e o desenvolvimento iniciou-se com a constituição de habitações na 

Restinga Velha, a partir dos anos de 1970. Com recursos do Poder Público, a Restinga Nova 

abrigou famílias com maior disponibilidade de faixa salarial.  

 

A Nova Restinga é bem urbanizada; conta com maiores recursos de infra-estrutura, está 

dividida em cinco unidades e é mais afastada do centro urbano, mais ou menos distante da malha 

viária que consolida a área central do bairro. Sua topografia é bastante regular, conta com uma 

ampla região plana, recortada por duas grandes avenidas principais onde estão instaladas ruas e 

inúmeras alamedas e acessos que mal passam dois veículos automotores. Iluminação, 

pavimentação e diversas áreas de lazer com praças e pequenos campinhos de futebol compõem o 

cotidiano dessa comunidade.  

    

Os moradores da Nova Restinga não contam em sua topografia com nenhum morro ou 

algo semelhante a essa geografia de urbanização. Seu terreno é totalmente plano. Já do lado dos 

moradores da Restinga Velha, a topografia visualiza alguns pequenos morros, mas em pequena 

quantidade.  

 

O bairro do lado da Nova Restinga conta com muitos campos de futebol em praças 

públicas. São quadras de chão batido em locais pequenos, pois são quadras de jogo de várzea 

como são denominados estes lugares informais com prática de futebol de bairro. Possui quadras 

de escolas de samba cobertas que oferecem diversão e lazer à população do bairro. 

 

No aspecto relativo a equipamentos culturais e esportivos da região, a Nova Restinga 

conta com teatro, cinemas, centros esportivos e bibliotecas, apresentando-se com outras 

configurações que não são as habituais dos grandes centros urbanos organizados. 

 

A configuração física das moradias em cada lado da Restinga acaba, em certo sentido, 

identificando os segmentos sociais que habitam no bairro. Na Restinga Velha há uma diversidade 

de materiais que são constituídas as casas e que passam da alvenaria (construídas em várias 
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etapas, com tijolos ou cimentos) e de sobras de obras, pedaços de madeiras, placas de trânsito e 

arames que cercam as casas, impondo o sentimento de limite e de territorialidade. Na Restinga 

Velha, uma parte da urbanização ordenada acha-se pela identificação em lotes que se apresentam 

com vários locais de invasões. Os Núcleos de ocupação irregular e de transferências do 

DEMHAB, na Restinga Velha, fizeram com que moradias fossem surgindo, como o Beco do 

Bita, Barro Vermelho I, Barro Vermelho II, Cabriúva, Mariana, Elo Perdido, Pitinga, Flor da 

Restinga, Figueira, Castelo, Esperança, Santa Rita, Nova Santa Rita, Chácara do Banco, Vila 

Particular e o conjunto de apartamentos Silvio Hollenbach. 

 

Essas micro comunidades possuem associações de moradores e lideranças de bairro. Toda 

a região do município de Porto Alegre conta com Centros Administrativos por Regiões (CAR) 

que têm por objetivo articular as redes de atendimentos locais, os órgãos públicos, as secretarias 

municipais e estaduais e comprometê-las em ações necessárias para efetivar políticas sociais à 

comunidade local.  

 

Os moradores do lado da Restinga Nova fazem questão, a todo o momento, de destacar as 

diferenças de localização com a Restinga Velha, denotando um discurso de poder e de exclusão 

social bastante evidente nessas falas.  

 

Nos Orçamentos Participativos da Região, por vezes consecutivas foram apontadas 

demandas relativas à saúde, educação e moradia, o que faz com que a comunidade não desista de 

suas necessidades enquanto região. Na tentativa de garantir os direitos das crianças e dos 

adolescentes, o Conselho Tutelar da região da Restinga realiza movimentos em defesa das 

crianças e dos adolescentes. 

 

Tanto de um lado como de outro do bairro, encontramos supermercados, armazéns, 

brechós, mas os de melhor qualidade e em maior quantidade estão localizados na Restinga Nova. 

São duas as Escolas de Samba que disputam e representam em cada carnaval a comunidade da 

Restinga, ambas são reconhecidas no município de Porto Alegre pela grandeza, organização e 

determinação desse bairro, tendo retorno a cada premiação e também títulos de campeã no 

carnaval: a União da Restinga e o Estado Maior da Restinga.  
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As opções de emprego local estão restritas praticamente ao setor terciário. O bairro possui 

grande quantidade de pequenas lojas, duas agências bancárias, imobiliárias, mercadinho, lojas de 

roupas e calçados, churrascaria e bares, igrejas e assembléias religiosas, casas com xerox e 

miudezas, ferragens, padarias e confeitarias, casas com vendas de produtos para animais, 

marcenarias, vidraçarias e comércio em geral. A comunidade conta com atendimento à saúde em 

postos comunitários e instalou-se também atendimento em parceria com a Universidade Luterana 

Brasileira (ULBRA) que conta com estudantes e profissionais especializados na área da saúde, 

prestando atendimento a famílias residentes no bairro. Nas ruas principais das suas avenidas, o 

trânsito é organizado e bem sinalizado, contando com algumas lombadas sinalizadoras e 

sinaleiras. 

 

Um aspecto que merece uma análise mais minuciosa relativa à infra-estrutura regional diz 

respeito à oferta do transporte coletivo, pois um bairro com um número significativo de 

moradores conta com linhas de ônibus somente em horários bem espaçados e com poucos 

itinerários e, além disso, não possui lotações como alternativa de transporte coletivo. Houve, em 

determinadas ocasiões, movimentos organizados com o propósito de inclusão rodoviária na 

região, mas sem sucesso até hoje. Reclamações, queixas e possíveis hipóteses, para além dos 

desejos, estão na implantação de uma linha de lotação como outra forma de transporte. Percebe-

se que nos habitantes locais, em conversas que fui realizando, a maior insatisfação se traduz neste 

aspecto. Será, penso eu, que a linha atual de transporte tem força suficiente para impedir a 

instalação de uma concorrente? Quem mais poderia se beneficiar com esta exclusividade? Que 

pactos locais parecem existir? Não é neste momento meu foco de estudo, mas creio que seria um 

bom fenômeno para pesquisa. 

 

Na avenida central fica a Estrada João Antônio da Silveira, parecendo estar 

propositalmente celebrando um “divisor de águas”. No centro da região entre a Restinga Nova e a 

Restinga Velha fica uma esplanada denominada pela comunidade Esplanada da Restinga que 

oportuniza eventos das mais diversas ordens como, por exemplo, discursos políticos, eventos de 

reivindicação de melhorias quanto ao transporte, segurança, instalação de feiras, festas esportivas, 
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desfiles cívicos e apresentação de bandas musicais, sendo por excelência um espaço de 

integração entre as duas Restingas.   

 

  
 

  

 
  
 
  

fig: 1 - Fonte: Guia telefônico Listel POA/ RS 

fig: 2 - Fonte: Google Earth 
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A implementação de atividades de renda na área industrial projetada para a região 

também é um desejo dos moradores, formalizado pelo Poder Público, desde os anos 1970, com 

implementação do Parque Industrial da Restinga. Porém, até hoje, o distrito industrial não se 

configurou na região. 

 

 

2.2 CONFIGURANDO O ATENDIMENTO À INFÂNCIA DA REGIÃO 

 

As escolas de educação infantil estão abertas à comunidade desde às 7 horas da manhã e 

ficam até às 7 horas da tarde. A política desse atendimento está centrada no eixo do cuidado e da 

educação. “Cuidar e Educar” compreende os direitos a todos os sujeitos, independentemente de 

etnia, gênero, idade e classe social. O cuidar e o educar pautam-se também, como diz Morin 

(2002, p.15), na compreensão do ser humano sendo a um só tempo físico, biológico, psíquico, 

cultural, social e histórico. Deste modo, menciona o autor que a condição humana deveria ser o 

objeto essencial de todo o ensino.  O “Cuidar e Educar” no espaço institucional opera na esfera 

da cidadania e da participação; cuidar possui um sentido de respeito à individualidade, à 

subjetividade, um respeito que considera a criança como capaz de pensar, de opinar, de criticar, 

de sugerir. 

 

O cuidar e educar tem o sentido de respeito aos outros, à natureza, à pluralidade, à 

participação, a uma vida sustentável, aos conflitos, pois considerar a infância e suas crianças 

capazes de se posicionar na busca de conhecimento é reconhecer que as crianças são portadoras 

de cidadania. As crianças que moram na Restinga são atendidas por instâncias locais, tais como 

os Postos de Saúde, os Conselhos Tutelares (CTs), o Centro Comunitário da Restinga 

(CECORES) que presta serviço aos programas de governo com as famílias (o bolsa escola e o 

bolsa família) e auxilia com doações de diferentes ordens as famílias da região, assim como os 

encaminhamentos aos Programas de Saúde Familiar (PSFs). 

 

As famílias reconhecem o CECORES por suas ações e auxílios prestados aos moradores. 

Quanto à rede de atendimento público educacional, além da E.M.E.I Dom Luiz de Nadal, existem 
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na Restinga seis Creches Comunitárias Conveniadas com a Secretaria Municipal de Porto Alegre, 

creches privadas e “creches domiciliares”, três Escolas Estaduais de Ensino Fundamental, sete 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental, uma Escola Municipal de Educação Especial e 

quatro Escolas Municipais de Educação Infantil. A E.M.E.I Dom Luiz de Nadal será meu foco de 

estudo, cujos alunos são oriundos dessa comunidade.  

 

Cabe esclarecer que as escolas municipais de educação infantil atendem às crianças da 

comunidade sem custo de mensalidades aos pais e ou responsáveis o que diferencia em um dos 

aspectos ao atendimento em creches particulares em espaços de “creches domiciliares” e de 

creches conveniadas municipais que necessitam cobrar mensalidades para se manterem. 

 

São nestas instituições que, no cotidiano de atendimento à infância, dão suporte, 

sustentação e base para a configuração dessas políticas públicas. Vejam então que estou 

realizando um zoom ao nosso campo de pesquisa e passo a contextualizar a escola internamente, 

sua constituição histórica e demais fatores que são importantes para explicitar as questões que me 

instigaram na realização desta pesquisa com as crianças. 

 

2.3 A ESCOLA POR DENTRO:  

2.3.1 A Escola 

 

A Escola Municipal de Educação Infantil Dom Luiz de Nadal teve o prédio construído 

pela prefeitura, e, durante muitos anos, foi a instituição religiosa identificada como “Entidade 

Murialdinas de São José” que prestava atendimento às crianças. Reconhecida como “Centro de 

Cuidados de Menor” foi inaugurada em 24 de setembro de 1980 com a presença de diversas 

autoridades civis e religiosas da época. A entidade, segundo dados coletados nas certidões e 

documentos que registram a criação do Centro Infantil, era mantida pelo MAPA (Movimento 

Assistencial de Porto Alegre) e por outras entidades assistenciais como a APACC (Associação de 

Pais e Amigos da Creche e Centro de Cuidados Diurnos). 

 

A creche sofreu uma mudança administrativa próximo ao ano de 1980 e passou a ser 

gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social (SMSSS) e, naquele momento, 
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recebe o nome de Centro Infantil Dom Luiz de Nadal. A direção do Centro era organizada pela 

Assistência Social, tendo cozinheiras e auxiliares de cozinha, serviçais mulheres e serviçal 

homem (assim identificado nos documentos da época), auxiliar de enfermagem, monitores, 

pedagoga, professora no Jardim, nutricionista e pediatra prestando serviços uma vez ao mês. Em 

1991, a instituição passou a identificar-se por Escola Municipal Infantil Dom Luiz de Nadal. 

 

Em 2001, as instituições de atendimento infantil sofreram mudanças, através de uma 

Resolução 004/01 de 04 de outubro, do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre que 

modificou os nomes dos estabelecimentos infantis e fixou normas para os estabelecimentos de 

educação infantil do Sistema Municipal de Ensino. Sendo assim, todos os espaços de atendimento 

de 0 a 6 anos são atualmente denominados de Escolas Municipais de Educação Infantil                

(E.M.E.I.).  A escola, então, passou a ser chamada de Escola Municipal de Educação Infantil 

Dom Luiz de Nadal. 

 

Desse pequeno traçado histórico que realizei durante a pesquisa, obtive relatos orais de 

funcionários mais antigos que buscaram nas suas memórias retratar cenas da história da 

instituição e relatos através de fotos que estavam disponíveis na escola, trazidos aqui com o 

objetivo único de explicitar a organização dessa comunidade na efetivação da instituição. A 

E.M.E.I Dom Luiz de Nadal ergueu-se em virtude do desejo e da necessidade da comunidade 

quanto ao atendimento à infância, com uma transparente e legítima participação dos moradores 

da Restinga.  

 

2.3.1.1 Descrevendo a Escola 

A escola localiza-se em amplo terreno retangular plano com área aproximadamente de 

3.000 metros quadrados. A área construída é de aproximadamente 800 metros quadrados. Possui 

uma área de pátio arborizada, privilegiada com diversos tipos de árvores. Neste local de pátio 

estão dispostos equipamentos adequados às atividades das crianças com balanços, gangorras, 

escorregadores, casinha de bonecas de alvenaria e casinha de toras com ponte, vai-e-vem, gira-

gira e quadra aberta de futsal telada. Toda a área que perfaz a escola tem cerca com moirões de 

cimento o que tranqüiliza a segurança das crianças no espaço da escola. No pátio, o gramado não 

ocupa toda a área do brincar; em vários locais, ficam expostas areia e terra, e as crianças em 
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vários momentos procuram estes locais para realizar a confecção de bolos, pizzas e morros em 

suas brincadeiras de “faz de conta”. Nesta área fica localizado um portão de ferro com o objetivo 

da entrada de veículos particulares dos educadores que trabalham na instituição, bem como a 

circulação de caminhões para entrega de gêneros alimentícios e coleta de lixo, sem maiores 

perigos às crianças. 

 

O acesso às dependências centrais da escola é feito por um portão de ferro. O prédio é 

térreo, e a porta de entrada dá acesso a um hall que distribui pelos corredores as diferentes peças 

da escola. (Anexo C - Planta da Escola) Do lado direito da entrada ficam as salas dos três Jardins 

interligados por outro hall; no lado esquerdo ficam a secretaria, a sala da direção, as peças do 

refeitório dos funcionários, lavanderia e uma pequena divisória que serve para armazenar objetos 

da escola com uma cama para descanso dos funcionários em seus horários de intervalo de 

trabalho e termina com a saída para uma área aberta que serve para dependurar roupas ao sol e 

para o estacionamento dos carrinhos que as famílias deixam no momento que entregam seus 

bebês.  

 

Percorrendo o corredor central da entrada, encontra-se a sala de dois dos três Maternais da 

instituição. Ao final desse corredor, temos outra estrutura que leva para os dois lados da escola. 

Pelo lado direito, há uma pequena sala que serve de central dos brinquedos e livros que são 

retirados pelos adultos e devolvidos aos seus lugares, bem como é utilizada para reuniões do 

conselho escolar, reuniões de funcionários e, embora bem pequena, acolhe as necessidades que 

aparecem no cotidiano da escola sem maiores confortos. Nessa mesma sala da coordenação, 

como é denominada por todos da escola, ficam os dois móveis de DVD e um vídeo. O uso desses 

aparelhos deve ser agendado pelas equipes para poderem ser deslocados para as salas, o que 

acontece com facilidade uma vez que são móveis com rodas. Já quase no final da estrutura do 

prédio, do lado direito, ficam as salas dos dois Berçários e a última sala do Maternal. No centro 

da estrutura da escola, há um pátio interno coberto onde são realizadas reuniões e eventos junto à 

comunidade, reuniões internas da escola e atividades recreativas com as crianças. 
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Voltando para o corredor e para seu lado esquerdo, encontram-se os dois banheiros dos 

adultos, os dois banheiros das crianças e o refeitório infantil. No fim desse corredor, há a entrada 

da cozinha à esquerda e, à direita, a porta que leva ao pátio. 

 

As três salas dos Jardins são amplas, arejadas, com janelas basculantes e cortinas verdes 

claro, contam com iluminação natural e lâmpadas fluorescentes; no teto há um ventilador. As 

paredes são azuis claras e possuem ganchos para os pertences das crianças com identificação de 

cada uma; os trabalhos artísticos também são fixos em ganchos. Em cada sala ficam expostos os 

cartazes com as produções relativas aos temas em estudo, cartazes com alfabeto e números. Nos 

Jardins (pela metragem relativa ao espaço físico em consonância com a Resolução 003/01 do 

Conselho Municipal de Porto Alegre), atendemos 25 crianças em cada um, levando em 

consideração as medidas do espaço físico de cada sala. 

 

As turmas dos Maternais possuem características bem peculiares e específicas que tentarei 

descrever. Como duas das três salas dos Maternais ficam nos corredores, e estas têm espaços 

pequenos, um dos maternais atende a dez crianças, e as outras duas turmas a quinze, pela mesma 

Resolução que nos regulamenta. As salas possuem também janelas basculantes com cortinas 

azuis, ventiladores de teto e iluminação fluorescente. A decoração de cada sala fica a cargo de 

cada equipe de trabalho.  

 

As salas dos Berçários são amplas, com bancada trocadora, com balcões de brinquedos 

adequados aos bebês, levando em conta segurança, durabilidade e atraindo sua curiosidade 

infantil. No Berçário I, alguns berços são usados para os bebês que necessitam ainda desse 

recurso de segurança. Possui balcões na altura das crianças para que possam tirar e guardar os 

brinquedos nas enormes caixas confeccionadas com sucatas. 

 

Pêndulos com fotos de seus pais e com suas imagens estão à disposição dos bebês; 

balanços que ficam na sala também são apreciados pelos pequenos. Um espelho de bom tamanho 

possibilita a altura das crianças em seu manuseio ao ambiente e, no mesmo espaço, abaixo, fica 

um colchonete que é usado com o objetivo de descobertas no espelho; ao seu redor, ficam os 

protetores de espuma para que as crianças, em suas iniciais conquistas de ficarem sentadas e 
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desafios de ficarem em equilíbrio de pé, possam experimentar sem riscos de se machucarem. 

Caixas de plásticos onde ficam os brinquedos são locais que as crianças entram e saem 

explorando suas potencialidades. 

 

Todas as salas dos Jardins como dos Maternais não contam com dependência de 

banheiros; as crianças usam os banheiros do corredor. As portas de cada sala foram decoradas 

pelos educadores com diferentes temas. Armários, prateleiras com jogos e materiais pedagógicos 

ficam organizados nestes locais em todos os ambientes desde os Berçários até os Jardins. 

Equipamentos que em todas as salas de atendimento às crianças são visualizados são os 

ventiladores de teto, os espelhos e os colchonetes para a hora do sono. 

 

Cabe ressaltar que a estrutura predial tem a lógica da assistência e a perspectiva de 

profissionais de engenharia e ou da arquitetura. Penso que muitas vezes falta um olhar do 

pedagogo que atende crianças de 0 a 6 anos nos projetos prediais. Cito o exemplo da ausência de 

banheiros para as salas dos Maternais, pois as crianças são pequenas ainda e têm dificuldade em 

compreender seus tempos quanto ao controle dos esfíncteres até chegar ao sanitário, ocasionando 

situações de constrangimento, pois algumas vezes acabam urinando-se nas roupas. 

 

Como mencionei acima, a instituição tem uma estrutura predial assentada de acordo com 

a concepção de infância higienista e de assistência da época, e a disposição dos módulos e salas 

retratam esta concepção. Movimentos de reforma e atualização do prédio vêm dispensando forças 

há aproximadamente seis anos. Estudos, sugestões e análise já foram realizadas quanto a este 

aspecto. Atualmente estão sendo realizadas reuniões com representantes do Conselho Escolar e 

Equipe Diretiva da escola junto à Secretaria Municipal de Educação o que vêm apresentando 

avanços quanto à proximidade da reforma na escola.  

 

Foi estipulado que no ano de 2007 teremos abertura do processo de licitação da obra e 

provável encaminhamento da reforma ainda no mesmo ano, sem mês previsto para a sua 

conclusão. As alterações e melhorias do prédio foram discutidas com gestões anteriores há dois 

mandados; mesmo assim, ainda apresentam alguns equívocos para um atendimento de qualidade 

em diversos aspectos, como os banheiros (que continuam centralizados), a circulação pela 
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cozinha para o uso do pátio da escola, a abertura de janela em altura superior ao tamanho das 

crianças, e demais aspectos que caberiam um olhar pedagógico à arquitetura da escola. A 

comunidade aguarda esta reforma, pois possibilitará aumentar mais quinze vagas ao atendimento 

às crianças que compreendem a faixa etária dos Maternais. 

 

2.4 AS PESSOAS  

2.4.1 Os Adultos que Trabalham na Escola 

Na entrada da instituição, trabalham duas funcionárias monitoras da prefeitura que têm 

delimitação de tarefas (DTs); elas prestam serviço diferente à sua função de concurso devido suas 

delimitações. Ficam em suas mesas de entrada recebem e divulgam informações, atendem à 

comunidade e o telefone e demais tarefas que condizem com a recepção. Na secretaria, há duas 

funcionárias concursadas, uma com qualificação nos serviços administrativos e outra é monitora 

que possui também delimitação de tarefas e auxilia a secretaria em diversas atividades 

burocráticas de serviços internos e extremos da escola. 

 

A prefeitura conta com empresa terceirizada, via licitação, para os serviços gerais e 

serviços da cozinha. Temos, no entanto, três funcionárias concursadas para serviços gerais e duas 

terceirizadas; na cozinha uma cozinheira concursada e quatro terceirizadas. Uma técnica de 

nutrição acompanha os cardápios da semana e realiza visitas na escola em turnos alternados por 

semana; esta profissional é supervisionada por uma nutricionista da Secretaria Municipal de 

Educação da Prefeitura de Porto Alegre (SMED) que orienta os encaminhamentos realizados, 

também acompanhando mensalmente em visitas na escola. 

 

O corpo de funcionários que atua diretamente com as crianças é composto por estagiárias, 

via contrato por semestre, avaliado e renovado por até dois anos, por monitoras com carga horária 

de trabalho de 30h ou 40h semanais e por professoras com carga horária de 20h ou 40h semanais 

na escola. A equipe diretiva é composta pela direção e vice-direção com carga horária de 40h 

semanais. Apresento um quadro dos recursos humanos da instituição na lógica do trabalho no ano 

de 2006, com o propósito de tentar demonstrar os movimentos internos dos adultos que atendem 

às crianças durante um dia de trabalho. 
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TURMA FUNÇÃO CARGA HORÁRIA 

MONITORA 7:30-13:30 

ESTAGIÁRIA 7h-13h 

ESTAGIÁRIA 7h-13h 

PROFESSORA 13h-17h 

ESTAGIÁRIA 12h-18h 

 

 

BI 

ESTAGIÁRIA 13h-19h 

MONITORA 7:30-13:30 

ESTAGIÁRIA 7h-13h 

ESTAGIÁRIA 7h-13h 

MONITORA 10h-19h 

PROFESSORA 13h-17h 

 

 

 

BII 

ESTAGIÁRIA 13h-19h 

MONITORA 7h-16h 

MONITORA 7:30-13:30h 

PROFESSORA 13h-17h 

 

 

M1 

MONITORA 13h-19h 

MONITORA 7h-16h 

MONITORA 10h-19h 

 

M2A 

PROFESSORA 13h-17h 

MONITORA 7h-16h 

PROFESSORA 8h-12h 

 

M2B 

ESTAGIÁRIA 13h-19h 

MONITORA 7h-16h 

PROFESSORA 8h-12h 

 

J1 

ESTAGIÁRIA 13h-19h 

MONITORA 7h-16h 

PROFESSORA 8h-12h 

 

J2A 

MONITORA 13h-19h 

MONITORA 7h-16h 

PROFESSORA 8h-12h 

 

J2B 

MONITORA 10h-19h 

 

 

Os Recursos Humanos de cada escola modificam a cada ano. Ocorre uma agenda, em 

parceria com a SMED, a cada final de ano e início do outro, com o objetivo de atualizar e mapear 

a necessidade vigente de cada escola. As funcionárias não ficam fixas a cada ano nas turmas e 

equipes de trabalho; há modificações e avaliações internas entre elas e por parte da equipe 

diretiva com o propósito de um bom atendimento às crianças. Esta lógica de gerenciamento de 

recursos humanos, com relação ao número de crianças por faixa etária, segue orientações do 

Conselho Municipal de Educação (Resolução no 003/01) 
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2.4.2 As Famílias que Têm seus Filhos na Instituição 

 

As famílias que fazem parte da comunidade escolar, seguindo os critérios de seleção para 

ingresso na escola nestes anos de 2005, 2006 e 2007, apresentam-se comprometidas de diferentes 

formas com o cotidiano da escola. Os critérios de ingresso, por exemplo, foram elencados após 

momentos de discussões junto às Equipes Diretivas, à SMED, ao Conselho Tutelar, Conselho 

Municipal de Educação, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e às demais instâncias 

representativas e, a cada ano, junto com a comunidade escolar no momento da Assembléia com 

os pais e/ou responsáveis, é aberta a possibilidade de inclusão de novos critérios para além dos 

apresentados inicialmente, o que torna também legítimo o movimento de participação da 

comunidade, apesar de que todas as crianças têm direito à escola.  

 

Cabe, neste momento, apresentar um pouco da composição do Conselho Escolar, gestão 

2004/2007. No ano de 2004, tínhamos um avô participando do Conselho Escolar; em 2005, a 

representação de duas avós e, em 2006, o Conselho foi marcado somente por mulheres. De quem 

seria o compromisso de representar as crianças na instituição enquanto adulto? Seria parte das 

mães? As mulheres têm mais disponibilidade de tempo? 

 

No ano de 2007, temos três mães e uma avó enquanto representantes de pais e 

representantes de crianças. Em abril de 2007, foi organizada uma comissão para abertura e 

acompanhamento de um novo processo de eleição para representação no Conselho Escolar gestão 

2007/2009 na instituição.  

 

A escola tem famílias compostas com um, dois, três ou mais filhos que freqüentam 

sistematicamente o trabalho escolar. Sendo assim, o compromisso com a comunidade se dá de 

forma bastante direta, pois os responsáveis estão cotidianamente em contato com a instituição, e 

pais procuram seus pares quanto a questões de esclarecimento. São colocados bilhetes na entrada 

da escola, são distribuídos lembretes e avisos a cada evento, sem falar que a cada recepção e 

entrega das crianças são estabelecidas, entre familiares e educadores, conversas informais. 
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A cada ano a instituição elabora os espaços e tempos que serão desenvolvidos e apresenta 

ao Conselho Escolar e, em assembléia com a comunidade, define votando a proposta mais 

adequada para o atendimento de seus filhos. São encaminhados, nessas assembléias, os dias 

trabalhados, os dias de formação da instituição, os dias em que serão realizadas as atividades 

integradoras da escola com a comunidade, os feriados nacionais e regionais, as atividades de final 

de ano e demais demandas que corporificam o cotidiano da instituição. 

 

Pela mantenedora, as escolas municipais infantis, a cada mês, realizam um dia de 

formação com o objetivo de qualificar o atendimento na instituição, com pauta de caráter 

administrativo e pedagógico, bem como garante o entrelace de propostas coletivas entre os 

educadores, socializando discussões, levantando possibilidades de grupo e garantindo uma 

participação mais democrática nas questões relativas à gestão administrativa e pedagógica da 

escola. 

 

2.4.3 As Crianças que Freqüentam a Escola 

 

Este espaço de atendimento à infância atende 146 crianças na faixa etária de 0 a 6 anos de 

idade, agrupadas de acordo com as faixas etárias por orientações da mantenedora e legislações 

vigentes. (Anexo D – Quadro das Turmas) A cada ano, as crianças que já são da instituição, são 

chamadas para renovarem ou atualizarem seus dados, e os responsáveis fazem entrevistas com as 

equipes de educadoras, marcando dia e horário disponíveis. As crianças que fazem parte da 

instituição possuem as mais variadas combinações de estruturas familiares: com parentes 

próximos, auxiliando no cuidado das crianças, bem como novos arranjos de padrasto, madrasta, 

tios e tias (que às vezes têm menor idade que seus sobrinhos), filhos de outras relações anteriores 

ou posteriores a atual, avós ou avôs fazendo a criação dos netos/as, demonstrando uma gama de 

possibilidades familiares e geracionais em pequenos espaços de habitação. 

 

A cada novo ano, após o período de férias da escola que se dá em janeiro, a instituição 

reabre seu atendimento para os demais onze meses, embora seja apenas em março que ela receba 

crianças novas. Os direitos de adaptação dos novos alunos são respeitados com horários 

diferenciados para as peculiaridades de cada criança. As relações entre familiares e as pessoas da 
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instituição é um tecido de muitas tramas; no cotidiano escolar, o ir e vir dos responsáveis pelas 

crianças possibilita um íntimo contato. Segredos, tragédias, novidades são partilhadas entre todos. 

 

As instituições infantis, bem como as de ensino fundamental, no momento em que 

percebem a ausência sistemática de uma criança matriculada, acionam os dados pessoais dos 

familiares para saberem os motivos de suas faltas à escola, via telefone, via endereço residencial 

e ou profissional. Caso não tenham êxito em todas as tentativas de retorno e justificativa 

consistente da infreqüência, efetivam a evasão e é chamada uma outra criança que está na lista de 

suplência.  

 

Essas “redes de relacionamentos” com as famílias, com as escolas e com as instâncias 

locais são parceiras no uso dos instrumentos que viabilizam as ações do âmbito das políticas 

públicas, com encaminhamentos das demandas e necessidades quando a escola as procura. O dia-

a-dia da instituição é bastante movimentado e acaba por ficar a cargo da própria escola realizar o 

filtro das maiores necessidades familiares para os órgãos competentes articularem 

desdobramentos com cada caso específico. A E.M.E.I. Dom Luiz de Nadal, quando necessitou de 

encaminhamentos para a organização de casos específicos relativos às crianças e seus familiares, 

sempre pode contar com resultados positivos de instâncias locais, tais como os Postos de Saúde e 

os Conselhos Tutelares.  

 

Retratar a entrada das crianças às 7 horas da manhã, algumas chegando meio dormindo no 

colo das mães, outras sendo empurradas em seus carrinhos pelos seus pais, outras chegando com 

amigos, vizinhos e colegas já conversando animados entre si faz o cotidiano da escola, a cada 

despertar, encher-se de vida e de sentido. Mesmo com esse corre-corre diário na escola, não 

passam despercebidas as intensas relações que são exercidas pela instituição para com as crianças 

e vice-versa. Esse turbilhão de energia que envolve a todos, a cada dia, conta com o sentido de 

surpresa e de novidade.  

 

No início de cada dia, o fluxo de entrada é intenso; passam pais, mães, avôs, avós, 

crianças irmãs, crianças tias, padrastos, madrastas, vizinhas, vizinhos que entram com carrinhos 

de bebês, com bicicletas e/ ou com demais filhos agarrados em suas roupas, mochilas, bicos e 
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bonecos. Algumas crianças vem acompanhadas de seus cachorros dos mais variados pigmentos e 

tamanhos e estes ficam na porta aguardando seus donos ou perambulando na entrada do pátio da 

frente, cheirando os brinquedos, plantas, muros e demais objetos. Negociações, promessas, 

combinações, despedidas, informações, dúvidas, fofocas, descontentamentos, choros são 

experiências que correm e transcorrem no espaço da escola. Essas cenas se dão quase diariamente 

na entrada da escola, o que acontece de forma inversa do horário em que cada responsável vem 

buscar sua criança. 

 

 Os agrupamentos de cada turma levam em conta os indicadores etários da mantenedora 

(SMED) e também as orientações do Conselho Municipal de Educação (CME/POA – Resolução 

n.º 003 de 2001; Resolução n.º 004 de 2002) que regulamenta e determina vários aspectos quanto 

ao atendimento às crianças nos estabelecimentos infantis. Por isso, ilustro com os dados 

específicos da escola em estudo: 

NÍVEIS IDADES (1.º  de cada mês de março) 

BERÇÁRIO I 0-1ano 05 meses 

BERÇÁRIO II 1 ano 06 meses-2 anos 05 meses 

MATERNAL I 2 anos 06 meses- 3 anos 02 meses 

MATERNAL II 3 anos 03 meses- 3 anos 11 meses 

JARDIM I 4 anos- 4 anos 11 meses 

JARDIM II 5 anos- 5 anos 11 meses 

 

REALIDADE DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO POR TURMA NO ANO DE 2005 e 2006 

NÍVEIS N.º DE CRIANÇAS POR TURMA 

BERÇÁRIO I 15  

BERÇÁRIO II 15  

MATERNAL I 15  

MATERNAL 2 A 10  

MATERNAL 2 B 15  

JARDIM 1 25  

JARDIM 2 A 25  

JARDIM 2 B 25  

 

Duas turmas dos Maternais estão atendendo a quinze crianças e uma turma do Maternal 

atende a dez crianças, levando em consideração o espaço físico das salas que são extremamente 

pequenas e com pouca luminosidade e ventilação. Na proposta da reforma, atenderemos em cada 

turma dos Maternais vinte crianças, ampliando o número de vagas nesta faixa etária. 
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Em função da possível reforma na escola, houve, em parceria com a SMED e seus setores 

correspondentes, um acordo de que, em virtude de necessitarmos de um local temporário para o 

atendimento no ano de 2007, não abrimos vagas para alunos, pois houve deslocamento para um 

prédio alugado que comporta apenas cinco turmas. Assim, nossa realidade de crianças e de 

adultos, no ano de 2007, está alterada. 

Quadro das turmas e do número de crianças atendidas no ano de 2007: 

TURMA NÚMERO DE CRIANÇAS 

BII 15 crianças 

M1 15 crianças 

M2 15 crianças 

J1 25 crianças 

J2 25 crianças 

 

Quadro dos recursos humanos da instituição por funcionário/a em relação às turmas no 

ano de 2007: 

TURMA FUNÇÃO CARGA HORÁRIA 

MONITORA 7h-16h 

MONITORA 7h-16h 

MONITORA 7h30-13h30 

PROFESSORA 13h-17h 

MONITORA 13h-19h 

 

 

 

BII 

MONITORA 13h-19h 

MONITORA 7h-16h 

MONITORA 7h30-13h30 

MONITORA 10h-19h 

PROFESSORA 13h-17h 

 

 

M1 

ESTAGIÁRIA 13h-19h 

MONITORA 7h-16h 

PROFESSORA 8h-12h 

 

M2 

MONITORA 13h-19h 

MONITORA 7h-16h 

PROFESSORA 8h-12h 

 

J1 

MONITORA 10h-19h 

MONITORA 7h-16h 

PROFESSORA 8h-12h 

 

J2 

MONITORA 10h-19h 
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Para apresentar agora uma pequena reflexão quanto a gestão democrática no atendimento 

à infância na Educação Infantil do Município de Porto Alegre, e deste dentro no bairro da 

Restinga e ainda mais afinando meu foco especificamente como iniciei minha trajetória de 

descrição da pesquisa na peculiaridade desta escola de atendimento à crianças de 0 à 6 anos de 

idade as relações de poder acontecem a todo instante nas mais diversas instâncias de relações 

como por exemplo entre adultos, entre crianças e entre crianças e adultos. 

 

As dificuldades e os limites estão presentes também nesse cotidiano institucional como os 

limites de tempo, de espaço, de concepção e de ritmos. As buscas na ruptura de determinados 

padrões e sistemas nas rotinas e nas relações de poder são experienciadas na escola. Tenho a 

clareza que pequenos passos dados a cada instante no coletivo da escola na verdade são léguas e 

léguas de avanços pois buscamos naturalmente uma falsa instabilidade e uma segurança que nos 

faz muitas vezes imobilizarmos e não procurarmos desafios e novos horizontes a cada momento 

vivido. 

 

Enquanto gestora desta instituição procuro lembrar aos adultos quais são as suas funções 

dentro dessa instituição pública, gratuita e de atendimento à infância. Busco com isso lembrar a 

serviço de que, com quem, a quem e para que estão ali. Empenhamo-nos na perspectiva de um 

trabalho coletivo com os pais, com todos os funcionários e sem dúvida com as crianças da escola. 

 

Na medida das possibilidades criamos espaços de discussão e de organização com cada 

instância dos autores dessa escola, com pequenas e grandes reuniões, com rodas de conversações 

em trabalhos, atividades e passeios realizados. São feitos levantamentos de prioridades dentro da 

cada esfera de relação com suas demandas específicas e que  tentamos dar conta de atender 

sempre que possível. 

 

Avalio que muito já se conseguiu desde final de 2004, que inúmeros embates, conflitos, 

tensões foram surgindo nessa caminhada, porém desistir jamais! O que nos anima enquanto 

perseguidoras e pesquisadoras recai nas alegrias e descobertas que as crianças fazem entre si em 

conjunto com os adultos. 
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3 SEGUINDO CAUTELOSAMENTE AS PISTAS. 
 
 
3.1CAMINHOS METODOLÓGICOS PERCORRIDOS NA PESQUISA 
 

Não é suficiente, todavia, que o pesquisador coloque suas redes no local certo e 
fique à espera de que a caça caia nelas. É preciso ser um caçador ativo e atento, atraindo 
a caça, seguindo-a cautelosamente até a toca de mais difícil acesso. Isso exige o emprego 
de métodos mais eficazes na procura de fatos do cotidiano. (MALINOWSKI, 1984). 
 

Tendo em vista o desenvolvimento do trabalho, apresentei reflexões contextualizando o 

campo pesquisado com a delimitação do problema, trouxe a experiência de educação de Porto 

Alegre, as políticas de atendimento às crianças deste município, descrevi o campo e as pessoas 

que configuram o bairro pesquisado, a escola e seus mecanismos de ação; todas são algumas 

“caças” que cautelosamente tentei cercar nessa rede e que são essenciais de estarem fazendo parte 

deste material de pesquisa.  

 

O projeto que desenvolvi se insere no contexto da investigação sobre os movimentos 

sociais e políticos de participação na cidade de Porto Alegre, especialmente no campo da 

educação infantil. Investiga as concepções dos adultos acerca das possibilidades de participação 

infantil nos processos de gestão na escola da primeira infância e quais são os movimentos 

desse exercício de cidadania infantil na escola. 

 
Para responder a tais questões, pontuei como objetivo geral analisar situações de 

participação das crianças na gestão escolar e as possibilidades de efetivar novos caminhos 

de gestão com as crianças. Tal proposição é fonte de uma rede de objetivos específicos que me 

propus investigar e que listo abaixo: 

 
1. Pesquisar como os adultos vêem a possibilidade de participação infantil na gestão escolar. 

2. Verificar as formas de participação das crianças na gestão democrática ou se isso não 

acontece nas práticas da escola de atendimento à infância. 

3. Analisar práticas desse cotidiano escolar na perspectiva da participação infantil. 
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O presente trabalho empírico apóia-se na realização da metodologia da pesquisa-ação em uma 

escola municipal de educação infantil, porém acho oportuno mencionar que utiliza também o 

diário de campo, uma das técnicas da etnografia para entrecruzar as diferentes estratégias de 

coleta de dados durante a pesquisa, no processo de análise dessas observações realizadas. 

 

Pensar em discutir coletivamente a participação infantil na gestão da escola e desenvolver 

ações efetivas que dêem conta desta questão é uma das propostas que me mobiliza enquanto 

pesquisadora e que me remete à opção metodológica de pesquisa-ação. Como diz Miranda e 

Resende (2006), uma pesquisa deve articular a relação entre teoria e prática no processo de 

conhecimento. Além disso, a própria investigação se converteria em ação, “em intervenção 

social”, efetivando em ações concretas a participação das crianças na gestão da escola. 

 

Foi justamente por considerar relevante e coerente a opção da metodologia de pesquisa-ação 

que me propus acrescentar, nesta modalidade de pesquisa qualitativa, também elementos da 

etnografia, tais como a observação em vários momentos informais do cotidiano na escola, o 

registro no diário de campo e a imersão no campo pesquisado. Esta pesquisa não tem como 

pretensão realizar generalizações, mas explicitar e compreender especificamente um determinado 

fenômeno em um recorte de uma instituição de atendimento público infantil, sem perder de vista 

a totalidade do local pesquisado. 

 

Utilizei, como autores de referência quanto à metodologia, René Barbier (1977), Carlos 

Rodrigues Brandão (1986), Jean Michel Thiollent (1998), Malinowski (1984), Mintz (1984), 

Winkin (1998), Robert Bogdan & Sari Biklen (2003) e demais referenciais que deram suporte 

metodológico em minha caminhada. Adoto referências de Gauer & Walsh (2003) quanto às 

quatro dimensões aplicadas a uma investigação científica no percurso do trabalho e que foram a 

proximidade, a duração, a descrição e a teoria.  

 

A dimensão da proximidade ao fenômeno de pesquisa veio em função do cabedal que me 

constitui enquanto educadora e especificamente educadora infantil desde 1982. Também por estar 

atualmente bem mais próxima da gestão institucional, no período de 2005 a 2007, na função de 

vice-diretora da instituição pesquisada. Essa proximidade do campo de pesquisa, das fontes de 
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coleta, da ação efetiva e das reflexões realizadas fez com que prismas, dimensões e ângulos 

estabelecessem inter-relações.  Dentro dessa rede, atuei como pesquisadora-observadora, gestora-

pesquisadora e observadora-gestora, movimentando ciclos e colaborando para que a pesquisa-

ação se retroalimentasse a cada momento no fazer pedagógico e no fazer gerencial, não perdendo 

de vista a qualidade do atendimento às crianças de 0 a 6 anos.   

 

A segunda dimensão, a duração (desde 2005 estou inserida no campo de pesquisa), 

trouxe-me a possibilidade de estar com as crianças, de estar na instituição e de estar com o 

coletivo institucional gerenciando a escola, podendo assim vivenciar situações formais e 

informais e assumir o compromisso do retorno das análises da pesquisa e, concomitantemente, 

transformar, com o coletivo institucional e com as crianças, em ações e práticas escolares as 

análises realizadas.  

 

Na dimensão da descrição, procurei utilizar conversações e gravações agendadas com as 

crianças e com os adultos. Utilizei-me também do diário de campo, através das anotações 

posteriores aos acontecimentos; isto trouxe-me possibilidades de responder tanto à tentação de 

anotar sentimentos e emoções, quanto aos “relatos de vivências dos momentos mais livres e 

afetivos [...] folhas de uma fala oculta” (Brandão, 1986). Saía de cena assim que os fatos 

acabavam de acontecer e, ao sentir esgotar de sentido o que me propunha enquanto pesquisadora, 

dirigia-me às anotações em folhas de um bloco.  

 

A análise de documentos e registros justificou-se pela necessidade de contextualização 

das concepções de infância e de práticas institucionais; analisei se o que foi dito foi também 

realizado, se teoria e prática se instituem no cotidiano da escola. Levantei informações e dados 

documentais sobre a instituição como, por exemplo, o que se apresenta no projeto político-

pedagógico da instituição quanto à participação das crianças.  

 

Busquei relatos orais com funcionários que fizeram a reconstituição da história da escola, 

bem como realizei a coleta dos acervos documentais que estavam na instituição para 

contextualizar como surgiu aquele local, que pessoas participaram de diferentes momentos 

históricos, quais os tempos da instituição, o espaço físico e suas composições e demais aspectos 
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que tivessem propriedade da história da escola com seus compassos, ritmos, tensões e intenções 

sociais de atendimento à infância. 

  

 A quarta dimensão, a teórica, deram mais corpo e matéria aos dados coletados. Fui 

buscar subsídios nas práticas e nas observações utilizadas em cada momento em que os dados e 

os fatos iam surgindo e com reflexões de teóricos que contribuíram nos meus processos de 

reflexão. Além da observação direta, realizei levantamento bibliográfico criterioso, ao longo de 

todo o processo de pesquisa, buscando produções que abordassem questões relativas ao tema de 

pesquisa da infância (participação, gestão, democracia e educação infantil) no campo do 

conhecimento das ciências sociais (em especial na antropologia e na sociologia), como também  

na pedagogia, psicologia e filosofia por exemplo, confrontando-as, complementando-as num 

movimento sistematizado entre os diversos campos do conhecimento que, de alguma forma, 

pensam e concebem a infância. 

 

3.2 CONSTRUIR O SER PESQUISADOR E GESTOR 

 

Optei pela pesquisa-ação através da observação que fez parte do corpo da metodologia em 

que atuei como uma caçadora ativa e capaz de planejar com o grupo da instituição, incluindo as 

crianças e as intervenções no contexto da escola pesquisada. Becker (2003) enfatiza preferir que 

o pesquisador utilize um modelo artesanal da ciência, em que cada um irá produzir as teorias e 

métodos necessários para um bom trabalho, ao invés de outros modelos que separam teoria e 

metodologia.  

 

Acho oportuno ressaltar que foi exatamente o que acabou acontecendo durante o processo 

de investigação e sinto-me à vontade de utilizar também as reflexões de Pooli (1998) quanto ao 

processo de produção do conhecimento como um desvelamento do objeto, tornando-se 

transparente pela trajetória ou pelo percurso estabelecido na complexidade do fenômeno. Essa 

transparência do objeto foi constituindo-se nesse percurso da pesquisa a cada instante que 

surgiam cenas relevantes e falas oportunas de caça para a coleta de pesquisa. Exigências e feixes 

momentâneos que pareciam surgir em instantes inesperados da observação e que foram 

modificando o meu ser pesquisador. 
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Por estar em campo dentro da instituição, a efervescência parecia brotar no cotidiano 

escolar, e eu, estando presente no meio daquele “núcleo de energia” com uma postura 

investigativa, sentia vibrar nas crianças circularidades, tais como surgiam delas questionamentos, 

considerações, soluções, críticas, sugestões e pontos de vista que as inquietavam no ambiente 

institucional. Trago algumas destas vivências: 

 

“Tia, porque tú tá sem crachá se tú vai passear com nós? Laura - M2B (diário de campo 

do dia 16 de outubro de 2005 – tarde) 

 “Tia Clarice, tú liga prá nossa mãe!” Jonatan-J2B (diário de campo do dia 28 de março de 

2006 – manhã) 

“Quem é que manda na escola?” Érica-J2A (diário de campo do dia 24 de maio de 2006 – 

manhã) 

“Tia, a gente não somo bebê! Não precisa mais ficá nos cuidando!” J2B- Bruno (diário de 

campo do dia 07 de junho de 2006 – manhã) 

“Escrevi como faz prá minha mãe fazê em casa, que tá bom!” Pablo-J2A (diário de campo 

do dia 14 de junho de 2006 – tarde) 

“Tia Clarice, que que as tia da cozinha faze prá nós hoje?” Maria Eduarda- M1 (diário de 

campo do dia 03 de julho de 2007- meio dia) 

 

Essas situações ricas de conteúdo compunham material para minhas indagações e faziam 

com que surgissem novas hipóteses e novas possibilidades de análise. Com momentos de 

incerteza, passei por vários processos de reflexão durante a pesquisa, retomando ações e 

estratégias a cada passo de meu trajeto enquanto pesquisadora.  

 

Relembro Malinowski (1984) que acalentou minhas inquietações ao citar que, se um 

homem parte numa expedição decidido a provar certas hipóteses, ele acaba por ser incapaz de 

mudar seus pontos de vista constantemente, abandonando-os sem hesitar ante a pressão da 

evidência, sem dúvida seu trabalho será inútil. Mas, quanto maior for o número de problemas que 

leve consigo para o trabalho de campo, quanto mais esteja habituado a relacionar suas teorias aos 

fatos e a decidir quão relevantes eles são às suas teorias, tanto mais estará bem equipado para o 

seu trabalho de pesquisa.  
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Um fator relevante a ser considerado nessa relação de pesquisado e pesquisador foi o de 

assumir a vice-direção desta instituição com o compromisso de gestão administrativa e 

pedagógica com a Secretaria Municipal de Educação e com a comunidade escolar desde 

dezembro de 2004, em virtude de a escola não ter composto chapa para candidatura aos cargos de 

direção em tempo hábil e por motivo de uma parcela da escola apoiar a necessidade de a 

Secretaria indicar profissionais para exercerem estas funções. 

 

Ao entrar na instituição no final de 2005, as crianças estavam formadas em grupos de 

amizades e ou interesses há um bom tempo, pois o campo estava ali há muito, o que fazia com 

que eu saísse em desvantagem perante as crianças. Não os conhecia, não tinha propriedade de que 

turma estava fazendo parte, quem eram parentes entre si, desconhecia suas famílias, seus códigos 

e segredos, o nome dos adultos de cada turma e demais limitadores que tinha que aos poucos 

dominar.  

 

Mesmo já tendo trabalhado na região do bairro da Restinga de 1991 a 1998, o tempo 

passa, o local se transforma e é transformado, assim como as pessoas e as necessidades que ali 

estavam. Estava retornando a uma história que tinha vivenciado, porém em outro tempo, em 

outro local e com outras pessoas. Tinha muitas lembranças de aprendizagens, e essas fizeram 

com que eu não sentisse tanto medo do que pudesse vir acontecer e senti, sim, insegurança dos 

artefatos que estava levando comigo como proposta metodológica quanto à sua eficiência.  

 

Progressos foram se dando no cotidiano escolar e a minha identidade foi sendo constituída 

para e pelas crianças aos poucos, de forma a ser questionada a cada entrada que fazia nas salas, 

no pátio, no banheiro, nos corredores e demais peças da escola. Curiosidades faziam parte de 

cada contato estabelecido junto às crianças (questionavam meu nome, se era casada, se tinha 

filhos, como era o nome de meus pais, onde morava e demais indagações que tinha de responder 

a elas).  

 

Nos momentos iniciais de estranhamento por ambas as partes, pesquisadora e 

pesquisados, passei a ser pesquisada pelas crianças ao invés de pesquisar os pequenos. Com isso, 

repenso que realmente os papéis e as funções que pensamos e assumimos mudam, transformam-
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se e assumem novas configurações a cada momento e conforme as pessoas com quem 

interagimos. 

 

O conhecimento da estrutura organizacional da instituição pesquisada foi fundamental 

para a minimização dos atravessamentos que poderiam ocorrer de minha parte, enquanto vice-

diretora e, em outros momentos, pesquisadora. Menciono os espaços e tempos na instituição, as 

formas de ações dos adultos e das crianças em que, entre estes dois grandes grupos, eram 

respeitadas a rotina de funcionamento institucional, as reuniões de formação, as reuniões de pais, 

de conselho escolar, as assembléias com a comunidade e as demais demandas que o dia-a-dia 

exigia de mim nas duas funções que exercia.  

 

Tinha a clareza de que, na verdade, uma postura iria contribuir com a outra, tentando 

assim compreender o “outro”, os “tempos” e “os meus papéis” com a capacidade de me 

surpreender enquanto funcionária, gestora e pesquisadora e com o que parecia corriqueiro nesse 

espaço pedagógico, cultural, administrativo e político da instituição.  

 

Oportuno trazer então Winkin (1998) mencionando Goffman (1988), um 

sociólogo/antropólogo que afirma que o “envolvimento”4 que ocorre entre o campo e o 

pesquisador no momento em que estamos num lugar que não sozinhos, em co-presença física 

com alguém, sob o olhar possível deste alguém, sentimo-nos na obrigação de nos projetar no 

espaço constituído pela pessoa e por nós mesmos, e é neste envolvimento de ordem não privada 

(uma vez que estamos numa situação de interação) estamos, então, sob o controle uns dos outros. 

 

Apesar de conhecer previamente as pessoas, a inserção no espaço escolar era inaugural e, 

como aponta Lüdke (1984), é na fase exploratória do estudo que estabelecemos o contato inicial 

para o pesquisador entrar em campo. A necessidade de vigilância pessoal na busca de inserção foi 

uma constante, para que pudesse enquanto pesquisadora, realizar um trabalho que realmente 

deixasse emergir as questões relevantes sobre o tema, sem inferir juízos de valor pré-concebidos. 

 

                                                 
4 A noção de envolvimento é objeto principal do capítulo III de um livro denominado Behavior in public places 
(1963), o qual Winkin retoma em La nouvelle communication (Winkin 1998, pp.267-278). 
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Para a realização desta pesquisa, passos de procedimentos éticos e de respaldo legal foram 

encaminhados à mantenedora da Escola, ou seja, à Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Alegre: o documento de apresentação, contendo os objetivos que nela incidem para que, assim, 

com o aceite da mantenedora e da instituição como um todo, eu pudesse desenvolver o trabalho. 

Foi apresentada minha intenção de pesquisa aos representantes do Conselho Escolar, em reunião 

de formação da escola em conversações com cada representante dos segmentos, com os 

responsáveis das crianças e, sem dúvida, com as crianças.  

 

Com o sentimento do compartilhamento entre os sujeitos adultos informantes, sigo para a 

“permissão” das crianças na escola. Para que esse processo acontecesse, fui inserindo-me bem 

mais nos espaços e momentos formais na escola, pois já vinham acontecendo situações que 

permitiam a coleta de informações junto às crianças em experiências informais no cotidiano 

escolar e corriqueiramente estava presente nas atividades das salas. 

  

Houve muitos momentos e situações em que as crianças estabeleceram contato com seus 

pares e com os adultos, o que acabou por ser um dos facilitadores na coleta de dados e de 

situações informais que foram fazendo parte da pesquisa. Então, se as relações sociais mobilizam 

e/ou imobilizam tanto a criança quanto o adulto, penso ser relevante esmiuçar essas relações, isto 

é, foram a socialização e a interligação que me permitiram estabelecer o sentido de participação 

na gestão escolar entre os diversos sujeitos dessa pesquisa, mas, em especial, entre as crianças. 

 

Com isso, compartilho com as colegas educadoras e demais representantes do Conselho 

Escolar da escola pesquisada o mesmo conhecimento5 em vez de “opinião” quanto à 

possibilidade e competência da participação infantil na gestão escolar. Enquanto pesquisadora, 

senti-me mais acolhida nas minhas propostas de pesquisa em decorrência desse panorama de 

dados coletados por parte dos adultos favoráveis à competência infantil na gestão na escola. Estar 

no campo por mais conhecimento desse local, a sensação que passa, no momento inicial da 

                                                 
5 Para Berry Mayall (Pia Allison, In: conhecimento implica algo que deriva das experiências do passado). As pessoas 
refletem sobre elas, constroem sobre elas e chegam a um corpo de conhecimento geralmente através de um processo 
de revisão e por um meio preponderante de refinar e alargar o nosso conhecimento através das interações verbais 
com os outros. Christensen Pia; James, Allison. Investigação com crianças Perspectivas e Práticas. Porto: Edições 
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, p. 123. 2005. 
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pesquisa, é de estranhamento com os sujeitos e principalmente com o que pensam esses sujeitos 

sobre o fenômeno pesquisado. 

 

3.3 A QUESTÃO DO TEMPO... OS TEMPOS DURANTE A CAÇADA 

 

Preocupação com o tempo da pesquisa, a inserção adequada no campo pesquisado, a 

forma de abordagem dos adultos e das crianças, o local mais apropriado, os instrumentos para a 

coleta, o que fazer com tanta transcrição, como agrupar os dados e analisá-los, dúvidas quanto à 

freqüência e intensidade, os conflitos do cotidiano escolar, algumas resistências naturais por parte 

dos adultos, momentos da falta de naturalidade por parte das crianças foram alguns dos percalços 

que encontrei, mas que, sem dúvida, deram sentido à pesquisa, à minha reflexão e à minha 

tomada de decisão. A importância de minha permanência por um longo período no campo de 

investigação foi investida de cuidado para não me confundir e me perder ao que propunha a 

proposta inicial de pesquisa, o que poderia prejudicar e obscurecer minha capacidade de observar 

e refletir sobre o que estava sendo investigado.  

 

Sendo assim, o tempo6 da investigação considerou o tempo institucional do calendário 

escolar, mas não se atrelou somente aos momentos formais, indo além das atividades rotineiras, 

evitando-se com isto “a focalização exclusiva nos acontecimentos ‘especiais’[...]” (Sarmento, 

2002). 

 

Alternava minha atuação no local da escola, porém estava permanentemente “ligada” aos 

acontecimentos que transcorriam no cotidiano da instituição. Mantinha relação direta com a 

comunidade, com os funcionários da escola, com as crianças e suas famílias. Estava presente em 

momentos da rotina escolar, em turnos diferentes; em determinados dias da semana recebia no 

horário de entrada e, em outros, estava em contato com os familiares, as crianças e os 

funcionários nos momentos de saída.  Em dias de chuva, de sol, com pátio, sem pátio, com 

alagamento interno em algumas salas, quando estragavam as caixas de descarga dos vasos 

                                                 
6 O autor elucida que “o tempo deve ser suficientemente amplo para permitir o estudo em profundidade, mediante 
múltiplos contactos diferidos ao longo do processo de planejamento, realização e avaliação das ações organizacionais 
e educacionais realizadas” (Sarmento, 2002, p.156) e também informa que o tempo cronológico não se configura 
obrigatoriamente em uma medida de organização da pesquisa, pois os acontecimentos extracurriculares também são 
conteúdo de análise. 
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sanitários, quando entrava cachorro no pátio, quando faltava luz na comunidade, nos incidentes 

de funcionários e acidentes com crianças. Mas também em momentos que organizávamos as 

festas com a comunidade e aniversários do mês, nas apresentações artísticas da escola, no fórum 

das crianças na Restinga, quando íamos passear em parques, no teatro, cinema, na contação de 

histórias, nos piqueniques, nas visitas ao Cais do Porto, à Feira do livro, ao shopping, museu da 

Puc, desfile de Sete de Setembro, em sítios... foram tantas e tantas atividades e momentos de 

prazer e alegria integrados nas aprendizagens das crianças e dos adultos. 

 

Não poderia medir e cronometrar a temporalidade que passamos em constante interação 

durante a pesquisa. A proposta que fiz de permanência na instituição como pesquisadora não teve 

início, meio e fim. Como diz a letra da música de Beto Guedes “abelha fazendo mel vale o tempo 

que não voou...”; enquanto estávamos fazendo o mel de nossas aprendizagens, valeu o tempo em 

que não estávamos voando e sim realizando a doçura do mel da vida.  

 

3.4 READEQUANDO OS INSTRUMENTOS 

 

Na verdade, quando me propus organizar a metodologia e os instrumentos que empregaria 

na pesquisa, tinha uma proposta inicial estruturada para esse percurso. Porém, durante essa 

trajetória, fui percebendo inadequações de certos instrumentos previstos, hipóteses de emprego de 

instrumentos que não foram os mais acertados diante do grupo, do tempo e do espaço utilizado e 

principalmente da forma da coleta de dados com as crianças. Algumas alterações foram 

ocorrendo durante a caminhada da pesquisa, estruturando, reestruturando e configurando a prática 

na coleta desses dados pesquisados em função da necessidade de readequação dos instrumentos. 

 

Desenvolvi conversas informais com os adultos, buscando informações por parte deles 

com o propósito de cercar o campo numa outra perspectiva não só a da criança, auxiliando minha 

análise de dados ao meu fenômeno de pesquisa. Iniciei com a busca de materiais documentais na 

escola e sua leitura. Segui para a conversação informal com funcionários que contam a história da 

instituição e as trajetórias dessas relações. Tracei uma linha histórica da escola com seus fatos 

mais marcantes de configuração de identidade local.  
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Com esse traçado, pude então ter a noção de como surgiu a escola, quais as tensões que 

ocorreram, as pessoas que foram marcantes na identidade da instituição, as conquistas 

trabalhistas, a concepção de atendimento da época e a relação criança e adulto e demais dados e 

fatos com fotografias e registros que constituíram esse primeiro momento de descobrimento do 

campo de pesquisa. 

 

Após esse período de apropriação histórica e temporal, passei para outra face da pesquisa 

que foi a da construção dos instrumentos mais dirigidos de conversação com os adultos. Sabia 

que esse seria apenas um roteiro flexível e informal, por isso procurei realizar a coleta de 

informações com os adultos que trabalhavam na escola, com questões abertas ao que ia surgindo 

durante o transcorrer da conversa. Foram todas gravadas com a permissão dos entrevistados.  

 

Durante as conversações, deixei transcorrer vários momentos de silêncio que pareciam ser 

uma eternidade e que tinha de me conter para não intervir, recriar uma pergunta para ocupar 

aquele silêncio e/ou para que eu tivesse que conduzir a conversação, o que não era a minha 

proposta. Os estudos de análise que realizei exigiram o envolvimento em múltiplas ações, como 

as demandas de registro, a coleta de narrações espontâneas, as transcrições das gravações, a 

preparação dos espaços das conversações e o cuidado na condução da conversa.  

 

O critério de escolha desses adultos pesquisados foi mantido desde o início; seriam 

adultos que fossem significativos e ativos dentro do espaço de atendimento à infância, ou seja, os 

adultos que foram eleitos pela comunidade como representantes do conselho escolar da 

instituição pesquisada, perfazendo o total de três adultos representantes: um do segmento pais, 

um representante do segmento de professores e um adulto representante do segmento de 

funcionários. 

 

Para a permissão da coleta de informações com os adultos, o encaminhamento que adotei 

foi de explicitar junto a cada um deles a minha intenção de pesquisa com seus objetivos e os 

consentimentos assinados por eles. (Anexo E – Consentimento Adultos) Nos momentos em que 

estava com as crianças, expliquei a proposta de pesquisa que desenvolveria.  
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Quanto à condução do consentimento das crianças, conversei com alguns pais e/ou 

responsáveis dos mesmos para que permitissem a coleta dos materiais e gravação das falas, mas 

não deixei também de solicitar a permissão das próprias crianças coletivamente. (Anexo F – 

Consentimento das Crianças) Entrei em sala, nas turmas dos Maternais e dos Jardins, e apresentei 

o meu interesse nesse fenômeno de pesquisa.  

 

Elaborei um termo de consentimento para as crianças das turmas dos Jardins para que elas 

assinassem seus nomes após leitura e explicação do que continha no papel que expus a elas. 

Comentei com as crianças por que estava interessada em seus conhecimentos, para que serviriam 

estes dados, onde estariam dispostos e como iria coletar as “falas”; as crianças tinham total 

liberdade de ouvir suas vozes gravadas após as conversações e riam ao ouvi-las, demonstrando 

interesse ao objeto do gravador.  

 

Como registrar os depoimentos das crianças? Arrisco-me a manter na transcrição das falas 

das crianças a peculiaridade fonética infantil com suas trocas e omissões de sons. Não as 

apresento com intenção de desconstituí-las, mas com intenção de mostrar que também a fala das 

crianças traduz a riqueza de experiências e vivências em que estão inseridas.  

 

Nessa complexidade de apreensões e conhecimentos infantis em que as crianças circulam 

em pares e entre os adultos, a linguagem oral é carregada de sentido, de emoção, de exploração 

sonora e de participação social. O exercício do discurso infantil é possível nesses contextos 

sociais de intensa interação, no confronto de idéias. As crianças dialogam, trocam opiniões e 

adquirem conhecimentos; sendo assim defendo que a transcrição do dialeto infantil na sua 

essência demonstra a fase de desenvolvimento de cada uma. Percebo que as crianças que 

apresentam menos “erros” e dificuldades de “articulação vocal” na perspectiva do adulto são as 

mesmas que se posicionam a quase todo momento no cotidiano da escola. Observo que, desde os 

bebês dos Berçários, elas iniciam suas vocalizações e balbucios e já provocam reações dos 

adultos e entre seus pares, estabelecendo assim a interação da função lingüística e que é um 

exercício individual e ao mesmo tempo coletivo. 
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Destaco uma reflexão que me mobiliza, trazida por Cyrulnik (1999) “A palavra não cai do 

céu, ela emerge do corpo e toma forma com os encontros.” Isso ilustra meu posicionamento de 

manter a fala original das crianças. O corpo fala em partilha com a palavra, tomando assim 

volume, forma, peso, tempo e intensidade e tem sentido quando tudo isso estabelece o momento 

do encontro, da partilha e do encanto.  E é esse encontro que causa magia, mistério, simbologia e 

espanto. 

 

As crianças tentavam descobrir quem falava em cada momento e acabavam criando 

brincadeiras de adivinhações, utilizando a percepção auditiva ao discriminar cada um dos 

informantes, bem como confirmavam ou não citações que explicitavam durante as gravações.  

 

Como naturalmente são propositivas, participativas e solícitas, prontamente se colocaram 

à disposição em falar o que pensam sobre o assunto. Percebi que nós, adultos, muitas vezes 

preparamos um discurso com muitas explicações, e as crianças rapidamente parecem ter a 

competência de sintetizar em poucas palavras as intenções que levamos vários minutos 

explicando, como recordo agora. Tinha feito quase que um discurso para justificar minha 

presença e minhas intenções para estar e pesquisar com as crianças e, no mesmo instante em que 

estava me enrolando com as palavras para parecer mais simples a explicação de minha intenção, 

as crianças na roda de sala entenderam mais que depressa o que eu tinha em mente:  

 

“Tú que sabê o que que a gente acha da escola?” Érica (J2B - no dia 05 de abril de 2006) 

“O que a gente gosta e não gosta aqui?” Bruno (J2B - no dia 05 de abril de 2006 ) 

“O que a gente acha que pode melhorá!” Thalyson (J2B - no dia 05 de abril de 2005) 

 

Sem delongas ao perguntar a elas quem gostaria de participar desse trabalho, todas 

levantaram os dedos, e alguns expressaram verbalmente: “Eu quero!” Senti um alívio perceber 

que fui entendida e que elas mostraram interesse na proposta que apresentei. Bom! De certa 

forma, um novo limite se impôs ao início da pesquisa como “cercar a caça” se todos se 

pronunciaram aderindo à coleta de materiais? Reorganizei meus instrumentos e a forma como iria 

conduzir o trabalho e parti para dois tipos de ações de coleta de dados: o momento formal, com 

alguns informantes em local separado e organizado, e momentos informais, não preparados nem 
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organizados por mim, sem tempo nem espaço pré-agendado onde tinha a possibilidade de escuta 

mais coletiva do todo do grupo.  

 

A população infantil escolhida modificou muito do que tinha como proposta inicial. Havia 

considerado que os informantes infantis seriam as crianças das turmas do Jardim da Escola 

Municipal de Educação Infantil que estavam regularmente matriculadas desde o Berçário e 

freqüentes desde então, sendo também selecionadas pelo critério de maior idade dentro do grupo 

das salas dos Jardins. Porém, no decorrer do trabalho, precisei reformular a estratégia proposta: 

incluí as demais crianças.   

 

Os momentos formais individuais e/ou em pares com as crianças foram organizados em 

locais separados das turmas de origem, em um ambiente planejado com proposta do jogo das 

expressões, bem como materiais que oportunizaram a realização de trabalhos pictóricos e 

gravação das falas das crianças através das conversações. (Anexo G – Jogo das Expressões)  

 

O desenho é uma das formas de linguagem e vale ressaltar que instiguei os pequenos no 

momento dos desenhos para que tivessem relação com o tema de minha pesquisa. Utilizo as 

afirmações Márcia Leite (2002) quanto aos desenhos, sobretudo dos pequenos: “contêm em si 

informações que vão além dos mesmos, extrapolando o registro, são portadores de sonhos, de 

imaginação, de vínculos constituídos entre seus produtores e aqueles ou aquilo que estava nos 

entornos da produção e que devem ser considerados”. 

 

Indagando sobre o meu objeto de pesquisa, utilizei também como recurso para coleta de 

dados algumas fotos de ambientes da escola, fichas de momentos da rotina das crianças com a 

intenção de remeter a minha questão inicial de gestão, provocando assim relato intencional do 

meu tema de pesquisa. “[...] Por sua vez, as fotografias estão a exigir um estudo comparativo de 

sistemas, de significados, das mediações entre a realidade que se quer compreender e a imagem 

desta realidade” (LEITE, 2002). 

  

Os desenhos e as gravações em fita K7 foram coletadas durante essas conversações com 

as crianças como um dos recursos de coleta de dados; esses desenhos e demais materiais fizeram 
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parte do acervo de instrumentos de análise, compondo a riqueza das expressões dos pequenos. 

Provoquei perguntas durante a conversação sobre aspectos que gostavam na escola e os que 

mudariam nela. Mas não houve obrigatoriedade de produzir desenhos somente ligados à escola. 

A minha intenção maior era suscitar a conversa, considerando a fala no momento em que o 

desenho estava sendo produzido, o que não quer dizer que afastava a presença da imaginação das 

próprias crianças.                          

                          
                         fig: 3: Painel feito pelas crianças avaliando a escola 

Algumas propostas iniciais de coleta de dados que pretendia realizar se davam através de 

conversas com crianças individualmente, no entanto fui percebendo que as elas traziam mais 

informações e dados quando a atividade era oportunizada em grupos. Em pares, as crianças 

conversavam e traziam seus conhecimentos divergindo de ou concordando com perspectivas e 

dialogando entre si, o que acabava por enriquecer muito mais a coleta de dados na pesquisa, 

dando transparência à cultura de pares7 que entre elas circula.   

Outra alteração ao projeto inicial de pesquisa foi o de potencializar os momentos 

informais com as crianças, pois as intervenções e as participações infantis ocorriam diretamente 

ou indiretamente relativas à gestão escolar. Para buscar dados analíticos à pesquisa, retratei então 

os contextos observados de perto e sistematicamente e as crianças nos seus contextos locais como 

o recreio, o pátio, a sala, o banheiro, o refeitório, a ocupação dos tempos livres e momentos 

planejados em ambientes reservados com grupos de crianças e/ou individualmente. 

                                                 
7 Para Corsaro (1997, p.114), cultura de pares é um conjunto de atividades ou rotinas, artefatos, valores e 
preocupações que as crianças produzem e partilham na interação com seus pares. A cultura de pares permite às 
crianças apropriarem-se, reinventarem e reproduzirem o mundo que as rodeia. In: Sarmento, M. J. Crianças e 
miúdos: Perspectivas Sociopedagógicas da Infância e Educação. As culturas da infância na Encruzilhada da 
segunda modernidade. Edições ASA. Coleção em Foco. Educação & Sociedade, Campinas, vol 26, n. º 91 p. 361-
378, maio/agosto. 2005. http: // www. cedes. unicamp.br 
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Tinha a clareza de que não existe uma regra do que observar, dos melhores lugares ou 

momentos a serem capturados. O movimento das crianças, suas falas e gestos, os rituais, as 

normas de convivência, as opiniões, as datas e festividades com a comunidade, as diversas 

reuniões, os murais, os convites e avisos constituíam este acervo de dados conforme os dias iam 

se passando. Foi um exercício diário de observações, anotações, conversas e demais estratégias 

utilizadas nessa coleta, com o compromisso do envolvimento ético de convívio na escola.  

 

Tentei encontrar a linguagem mais adequada para me comunicar com todos e captar certas 

fórmulas e gestos próprios do ambiente escolar. Iturra (1989) afirma que o método de observação 

é violento para quem começa a ser observado, violento para quem observa e, para acabar com a 

suspeita, o investigador de campo é ritualmente introduzido pelo grupo que estuda para que passe 

a ser realmente “aceito” por eles. Tive essa sensação de prazer e desconforto em diferentes 

momentos iniciais da pesquisa. Percebi em certos momentos que as próprias crianças explicavam 

entre si o que tentava eu explicar a elas, ou seja, havia, em determinados tempos da conversação 

em pares, os “tradutores infantis” de minhas falas. Sentia-me, às vezes, uma alienígena! 

 

Aos poucos fui “aceita” pelo grupo com o propósito de colher material, ajudada pela 

estranheza e curiosidade dos sujeitos envolvidos pedindo explicações e realizando comentários 

sobre acontecimentos do cotidiano. Trago o comentário de uma educadora informante que parece 

ter compreendido minhas intenções frente à pesquisa: “A Clarice tinha que tá aqui prá ouvi isso!” 

ou, ainda, “Pensei que isso aqui é importante prá tua pesquisa!” (Mirian / professora – anotação 

no diário de campo do dia 04 de setembro de 2005).  

 

Relembro nesse momento Thiollent (1998) quando traz os aspectos argumentativos 

presentes nas formas de raciocínio, articulados principalmente em situações de “diálogo” entre 

pesquisadores e participantes, o momento em que o participante lembra da presença do 

pesquisador frente a uma situação inusitada do cotidiano. O adulto participante da pesquisa capta 

um fato ou dado importante que vem contribuir no processo de discussão da pesquisa e que 

poderia ser fonte de análise e discussão entre participante e pesquisador. 
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Sigo com esse autor ao trazer que a “observação social”, durante a pesquisa-ação, adquire 

um aspecto de questionamento não monopolizado pelos pesquisadores. No caso, os membros 

representativos pesquisados não são considerados meros informantes, mas desempenham uma 

função interrogativa, fazendo perguntas e procurando elucidar situações, assuntos e fatos 

coletivamente investigados (Thiollent, 1998). O trecho citado acima retrata esse sentido de 

descentralização da figura do pesquisador na busca de dados. Os membros pesquisados também 

são ativos e participativos nesse processo. 

 

Nessa lógica de participação dos adultos e das crianças na pesquisa-ação, desenvolvi 

momentos problematizadores e contextualizadores das circunstâncias práticas na pesquisa com 

pressupostos dialéticos fundamentados na realidade social do campo pesquisado. Com respeito à 

historicidade dos fenômenos, das contradições que foram surgindo da ação dos sujeitos sobre as 

circunstâncias, flexibilizei procedimentos e realizei ajustes com sínteses provisórias, pensando e 

agindo durante o processo da pesquisa. Como diz Barbier (1977), o verdadeiro espírito da 

pesquisa-ação consiste em sua “abordagem em espiral”. Isto significa que “todo avanço em 

pesquisa-ação implica o efeito recursivo em função de uma reflexão permanente sobre a ação” 

(p.117). Essa reflexão permanente sobre a ação é a essência do caráter pedagógico deste trabalho 

de investigação.  

 

Percebi que as crianças traziam com modo peculiar a informalidade, a naturalidade e o 

improviso. Senti que as crianças realizaram a leitura do que me interessava na pesquisa. Parecia 

que negociavam comigo informações preciosas dessa possível participação infantil na gestão 

escolar. Tive momentos na pesquisa que evidenciaram o poder infantil das informações. 

Trocavam comigo dados do fazer institucional com insinuações e segredos entre elas. As crianças 

percebiam que estava interessada nas suas opiniões e sugestões e foram dando pistas de que o 

inusitado, o informal e a naturalidade compunham seu cotidiano infantil referente à participação 

infantil na gestão escolar. 

 

Contudo, busquei frente a todas essas adversidades, segredos, cumplicidades e 

complexidades readequar os instrumentos e readequar-me às situações que transcorriam durante a 

coleta de dados. Incluí em maior número as situações não fechadas, não tão estruturadas e 
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planejadas, digo as situações informais e imprevistas na pesquisa. Dito por Bourdieu, 

Chamboredon e Passeron (2003), a tese lógica dos nossos conhecimentos deve estar baseada na 

observação, e os procedimentos partem dos fatos para chegarem aos princípios ou, a partir dos 

princípios, chegarem aos fatos. Refiro-me aos imprevistos que surgem e que acabam por ilustrar 

nossos conhecimentos. 

 

Outro ponto que trago aqui e que sofreu readequação e adaptação refere-se ao aspecto da 

quantidade de crianças informantes na pesquisa. Pensei em trabalhar com crianças das turmas do 

Jardim pelo critério de maior idade e de regularidade desde o Berçário na instituição. A imersão 

no campo iniciou-se antes mesmo do processo de qualificação do projeto de pesquisa, exatamente 

no período de março de 2005 até junho de 2007. A coleta de materiais, documentos, arquivos e 

demais objetos já vinham sendo fonte de análise, configurando o campo pesquisado. 

 

Procurei então, nas observações realizadas, seguir caminhos mais flexíveis e, como diz 

Geertz (1989), estaremos sempre diante de uma versão dos fatos, parcial e provisória, posto que 

nossos relatórios de pesquisa expressam não a realidade social observada no seu mais profundo 

mecanismo de movimentação e coexistência, mas sim entrelaçam o que parece ser perceptível 

com os nossos pressupostos teóricos e metodológicos num recorte que fazemos dessa realidade 

multifacetada. 

 

Baseada ainda nesse autor (1999), ao recomendar uma descrição densa na observação, 

esforcei-me neste processo articulando fatos entre si, decifrando aspectos obscuros e buscando 

desvendar certos mistérios que eu não percebia. Neste contexto, realizei elaborações do que 

estava sendo observado como uma estratégia de reunir aspectos relevantes, estabelecendo focos 

centrais para novos procedimentos que iria adotar durante a pesquisa. Sigo na mesma reflexão 

feita por Geertz (1999), ilustrando minhas ponderações: 

 

[...] o procedimento de investigação quando se efetua de forma mais direta e no intuito 
do conhecimento de uma determinada cultura vai se realizando por vias tortuosas, 
desvios e ruas estreitas, pois o trajeto não está mapeado a priori e, por isso, não se pode 
esperar caminhar por uma estrada reta, onde se anda incansavelmente para frente. 
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A análise dos dados recolhidos que destaquei na construção das categorias de codificação 

tem o critério de aparição de maior freqüência nas falas, documentos e observações, ou seja, pela 

sua regularidade. 

 

Destaquei, através de sistemas de categorias, um conjunto de sinais semelhantes que 

apareciam com freqüência e intensidade nos diversos momentos do processo de pesquisa escolar. 

Movimentei-me através de sistemas de categorias, trabalhando com definições prévias de um 

conjunto de sinais que pareciam estar dando significados semelhantes em relação ao objeto de 

pesquisa que me propunha analisar. Malinowski (1984) recomenda que, no trabalho de campo, 

analisar com seriedade e moderação todos os fenômenos que caracterizam cada aspecto da 

cultura tribal, digo da escola, é de suma importância, sem privilegiar aqueles que lhe causam 

admiração ou estranheza em detrimento dos fatos comuns e rotineiros.  

 

Para que pudesse realizar a coleta de dados nos desenhos, observações, conversações, 

gravações e demais aparatos técnicos dessa coleta, organizei minha “caça” agendando os tempos 

e mapeando os espaços na instituição. Auxiliei-me com anotações do diário de campo, incluindo 

minhas incertezas, indagações e perplexidades. O diário de campo foi um recurso imprescindível 

de reconsultas e constante reflexões e tentativas de estabelecer uma rede de significados com os 

dados relevantes para o confronto de informações e de análises. Tinha compreensão de que 

segredos no grupo havia, de que fórmulas incidiam nas relações, de que padrões de conduta 

circulavam, de que silêncios e códigos pairavam nas relações inter e intrapessoais. 

 

Como cita Miller (1990), interpretar dados caracteriza-se como uma difícil tarefa para o 

pesquisador; essa interpretação conduz à definição de conceitos explicativos sobre o problema 

enfocado. O pesquisador deverá procurar expressar o verdadeiro significado do material que se 

apresenta, enunciando novos princípios e fazendo generalizações apropriadas. 
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3.5 INFORMANTES PRIVILEGIADOS 

 

A metodologia de pesquisa-ação exige objetivos claros e práticos na proposição de 

possibilidades aos limitadores do campo pesquisado. Muitas vezes, não enxergamos ou não 

ousamos desbravar novos caminhos em práticas com as crianças e acabamos realizando ações 

para as crianças. Pretendo pensar coletivamente novas práticas nesse espaço escolar para  

crianças e talvez transgredi-lo ao movimentar-me com elas.  

 

Tracei no projeto a idéia de cercar as crianças nessa caçada por critérios de maior idade 

dentro do contexto de educação infantil, ou seja, as crianças das turmas dos Jardins. Porém, qual 

não foi minha surpresa, “olhei e percebi” que também as crianças das demais turmas são ávidas 

de curiosidades, de histórias e de participação na escola entre seus pares e com os adultos que 

agem e interagem com elas.  

Periodicamente realizava coleta de dados e informações, e a evidência da informalidade e 

de que as crianças das turmas dos Maternais traziam subsídios com relação à participação na 

gestão escolar foi algo bastante surpreendente na minha hipótese inicial de trabalhar apenas com 

turmas dos Jardins, o que acabei por incluir as demais turmas da escola. Quando Ruan (Maternal 

1 diário de campo do dia 10 de maio de 2006) expressa com surpresa ao olhar para a parede no 

refeitório o relógio e diz em voz alta para quem estava no ambiente que “O relógio tá parado!”, 

isto significa que uma criança percebe do ambiente um ponto específico. Parece anunciar que 

tínhamos que trocar a pilha do aparelho. E, ao expressar sua observação, olha para o adulto que o 

acompanha, sabendo que ele deveria dar-lhe uma explicação e resolver o problema. Ou, em outra 

vivência, Ronald (Maternal 1- diário de campo do dia 13 de abril de 2006) sentado com seus 

colegas declara que “O DVD tá estragado!” ou quando o educador do Berçário desliga o 

aparelho de som, alguns bebês como exemplo de Leonardo, procuram os adultos interpelando-os 

com o olhar questionando com sons guturais “Humm!”  o porquê de desligarem o aparelho se 

estavam ouvindo as músicas e embalando-se. 

 

Buscar essas linguagens das crianças e decodificá-las como modo ativo de participação na 

gestão da escola, vendo as crianças como sujeitos de direitos e como informantes dos seus 

desejos e descobertas que estão realizando nesse ambiente de “cuidado e de educação” e fazer 
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disso um espaço de cidadania e de democracia deve passar pelos gestores e demais instâncias dos 

adultos que interagem com essas crianças diariamente. 

 

Também organizei um local separado da turma, num ambiente planejado com proposta de 

oferecer às crianças jogos de expressão8 e fotos de espaços da escola, bem como materiais que 

oportunizaram a realização de trabalhos pictóricos; lá conversações foram realizadas, gravadas e 

posteriormente transcritas. Cabe salientar que a análise documental e as observações foram 

organizadas como instrumentos complementares que trouxeram informações adicionais à 

pesquisa e oportunizaram a ordenação de um rico material empírico para a compreensão dos 

diferentes contextos.  

 

Os informantes do segmento das crianças que participaram deste processo de pesquisa nos 

momentos informais fazem parte do todo da escola, porém umas se destacaram mais ativas que 

outras e acabei por citá-las mais de uma vez durante a análise dos dados. As crianças maiores 

utilizam a expressão verbal mais evidente à escuta dos adultos e acabam por ser mais citadas que 

as crianças menores, mas deixo novamente registrado que os pequenos também foram matéria de 

observação, registro e análise durante todo esse período de pesquisa. (Anexo H – Informantes 

Privilegiados) 

 

Utilizei a observação do cotidiano na rotina como forma de captura ao campo das turmas 

dos Berçários e dos Maternais por achar mais adequado esse instrumento em virtude de realizar 

menos intervenção adulta e de não deslocar as crianças para espaços diferentes ao de seu 

costume, o que poderia inibir ou causar estranheza às crianças e por não estar presente nesse caso 

o meu objeto de pesquisa quanto à participação das crianças na gestão da escola. Nesse caso 

específico, não seria pertinente a conversação em separado para as turmas dos Berçários e dos 

Maternais e sim considerar a inter-relação do espaço e do tempo muito presente nessa faixa 

etária.  

 

                                                 
8 Jogos de expressão: São fichas com figuras que expressam alegria e tristeza que ficavam dispostas na mesa como 
jogo de memória; cada criança, ao tirar o par, deveria verbalizar as alegrias na escola ou as situações de tristeza. 
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Malinowski (1984) comenta que a lei, a ordem e a coerência que prevalecem em cada um 

desses aspectos dos fenômenos são as mesmas que os unem e fazem deles um todo coerente. Ao 

propor-me realizar esta pesquisa e estudar isoladamente a participação ou somente a perspectiva 

dos adultos ou, mais exclusivamente, a participação das crianças do Jardim, como era minha 

proposta inicial, acabou por estabelecer um campo de pesquisa artificial, prejudicando seriamente 

o trabalho científico.  

 

Analisando minha inserção no campo de pesquisa num processo de retrospectiva inicial, 

percebi o quanto foi difícil superar os limites de “desvantagens” que tinha perante as crianças e o 

quanto de poder elas possuíam, pois a estranha no grupo era eu.  

 

Ferreira (2004) denomina os informantes privilegiados9. Usei-a como fonte de consulta 

em diversos momentos da pesquisa na instituição. Assim como Mintz (1984), em seu trabalho 

“Encontrando Taso, me descobrindo.”, também eu buscava me aproximar desses informantes em 

situações do dia-a-dia na escola, nas interações que eles estabeleciam entre seus pares e com os 

adultos, bem como quando conversava em separado de toda turma. Nesses meus encontros, as 

crianças, buscavam, muitas vezes, mais informações sobre mim do que eu sobre elas.  

 

3.6 COM QUEM REALIZAR A CAÇA? ADULTOS E CRIANÇAS. 

 

Optando pela pesquisa-ação, os sujeitos principais da pesquisa foram as crianças da 

instituição de ensino municipal de Porto Alegre/RS. Mas senti a necessidade de ampliar meu foco 

de captura através das falas com os adultos, realizando um mapeamento de informações e 

observações bem mais amplo do que apenas o campo das crianças; afinal, adultos e crianças se 

inscrevem em relação.  

 

Busquei inserir a análise das falas dos adultos por segmento (pais e educadores), 

acreditando que esse conteúdo de reflexão aponta para questões de concepção prática e cotidiana 

                                                 
9 Informantes privilegiados: são aqueles sujeitos que, nos primeiros momentos de entrada de um “estranho” em 
qualquer grupo já constituído, encarregaram-se de dar informações e de nos dar a conhecer neste grupo, informando 
nomes, as suas competências, a sua posição na hierarquia no grupo e os laços que os unem... mantendo com este 
“estranho”  relações privilegiadas de afeto e confiança. 
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do que entende e inclui as crianças em momentos de participação na gestão institucional. Com 

relação a elas, meu foco central de análise e conversação foi a campo, mesmo sabendo que um 

dos desafios da pesquisa decorre do fato de dialogar com crianças com tão pouca idade e utilizar 

instrumentos que permitam a coleta dos dados para análise. 

 

Procurei assumir, como diz Ferreira (2004), à semelhança de qualquer outra pessoa a ser 

pesquisada; mesmo sendo pequenos, têm direitos ao serem observados e ouvidos e, sendo assim, 

tratados com respeito e ética. Surge então em minha memória a fala que citei anteriormente de 

uma educadora que trabalha na instituição de educação infantil no momento em que comentou 

“Tenho certeza de que as crianças pequenas não têm condição de participar na gestão da escola!” 

(Maria Terezinha/ monitora- diário de campo do dia 13 de março de 2006). 

 

Essa fala ilustra, talvez, não a generalização dos adultos na escola, o que de fato veio a 

confirmar-se em virtude dos demais entrevistados, porém diz de um adulto que pensa sobre a 

infância ou, quem sabe, sobre os momentos de oscilação quanto às nossas certezas do que é 

infância ou do que é ser criança nesse período histórico atual. Cito Ferreira novamente (2004) 

quando apresenta dois problemas que interferem no modo como os adultos se relacionam com as 

crianças: um de caráter individual, através da experiência da infância que cada um transporta na 

sua história, e o outro de caráter social em que pauta a sua psicologização, o que vem oferecendo 

obstáculos ao conhecimento social acerca das crianças.  

 

Mesmo quando explicitam suas concepções de infância, do que é ser criança e, mais 

ainda, de pensar na possibilidade de participação infantil na gestão institucional, talvez em 

determinadas situações os adultos não possam acreditar na possibilidade de gestão escolar das 

crianças, porém pensar sobre essa condição das capacidades infantis tem que ocupar espaço e 

ocupar os tempos institucionais de atendimento às crianças.  

 

Bem, onde estão as crianças? Fui dando-me conta que a caça parece que mudou de lado, 

pois as crianças vinham ao meu encontro naturalmente. Parece que virei caça ao invés de 

caçadora, as crianças foram constituindo os grupos que traziam informações ao meu fenômeno de 



 70 

pesquisa. No princípio tinha organizado crianças que iriam participar de atividades e oficinas 

individualmente e em outros momentos em pares como informantes.  

 

Percebi que determinadas crianças em turmas diferentes pareciam demonstrar um 

“voluntariado” ao colaborar na pesquisa. Essas crianças salientavam-se diante dos demais ao 

prontamente apresentarem-se diante das outras com iniciativa de participarem nas conversações. 

Elas mesmas escolhiam chamando os/as companheiros/as de turma para constituírem os pares ou 

grupos nas conversações, o que, de certa forma, minimizou meu grau de interferência na 

“escolha” das crianças, ou seja, na constituição dos grupos e dos informantes.  

 

Considerei a constituição dos pares e dos grupos que elas organizavam por acreditar que 

assim tinham menos constrangimento ao explicitarem seus conhecimentos e aprendizagens a 

mim. O critério que percebi estar presente na escolha das crianças que iriam participar das 

conversações foi de relação de afeto e de proximidade. O que talvez confirme a importância das 

relações de afeto, amizade e confiança, como diria Corsaro (2005), sobre a cultura de pares. 

 

Busquei circularidade quanto à participação das crianças, itinerando na maior parte do 

tempo com as das turmas dos Jardins, porém tenho dados observados nas turmas dos Maternais e 

dos Berçários. Quanto às conversações realizadas com os adultos, utilizei o critério de 

representação por segmento escolar. Sendo assim, entrei em contato com permissão de realizar a 

coleta de dados com um representante de pais, um representante do segmento funcionários e um 

representante do segmento de professores, todos esses eleitos pela comunidade para exercerem a 

função de representantes no Conselho Escolar da instituição. 

 

Foram marcadas datas e horários pertinentes aos entrevistados. Como já tinha explicitado 

em reunião de formação na escola as minhas intenções e a proposta de trabalho de pesquisa, 

continuei achando necessário retomar e esclarecer em espaços específicos ao que me proponha 

pesquisar. Também em reunião de Conselho Escolar e no momento da conversação individual, 

pus-me à disposição para maiores esclarecimentos quanto a possíveis dúvidas e curiosidades.  
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Esse movimento de respeito e ética também se deu com relação às crianças. Entrei em 

contato com os pais e com as crianças, explicando os meus objetivos de pesquisa. Quanto às 

crianças também montei um instrumento de consentimento o qual li para elas, expliquei o que 

continha e perguntei se gostariam de participar da proposta. Prontamente se mostraram 

entusiasmadas e curiosas ao que podia acontecer após nossas conversas. Entreguei o papel e pedi 

que então cada um escrevesse seu nome, autorizando-se a participar das propostas. Notei que o 

mistério, o imprevisto, a curiosidade, a excitação faziam parte do cotidiano das conversações 

tanto quanto a sensação do brincar. 
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4 O QUE PENSAM E DIZEM OS ADULTOS? 
 
 
4.1 “AGORA ELES PODEM ATÉ FAZÊ, MAS ELES FICAM PENSANDO”!  

 

Trago a percepção dos adultos quanto à possibilidade de participação infantil na gestão 

escolar por se tratar de um dos meus objetivos específicos de pesquisa. Acho importante buscar a 

concepção desses adultos que interagem com as crianças como primeiro passo, pois a 

compreensão desses educadores quanto à participação infantil na gestão da escola dá sentido à 

análise da pesquisa. E, além disso, poderei compreender se os adultos percebem ou não os efeitos 

dessa possível participação das crianças na escola.   

 

A participação como interação ativa no tempo e no espaço movimenta-se no cotidiano da 

escola, através das práticas entre adultos e crianças e entre criança-criança, denotando e 

constituindo significações fundamentais nesse processo. São códigos, mensagens e rituais no dia-

a-dia que retratam as linguagens vivenciadas pelos sujeitos, dando sentido à participação ou não 

das crianças na gestão da escola.  Captar então se os adultos percebem que as crianças possuem 

competência de participação nas decisões na escola irá trazer elementos para viabilizar ações 

coletivas dentro do espaço de atendimento à infância na escola pesquisada. 

 

Esses dados que apareceram durante o processo de pesquisa exigiram de minha parte 

compreensão do tempo, no tempo institucional e com os tempos pessoais possíveis. Cruzando tais 

informações obtidas entre os segmentos pais, monitor e professor, a visão que trazem coaduna, 

em sua maioria, com a lógica da postura ativa infantil na gestão e que eles influenciam e 

interferem no cotidiano institucional. De uma forma ou de outra, admitem a competência infantil 

de participação na gestão institucional, e esse movimento é percebido pelos adultos que 

descrevem situações corriqueiras em que as crianças atuam nesse “mundo escolar”, interagindo e 

realizando mudanças.   
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Não poderia deixar de apontar que surgiram, em conversações informais com funcionários 

que não são representantes do Conselho Escolar, que acham difícil que as crianças possam 

contribuir na gestão da escola; em outras falas de funcionários, há os que dizem até haver 

condições infantis de participação na gestão institucional, porém delimitam aspectos de 

consideração para essa possibilidade de participação infantil. Inicio retratando um pouco a idéia 

de participação das crianças na escola trazidas por esses adultos pesquisados.  

 

 
Cena 1 “É tudo isso que dá a gestão da escola!” 
 
Conversação realizada entre Pesquisadora e Professora  quanto ao conceito de participação e sobre o sentido de 
gestão: 
 
Professora: É ali também na pergunta! Quando tu fala da participação, cada uma vai trazer a parte , hã, hã! 
Vai trazer sua bagagem que é importante trazer a bagagem social e política, né? 
Que daí, dá essa gestão! Que tu tá falando no teu trabalho. Que cria essa gestão da escola! 
Toda essa bagagem que cada um de nós traz. Tanto os alunos, as crianças, apesar de serem pequenos. Os pais; os 
educadores e os funcionários, né! É tudo isso que dá a gestão da escola!” 
 
Trecho transcrito da Gravação realizada com a professora da instituição, dia 16 de junho de 2006, à tarde. 
 
 

 

A noção que a educadora traz quanto às competências que possuímos, tanto as crianças 

quanto os adultos, igualam-se na idéia, porém na forma peculiarizam-se. Patrick Rayou (2005) 

menciona que as crianças possuem competências políticas na escola, sendo estas entendidas 

como a capacidade para organizar uma vida social ordenada com valores compartilhados 

mediante aproveitamento das experiências tanto no pátio como nas salas de aula, colocando em 

discussão formas elementares ou ordinárias da cidadania e do elo civil. Como diz a educadora na 

cena 1: “Vai trazer sua bagagem que é importante trazer a bagagem social e política, né?  É tudo 

isso que dá a gestão da escola!” 

 

 Nogueira (2004) diz, em sua perspectiva, que “cada indivíduo, a cada momento, contaria 

com um volume e uma variedade específica de recursos, trazidos do ‘berço’ e/ou acumulados ao 

longo de sua trajetória social”; assim passo a interligar as falas com essas referências teóricas, em 

que a participação social é construída nas interações relacionais, o “estofo social” da criança para 
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utilizar esses recursos de sua bagagem com competência e habilidade, de acordo com cada 

momento e com cada situação. 

 

Nossas competências são inumeráveis e inimagináveis e somos constituídos delas nas 

interações, organizando nossa vida social, exercitando nossa cidadania. Nessa linha, procuro 

apresentar a competência social das crianças de gerenciamento no espaço escolar e lembrar que 

esta ação também é construída no âmbito da escola. 

 

Essa lógica de compreensão das competências infantis está vinculada às concepções de 

infância que vêm se desdobrando com os momentos históricos, econômicos e políticos que 

vivenciamos. Elas demarcam as mudanças que vêm ocorrendo quanto à concepção de infância e 

de criança, por parte dos adultos, nessa visão de competências, de cidadania infantil e de 

participação infantil como algo possível dentro da escola: 

 

 
Cena 2 “Agora ele não qué vim aqui só prá brincá.” 
 
Isabel (mãe de três crianças na escola: Berçário 1, Maternal 1 e jardim) 
As crianças de hoje em dia são tudo madura! São bem mais madura, né?  (O tom de voz expressando uma forma 
afirmativa em sua fala). 
Antes eles queriam vir pra cá só pra brincar! Agora ele não quer vim aqui só para brincar.  
Ele que participa! Ele quer ajudar a fazer a festa! Ele quer vim pintar! Ele quer participar! 
 
Transcrição da entrevista feita com o segmento pais no dia 07 de agosto de 2006, à tarde. 
 

O discurso da mãe é relativo à propriedade que ela vem adquirindo sobre as etapas de 

desenvolvimento infantil provavelmente na escola através de encontros e reuniões que a 

instituição realiza com os responsáveis das crianças. Isso exemplifica o que Patrick Rayou (2005) 

apresenta sobre as competências políticas infantis e quando o adulto utiliza as experiências de 

seus filhos na escola para a aquisição de suas competências adultas enquanto cidadão. 

 

Outro fator dessa aquisição de conhecimento por parte da mãe pode dever-se ao fato de 

que essa já tem experiência com os outros filhos e quando conta que, desde pequena, atuava 

como “cuidadora” dos irmãos mais novos, uma prática comum em vários tempos e em várias 
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comunidades.  Com isso, demonstra um conhecimento empírico das habilidades infantis, 

apresentando paralelamente justificativas que embasam suas hipóteses sejam elas por observação 

e vivência acrescidas da participação em reuniões na escola. 

 

Parece que a mãe compreende, tanto quanto o seu filho, que a escola é um lugar de 

decisões, de participação e de intenso movimento uma vez que as crianças são vistas como 

pessoas ativas, competentes e com direitos próprios. Faz sentido questionar as crianças sobre suas 

próprias contribuições, idéias e participação na vida social e da gestão dentro da escola. Isabel 

menciona que as crianças querem participar nas decisões coletivas de grupo, mesmo sendo  

consideradas pequenas como caracterizou a professora na cena 1.  

  

Essas mudanças sobre a concepção infantil que ela explicita em sua fala são 

acompanhadas também pelo movimento da escola e na escola. As relações humanas, as 

inovações tecnológicas e os novos conhecimentos acerca dos mais variados assuntos e fatos 

acabam por refletir também no âmbito institucional quanto à concepção de infância.  

 

Ao avançarmos na concepção de infância, cada vez mais percebemos que as crianças 

possuem a competência de participação social, basta efetivarmos mais espaços na escola e na 

sua vida que iremos nos surpreender com suas habilidades. Embora a competência de 

participação infantil já surja como uma possibilidade de tomada de decisões na escola, ela 

ainda fica restrita à faixa etária de quais seriam as crianças que teriam dessa competência, 

vista pelos adultos na cena 3.  Exemplifico com esse trecho: 

 

 
Cena 3: “Não, eu acho que é possível”. 
Conversação entre Pesquisadora e Monitora da escola sobre o sentido de participação infantil... 

 
Pesquisadora - Tu acha que isso seria possível? 
(silêncio) 
Monitora - Das crianças participarem? 
Pesquisadora -É. É! 
Monitora -Eu acho que sim! Eu acho que as crianças maiores sim, ... das crianças! LÁÁ.... do Jardim acho que sim, não 
digo dos Maternais que são pequenos, mas do Jardins com certeza. 
Pesquisadora -Isso tu acha que é possível? 
Monitora -Não, eu acho que é possível. 
 

Trecho transcrito da Gravação no dia 21 de agosto de 2006, à tarde. 
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Talvez a monitora levante a hipótese de que a criança tem competência de participação 

social somente quando maiores de idade por empregar os referenciais sociais que a sociedade 

moderna, em algumas culturas, utiliza, geralmente entre aos 16 ou 18 anos, para considerar aptos 

e com capacidades de assumirem responsabilidade de seus atos e ações perante a sociedade, 

sendo esse um dos critérios de restrição quanto à possibilidade de participação infantil na escola. 

 

 Assim como a vida é movimento, as pessoas são movimento, as concepções sobre os 

sujeitos e a escola também o são. Essas energias que circulam entre todos emanam no fazer 

institucional e na constituição da imagem de escola e de usuários desse serviço educacional, 

retratado na fala da monitora na cena 4. 

 

 
Cena 4: Que as crianças tão sempre te pedindo coisas novas, né! 
 
Trecho da Conversação realizada entre Monitora e Pesquisadora: 
Monitora – A escola é um movimento, né? Qual é o movimento...( risos) 
Pesquisadora – Se a gente fica parada, né... 
Monitora – E a gente não pode pará, né!  
Eu acho que por isso o educador não pode nunca pará, ele tem que dá sempre em busca, de informação. Porqueee, as 
coisas mudam, né, tu tem quee...!  
Tu tem que, tu tem que te reciclá, também. Que as crianças tão sempre te pedindo coisas novas, né! 
 Como é que eu vô te dizê ...  são, são ávidos, por sabê! 
 
Transcrição do trecho da conversação realizada dia: 21 de junho de 2006 , à tarde. 
 

 

A avidez de conhecimento que é expressa na cena 4 demonstra que tanto as crianças 

quanto os educadores devem estar em constante pesquisa e descoberta do saber. Aponta ela que 

“a gente não pode pará, né!” Esse sentimento de constante atividade torna-se cotidiano no sistema 

de ensino. A busca de inovações, as peculiaridades e a participação tornam-se lema para esse 

modelo educativo que acaba por absorver todos os envolvidos e faz parte de uma lógica de 

constantes mudanças na atualidade. 

 

 
Cena 5: Com as próprias crianças! 
 
Transcrição da Conversação feita com o segmento Pais 
Mãe Isabel - É, e a vida muda! Exige mais da gente! Cada vez! Cada vez tu exigi, mais de ti!  
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 E a gente vai aprendendo coisas diferentes! Com as próprias crianças! Como cada um é diferente! 
 
Trecho transcrito da gravação no dia 07 de agosto de 2006. 
 

 

É importante compreender que as crianças não eram percebidas pelos adultos como 

sujeitos políticos e sociais. Eram vistas apenas como naturais, isto é, ausentes de capacidades e 

competências. 

 

 
Cena 6: Que eu não acredito que ele fala! 
(Continuação da conversa com Isabel) 
Pesquisadora – É! A gente, que nem tu disse, a gente muda! Até na educação dos filhos! 
Isabel – Eles ensinam mais prá ti hoje, do que tu, do que tu ensina prá eles!  
Porque eles têm autonomia prá aprendê sozinho! Eles conseguem captá as coisas sozinho!  
(e com um tom mais manso na colocação de voz) E eles ensinam cada coisa prá gente! ... 
 (Tom de voz e o olhar parecem expressar satisfação e alegria) O Gabriel me ensina! Bah! 
 Eu fico parada às vezes! Ás vezes, eu não acreditava no que eles diziam! Eu fico parada olhando, prá ele! Até uuu 
Cláudio (irmão do Gabriel) ele diz cada coisa, assim, que eu não acredito que ele fala! Se alguém me conta, eu ia dizê 
ele tá exagerando!  
 (Tom de voz aumenta e gesticula as mãos ao falar dando margem à interpretação de um afrontamento pessoal) Mentira 
dela! 
Hã, ele não disse isso, capaz que ele ia dizê isso! Eu fico parada. 
 
Trecho transcrito da gravação no dia 07 de agosto de 2006. 
 
 

 

Explicitamente demonstra-se, nas cenas  anteriores  o avanço dessa concepção infantil e o 

quanto de social e político está imbricado de participação das crianças nessas relações sociais, 

vista em determinados espaços e em tempo histórico, agora pelos adultos. Pensando nisso, trago a 

concepção de infância e de criança por Sarmento (apud Qvortrup 2005), no seu argumento de que 

“a infância é uma forma social, e a criança é co-construtora ativa do seu mundo social, que 

melhor conceitualiza as crianças e a infância no âmbito da prática social e agência10”.  

 

Não considerar a criança como ser para o futuro e sim como sujeito que já atua 

ativamente, desde pequeno, permitindo movimentos de construção de normas e valores numa 

                                                 
10 Definido por Emirbayer e Mishe, Agência Humana: a implicação temporalmente construída por atores de 
contextos estruturalmente diferentes, os quais, através da interação de hábitos, imaginação e julgamento, tanto 
reproduzem como transformam aquelas estruturas em respostas interativas aos problemas colocados por situações 
históricas em mudança. 
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sociedade infantil não só neste espaço institucional, mas na sociedade como um todo, é um 

princípio que faz avançar a perspectiva da participação das crianças em diversos tempos e 

espaços na sociedade. 

 

 
Cena 7: Agora eles podem até fazê, mas eles ficam pensando! 
 
(Conversação entre Mãe Isabel, representante do Conselho Escolar e a pesquisadora quando inquirida da atuação das 
crianças) 
 Haram! Eles si preocupam com as coisas! Eles não tão aceitando as coisas assim! 
Porque antes tu dizia que era pra fazê aquilo! Eles tinham que fazer e pronto! 
Agora eles podem até fazê, mas eles ficam pensando. Assim: Mas por que eu tenho que fazer? 
É! Eles são muito coerentes! São muito maduro! 
O Gabriel é maduro! Prá idade dele, o Gabriel é muito maduro! 
Ele é um pouco tímido! 
Eu acho ele bem tímido. Mas tá si soltando! 
 
Trecho transcrito da Gravação no dia 07 de agosto de 2006, à tarde. 
 
 

 

Na cena 7, Isabel tem compreensão de que seu filho atua ativamente no mundo em que 

faz parte, e que os movimentos sociais não passam despercebidos por ela nem mesmo por 

Gabriel.  Quando Isabel diz “Eles não tão aceitando as coisas assim!”, a mudança de postura que 

as crianças têm assumido diante do mundo e diante do adulto nessa esfera global aparecem com 

mais intensidade e freqüência, o que não era tão percebido há um tempo. 

 

Quando a mãe menciona ainda “Aham! Eles se preocupam com as coisas!”, isso diz o 

quanto as crianças estão preocupadas com a instituição e também com demais fatos e situações 

que os cercam. Trago aqui mais especificamente as condições das salas, as relações com os pares 

e com os adultos: “Ele se preocupa com a professora!”, com as atividades que irão partilhar 

durante o dia, com os brinquedos do pátio que foram consertados.  

 

Enquanto na cena 4 a monitora pontua a solicitação das crianças de hoje para com os 

adultos e entre seus pares, na cena 2, Isabel explicita que as crianças estão mais maduras e a 

professora pondera que as crianças carregam sua bagagem de experiência política e social. 
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Constato que esses adultos expressam que as crianças participam socialmente nas diferentes 

interações sociais e que isso é construído com eles nas relações familiares e na escola. 

 

Faço um contraponto: mesmo com a possível participação das crianças na gestão escolar, 

afirmada pelos educadores, são feitas restrições de quem, dentre os pares infantis, teria 

possibilidade de se expressar como cidadão ativo! Parece ficar evidente que falar e se expressar é 

o conceito de participação infantil para esses adultos educadores. Reflito que as demais formas de 

expressão de cidadania das crianças, para além da linguagem verbal, parecem não ser entendidas 

pelo adulto como sendo participação. E, não podendo ser interpretada pelos educadores, esses 

mecanismos de comunicação não são decodificados como participação infantil cidadã. Ou seja, 

as crianças de menor idade, não tendo a competência de “falar do jeito que o adulto entenda”, 

passam despercebidas como possíveis autores de participação infantil nas interações sociais. 

 

Edwards. C, Gandini L. e Forman G. (1999), da Reggio Emilia na Educação da Primeira 

Infância, apresentam e discutem as cem linguagens da criança e trazem, no contexto, as redes de 

comunicação das mais variadas formas e das mais diversas relações sociais entre seus pares e 

entre crianças e educadores. Operar nesse paradigma de ação coletiva, de que as redes de 

comunicação das crianças sejam lidas, interpretadas, percebidas, respeitadas e consideradas no 

âmbito educativo dentro de uma gama de possibilidades como forma lingüística que não só a 

verbal, deve fazer parte do espaço de qualidade no atendimento infantil, e que as crianças, desde 

as menores de idade, são sujeitos ativos e de participação na escola.  

 

Respaldo-me nas observações que fiz durante a pesquisa que afirmam com clareza o que é 

participação infantil desde os Berçários e como isso influencia e traz efeitos no interior da 

instituição de forma mais ou menos percebida pelos adultos.  

 

Os bebês, por estarem ingressando nesse espaço social diferente do familiar, têm, por 

parte dos adultos educadores, maior flexibilidade nesses tempos de atendimento escolar. Digo 

isso porque cada criança vem com seus hábitos familiares de sono, alimentação, brincadeiras e 

troca peculiar, e o educador respeita esses ritmos, acolhendo-a com seus objetos de apego, com a 

maneira de embalar ao dormir similar à forma como a família o faz, o lado de deitar, sentar; até 
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as músicas de seu repertório domiciliar eram inseridas nas rotinas da escola e não o inverso, 

como é de costume nas turmas dos Maternais e Jardins. Com o passar dos dias, as educadoras 

acabavam introduzindo os horários institucionais aos bebês para que todos pudessem 

“incorporar” o cotidiano escolar, todos ao mesmo tempo e todos no mesmo espaço. Então 

relaciono isso à participação dos bebês na gestão escolar em ritmos, tempos e espaços.  

 

Os bebês operam muito na gestão da escola, principalmente nas atividades iniciais de 

adaptação. Influem, alteram, inserem, excluem essas ações cotidianas da escola. Troca de 

cardápios, troca de horários na alimentação, no sono e no brincar são, a todo o momento, 

elaborados e reelaborados em conjunto com as educadoras. As peculiaridades e as singularidades 

são respeitadas nos Berçários. O direito à individualidade é a bandeira principal nessa faixa de 

atendimento. 

 

Outro referencial prático em observações realizadas aconteceu no conselho de classe com 

a equipe do Berçário1: as educadoras apontaram formas de escolhas infantis no cotidiano das 

atividades, e como isso exercia influência a ponto de provocar alterações nas propostas dos 

adultos para com os bebês. Quando encaminhamos no conselho de classe que os profissionais 

pensassem nas peculiaridades de cada criança da turma e quais eram os momentos em que 

percebiam a participação das crianças nas rotinas da escola, naturalmente foram surgindo vários 

relatos interessantes sobre esses aspectos questionados. As educadoras perceberam as 

singularidades de cada criança e relataram-nas com detalhes, demonstrando um olhar mais atento 

às descobertas infantis.   

 

Bernardo (B1/ 2006) “quando é mudado, não gosta de que outra pessoa, além da Daniela, 

mude as fraldas dele!” (estagiária); “Daniela (menina do Berçário) tem preferência também pela 

mesma estagiária! Ah! Tem mais, Daniela não come quase nada!” “Tem uns que não gostam que 

a gente ajude a comer!” “Naiara pede pra fazê cocô!” “Leonardo e Ashiley gostam de música, e a 

gente coloca, e ela sai dançando!” 

 

O que me parece que deva ser desenvolvido ainda em nós, educadores, é a capacidade de 

realizar essas decodificações das crianças, de saber que estas leituras interpretativas, tanto das 
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crianças em pares como em interação com os adultos, são atos de participação infantil em que 

elas se posicionam, se colocam como satisfeitas ou insatisfeitas diante de fatos, acontecimentos e 

preferências em situações do cotidiano escolar e que, dessa forma, interferem com mais ou menos 

intensidade na gestão institucional.  

 

 As crianças não estão alheias a tudo que compõe sua linha ou como Gallo (2005) 

emprega o que Guattari conceitualizou como “fazer rizomas” de vivências. Procuram opinar, 

questionar, intervir e estar informadas de diversos assuntos com uma capacidade de aquisição de 

conhecimento e competência bastante peculiar, diferente do adulto.  

 

 
Cena 8  
TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES EM DIFERENTES DATAS 
COM REPRESENTANTES DO CONSELHO ESCOLAR DOS SEGMENTOS : PROFESSOR; MONITOR E 
RESPONSÁVEL DAS CRIANÇAS 
TURNO DA TARDE 
LOCAL: SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  
CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO E O TEMPO DA CONVERSAÇÃO: 
Em reunião de Conselho Escolar foi explicitada minha intenção de pesquisa para os representantes dos segmentos. 
Nesse momento coletivo apresentei os objetivos, a metodologia, o tempo de pesquisa, os informantes e demais 
informações que pudessem dar idéia da proposta do trabalho. Passando para o seguinte passo dessa caminhada, fui 
agendando datas e horários que se tornaram viáveis as gravações e as conversações com cada representante. O que de 
fato se efetivou conforme aparece nos dados apresentados posteriormente. As conversações duravam em média duas 
ou mais horas, conforme cada informante. Alguns adultos se apresentavam descontraídos outros mais tensos no início, 
alguns se comunicavam com rapidez e fluência, outros mais conservados e enxutos nas conversações no primeiro 
momento. O tempo no ato das conversações fez aliviar essas diferenças entre pesquisador e pesquisado Mas uma 
observação que faço: todos contribuíram, trazendo elementos ricos de memória, minuciosos nos detalhes reflexivos nas 
funções que exerciam e colaborativos nas sugestões. 
Interessante foi a diferença nas posturas com o aparelho gravador, pois a curiosidade infantil fez com que as crianças 
pedissem para ouvir suas vozes e falar no gravador, o que, no entanto, os adultos não o fizeram de forma explícita para 
a pesquisadora.  
 

 

 
Cena 9: Uma coisa é um elo, uma coisa precisa da outra para termos essa participação. 
 
(Conversação entre Pesquisadora e Professora da escola quando inquirida do sentido de participação) 
Eu entendo por participação na escola que a escola só existe em função de uma participação do educador, dos alunos e 
da comunidade, senão ela não existe, né! Uma coisa é um elo, uma coisa precisa da outra para termos essa 
participação. 
 
Trecho transcrito da Gravação no dia 16 de junho de 2006, à tarde. 
 

 

A professora da escola, ao mencionar que “uma coisa é elo de outra”, “uma coisa está em 

relação à outra”, um segmento tem relação com outra instância, a escola tem sua razão de ser em 
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função desse exercício coletivo de gestão e de democracia participativa e tem fundamentação nos 

princípios que Deleuze trazidos por Gallo (2005). Esse autor ainda destaca que devemos 

viabilizar conexões e conexões, fazer rizomas com os alunos, viabilizar rizomas entre os alunos, 

fazer rizomas com projetos de outros professores nessa lógica de democracia participativa na 

instituição de ensino com um novo paradigma que estabelece o rompimento das correntes mais 

tradicionais de gestão centralizada, gestão vertical e unilateral de gerenciamento.  

 

Morin (2002) afirma que um dos princípios de Pascal inspira o contexto da educação, 

sendo todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas ou ajudantes sustentando um elo natural e 

sensível que une as mais distantes e as mais diferentes, considerando ser impossível conhecer as 

partes sem conhecer o todo, tampouco conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes.  

 

E, como diz a professora na cena 9 que “a escola só existe em função da participação do 

educador, dos alunos e da comunidade senão ela não existe, né!”, essa engrenagem necessita que 

todas as peças colaborem para que a máquina “das relações humanas” se dê de forma harmônica, 

respeitando os ritmos de cada colaborador. 

 

Formosinho (2007) destaca que a construção de uma pedagogia da infância é baseada em 

uma práxis de participação coletiva, procurando “responder à complexidade da sociedade e das 

comunidades, do conhecimento, das crianças e de suas famílias, com um processo interativo de 

diálogo e confronto entre crenças e saberes, entre saberes e práticas, entre práticas e crenças, 

entre pólos em interação e os contextos envolventes”.  

 

 A participação mais ativa dos diversos segmentos na escola quanto à gestão institucional 

gera muitas controvérsias e desencadeia desafios aos padrões mais tradicionais de gerenciamento. 

Uma das justificativas quanto à não-participação das crianças na gestão escolar se deve ao fato  

de que as crianças necessitam de proteção. Ferreira (2004) diz que essa proteção “decorre da 

argumentação dos adultos de uma incapacidade das crianças de agir por si próprias e com 

maturidade – cognitiva, afetiva, moral ... – num mundo cheio de adversidades.”  Como na cena 3.  
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Até hoje ainda discutimos o que é ter maior idade, quando considerá-la na sociedade, qual 

o período mais adequado para o processo formal de alfabetização, quando há liberação à bebida 

alcoólica, quando há a habilitação de motorista e/ou o direito a voto.   

 

Há resistência no espaço institucional, por parte de alguns adultos, do direito a voto e do 

direito a opiniões por parte das crianças nas reuniões do Conselho Escolar, por não estarem 

instituídos legalmente no documento que rege os procedimentos do Conselho Escolar dentro das 

escolas infantis no Município de Porto Alegre. Isso faz com que se inviabilize a prática do 

exercício democrático de participação das crianças nas decisões mais deliberativas na escola. 

Prout (2002) afirmam que a imaturidade das crianças é um fato biológico, mas a forma como ela 

é compreendida e como lhe atribuem significados é um fato da cultura. 

 

A obra de Heywood (2004) traz indícios marcantes de participação infantil desde os 

primeiros movimentos medievais, buscando analisar e avançar aos escritos de Ariès (1981; 

1988), denotando que as visões e perspectivas vão tomando outros prismas e caminhos durante os 

episódios na história da infância e demarcando os movimentos de concepções que as circulam. 

 

Essas concepções acabam por “excluir e marginalizar a cidadania das crianças, 

imputando-lhes implicações negativas para o seu direito e para o seu estatuto na sociedade”, diz 

Formosinho (apud Devine 2007), ao ponderar o sentido de participação como expressão de uma 

cidadania que,  

 

além da sua consignação única ao Estado-Nação, é crescentemente definida em termos 
de relações sociais de maior horizontalidade, incluindo o tornar-se membro de 
comunidades inter-relacionais e sobrepostas, enfatizando-se o reconhecimento da 
identidade das crianças, da sua voz e das suas diferenças, as implicações já são de outro 
alcance: a cidadania das crianças. 
 
  

A cidadania é vista como um processo de relações, ao situar a sua construção social no 

presente, trazendo como um desafio “da rigidez dos tradicionais padrões hierárquicos e posições 

estruturais entre adultos e crianças em prol de uma maior interdependência entre as suas vidas”. 

(FORMOSINHO apud DEVINE, 2007). 
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As crianças atuam, interpretando as diferentes linguagens que circulam nas relações, nas 

interações e no sistema que gerencia a escola. Em momentos distintos, reproduz esse sistema e, 

em outros, reage e modifica-os, estabelecendo oscilações de estabilidade e de transformação das 

interações e do sistema de gestão da escola. Na mesma ordem de idéias, Corsaro (2005b) 

apresenta o conceito de “reprodução interpretativa” com a tese de que as crianças participam dos 

momentos de estabilidade e de transformação de nossa sociedade mediante a reprodução dos 

elementos culturais existentes, numa relação indivíduo, sociedade e, pertinente nesse momento, o 

espaço institucional.  

 

Essas reproduções interpretativas cruzam culturas de uma sociedade globalizada com 

culturas comunitárias e com culturas de pares em que o acesso ou o não-acesso destes artefatos 

fazem com que as crianças acionem seus processos simbólicos e culturais, construindo e 

modificando as relações e interações de forma distinta em cada uma das localidades, sobretudo 

no uso dos produtos, artefatos e políticas relativas a este sistema macro e micro estrutural num 

tempo bastante reduzido. Descrevo mais adiante sobre isso quando trabalho a influência cultural 

em que se evidencia a influência industrial e a reprodução interpretativa das crianças. 

 

A influência que as crianças sofrem e que exercem diante do mundo, interpretando suas 

experiências e vivências sociais é destacada quando a monitora (cena 4) cita “Que as crianças tão 

sempre te pedindo coisas novas, né!”. As crianças exercem poderes frente aos adultos e ao 

sistema de relações e de ações, e isso faz com que tenhamos que operar de forma inusitada e 

diferente ao que nos é proposto inicialmente pela escola. Os adultos parecem perder, com o 

tempo, essa competência de volatilidade das coisas e dos objetos como na cena 4. Acabamos por 

assimilar as informações e os conhecimentos adquiridos, mas em tempos, espaços e ritmos bem 

peculiares a cada ciclo de vida e a cada espaço de interação. Isso inclui também a forma de 

gerenciamento da escola e sua gama de estratégias geracionais. 

 

No cenário de Porto Alegre, a participação em diversas instâncias nas escolas vem se 

constituindo no exercício de cidadania há um tempo significativo, demonstrando um interesse de 

as pessoas efetivarem uma gestão mais compartilhada. Incluir as crianças nos planejamentos e 

nos momentos da rotina na escola já tem sido um avanço: a lógica de criança objeto passivo dá 



 85 

lugar à de criança sujeito ativo de direitos. Ampliar o movimento de participação infantil nos 

outros espaços da escola é um passo importante no sentido de gerenciar uma instituição de 

atendimento infantil com a participação infantil e não para as crianças. 

 

 
Cena 10 : [...] eu acho que a nossa participação tem que ser total, ã... na escola! 
 
(Conversação entre Pesquisadora e Monitora da escola, quando inquirida sobre o sentido de participação) 
Eu vou falá assim no...,no âmbito ã... eu como representante dos... dos funcionários, né... eu acho que a nossa 
participação tem que ser total, ã... na escola. Tanto na parte da ... da gestão da escola, na ... na parte pedagógica ã ... na 
escola, na questão dos funcionários. Dos pais, eu acho que a participação dos pais é extremamente importante para a 
escola, em todos os momentos porque em certos momentos se tu não contar com a participação dos pais não sê tem o 
apoio dos pais, nós não conseguimos nada. 
Trecho transcrito da Gravação no dia 21 de junho de 2006, à tarde. 
 

 

 

 
Cena 11: [...] é gerenciamento da escola e apesar da pouca idade já tão participando também, né! 
 
(Conversação com a professora da escola) 
... eu acho assim que realmente essa questão de gerenciamento tem que ser uma coisa aberta, aberta para os pais, 
aberta para os... os funcionários e aberta até para as crianças, né, porque de repente a gente pinta a escola, a gente 
ganha jogos, faz parte do gerenciamento da escola, eles vão escolher quais são os joguinhos que eles acham que estão 
faltando na sala de aula, ... quais os que eles gostam e estão incompleto.. que estão, que eles gostariam que eu compra-
se, nós já estamos fazendo esse levantamento. Eles não deixam de participar do gerenciamento da escola, festa junina 
eles não deixam de trazer as coisas que gostam, de fazê os cartões para as festas, de fazer os convites, é 
gerenciamento da escola e apesar da pouca idade já tão participando também, né. 
 
O que eles notam! O que de diferente acontece na escola e que eles aprovam... é da gestão. O sabão que foi para lavar 
as mão agora! Eles se apaixonaram que a gente explicô como tinha que ser usado. O papel...  que eles retiram e usam e 
não precisa mais da toalhinha. Que eles teriam tirar um a um. Conversamos de onde vinha o papel, então isso tudo faz 
parte da gestão. A participação deles na festa Junina, agora. Que a gente está conversando com eles. Nessa parte das 
compras com os brinquedos. Eu acho que eles, nos passeios que eles participam em vários momentos... Da rotina da 
escola na gestão escolar.  
 
Trechos da transcrição da entrevista realizada com a professora na tarde do dia 16 de junho de 2006. 
 
 

Relacionando as falas das cenas 1, 2, 4, 9 e 11, que retratam a compreensão dos adultos 

perante a possível participação das crianças, fica evidente que as crianças influenciam na gestão 

escolar e entrelaço-as com um dos subsídios legais relativos aos direitos infantis da Convenção 

da ONU sobre os Direitos da Criança11 (ONU, 1989), quanto ao direito de expressarem suas 

                                                 
11A Convenção sobre os Direitos das Crianças de 1989 tem, no seu conteúdo, a concepção de criança e visa 
estabelecer parâmetros para o pleno desenvolvimento individual e social das crianças. Tem como objetivo consagrar 
a dignidade que é inerente a qualquer homem pelos pilares da igualdade e da liberdade proclamados na Carta das 
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opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados a ela, considerando-as em função da 

idade e maturidade da criança (art.12), ao direito à liberdade de expressão, incluindo a de receber 

e divulgar informações e idéias de todo tipo por meio das artes ou por qualquer outro meio 

escolhido por ela (art.13) e ao direito ao divertimento, às atividades recreativas bem como à livre 

participação na vida cultural e artística (art.31). 

 

As crianças estão comumente envolvidas em ações de constantes questionamentos nas 

relações intrageracionais e intergeracionais, realizando projeções e planejamentos nas atividades, 

investigando, aceitando resultados inesperados, mudando de idéias e assumindo conhecimentos. 

“Crianças muito jovens também podem participar de tomadas decisões de grupo e concordar 

sobre prioridades” (Miller, 1990). 

 

Miller (1990), cita ainda que as crianças são, muitas vezes, subestimadas e subtilizadas 

nas coletas de informações e na participação das tomadas de decisão. As crianças são fonte de 

conhecimento sobre suas próprias visões e experiências. Pesquisadores das Ciências Sociais 

mencionam a surpresa diante da competência das crianças fazendo trabalhos, enfatizando quanto 

é valioso escutá-las.  

 

Ferreira (2004) afirma que as crianças não se limitam a reproduzir cenas e situações 

sociais, reduzindo-se àquilo que a ordem social e institucional prescreveu ou espera delas. As 

crianças usam estrategicamente também seus poderes, apropriando-se interpretativamente desse 

mundo adulto e das ordens institucionais12 vigentes na escola, construindo suas ações pela 

participação ativa. 

 

As configurações dos episódios de participação das crianças na gestão escolar foram, no 

processo de análise, eclodindo no fazer institucional, o que me permitiu pensar no universo da 

escola com o sentimento de estar acompanhada das crianças nesse trabalho. 

                                                                                                                                                              
Nações Unidas (1945) estabelecendo a interface com a promoção do bem-estar da criança nos termos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948), objetivado na formação plena dos cidadãos que foram ratificadas pelo 
Brasil em 1990. Essa convenção conta com 54 artigos, divididos em três partes estruturais. 
12 FERREIRA, Manuela. Ordem institucional significa o funcionamento ou o modo como o adulto organiza, prevê e 
aciona aquele espaço e aquele tempo em que as crianças permanecem na escola com sua previsibilidade, 
regularidade e padronização que sedimentam em rotinas, permitindo a inferência dos sistemas de regras sociais 
denotativos de uma dada ordem social adulta. (2004, p. 81). 
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Por perceber as crianças presentes nos diversos momentos da pesquisa, é que recordo 

quão importantes foram os episódios históricos sobre a infância até os nossos dias e as 

contribuições que a Sociologia da Infância tem trazido para a pesquisa e análise.  

 

4.2 MAS QUEM VEIO PRIMEIRO O OVO OU A GALINHA, OU SEJA, A CRIANÇA OU A 

INFÂNCIA... QUEM DÁ CONTA DESSE CONTO? 

  

As crianças, todas as crianças, transportam o peso da sociedade que os adultos lhes 
legam, mas fazem-no com a leveza da renovação e o sentido de que tudo é de novo 
possível. É por isso que o lugar da infância é um entre-lugar13 é um lugar socialmente 
construído, mas existencialmente renovado pela ação coletiva das crianças (BHABHA, 
1998, In: SARMENTO, 2002). 

 

 

Destaco essa epígrafe com a intenção de reforçar minha projeção de pensar a ação ativa 

que as crianças têm nos espaços sociais. A instituição escolar deve aproveitar essa leveza da 

renovação infantil de que tudo é de novo possível pela ação coletiva, começando tudo de novo. 

 

Minhas curiosidades, enquanto educadora e pesquisadora, fizeram-me buscar subsídios 

teóricos às observações empíricas que vêm constituindo-me no cotidiano com as crianças e a 

estabelecer uma relação teórico-prática. Busquei também na vertente da Sociologia da Infância 

materiais que me fizeram compreender com mais clareza questões que emergiram nessa pesquisa.  

Esse movimento de começar tudo de novo também foi vivenciado por mim enquanto indagadora 

nesse momento. 

 

Procurei trazer neste capítulo do trabalho momentos únicos da minha caminhada de 

pesquisadora em uma instituição de atendimento educativo à infância em função de algumas 

situações que se apresentaram de forma inusitada no dia-a-dia de ensino sem ter planejado “a 

captura da caça”: as formas de participação das crianças na gestão democrática e a análise dos 

discursos e das práticas desse cotidiano escolar na perspectiva da participação infantil.  Claro que 

                                                 
13 Entre-lugar é o espaço intersticial entre dois modos - o que é consignado pelos adultos e o que é reinventado nos 
mundos de vida das crianças - e entre dois tempos - o passado e o futuro (SARMENTO, 2002a, p. 10). 
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a intenção na coleta de dados do problema de pesquisa para análise estava posta, porém a forma e 

a intensidade de como isto poderia aparecer foi para mim uma surpresa a cada momento.  

 

Em minhas buscas a referenciais teóricos e a pesquisas científicas quanto à participação 

infantil, as áreas da Psicologia e das Ciências Sociais vêm estabelecendo um olhar interligado à 

Educação, e a Sociologia da Infância vem contribuindo na discussão desses aspectos e, 

paulatinamente, constituindo seu espaço enquanto território de pesquisa da infância, discutindo a 

idéia de que as crianças realizam processos de significação e participação específicos e genuínos 

através das análises das práticas culturais infantis em contextos escolares e comunitários.  

 

Esses estudos transcorrem na linha da autonomia cultural das crianças com questões 

relativas à forma de como se estruturam e se consolidam as significações nos sistemas de relações 

e no sistema de aprendizagens infantis. A Sociologia da Infância procura, atualmente, contemplar 

a evolução das perspectivas de análise relativas à infância num movimento de contraponto à 

concepção de infância como um simples objeto passivo de socialização. 

 

Os primeiros ensaios sociológicos sobre infância iniciaram-se nos anos 1920, sobretudo 

nos Estados Unidos num contexto de industrialização intensa, de imigração e de exploração 

demográfica, emergindo, em particular, trabalhos relacionados às crianças, à deficiência mental e 

à delinqüência juvenil.  

 

As áreas das ciências que investiram os primeiros esforços foram a Medicina e a 

Psicologia; os sociólogos acompanharam esses estudos, mas não tinham componentes clínicos 

em suas atividades de pesquisa, surgindo obstáculos metodológicos nas aplicações às análises, 

não esquecendo de mencionar o declínio da Escola de Chicago, em que sociólogos que se 

destacavam, acabaram desarticulando-se, ficando esse monopólio de pesquisa com os psicólogos.  

 

Na segunda metade do século XX, um pequeno contingente de sociólogos ingleses 

reiniciou estudos relativos à infância, mas podemos considerar como representativo 

especificamente a partir dos anos 1980. A multiplicidade de trabalhos nesse campo parece 

começar a abundar com abrangência de diversas correntes de estudiosos, como historiadores, 
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demógrafos, etnógrafos e profissionais da infância que começam a trabalhar no interior de suas 

comunidades com esse objeto de pesquisa.  

 

 Esses encontros e reflexões foram sendo sistematizados em publicações que vieram a 

resultar nas próprias metodologias que empregariam nos trabalhos, construindo assim uma nova 

paisagem científica. Um retrato da sociologia da infância na Europa com posteriores 

contribuições teóricas acerca da infância no Brasil está presente nos materiais escritos em 

diferentes períodos por Florestan Fernandes (1979), Maria Clotilde Rossetti (1989), Fúlvia 

Rosemberg (1989), Irene Rizini (1991), Ana Lúcia Faria (1999), Marcos Cezar Freitas (1997), 

Kuhlmann Jr. (1998), Sônia Kramer (1996), Ana Coll & Fernanda Muller (2005), Jucirema 

Quinteiro (2002), Maria Isabel Bujes (2003), Maria da Graça Horn (2004), Maria Carmen 

Barbosa (2006) e outros estudiosos e pesquisadores.  

 

De forma resumida e utilizando quatro grandes categorias apontadas por Barbier (apud 

Frones 1977), apresento a predominância de estudos que tratam das relações entre gerações, das 

relações entre crianças, dos que abordam as crianças como um grupo de idade e dos que 

examinam os diferentes dispositivos institucionais dirigidos às crianças. 

 

Reflexões sobre a infância nos meios acadêmicos, a partir dos anos 1980 mais 

intensamente, assinalam o reconhecimento institucional de um campo das Ciências Sociais em 

que a História Social, a Antropologia e a Sociologia tornaram-se disciplinas de referência nos 

estudos sobre e com as crianças (cf. CORSARO 2005; MONTANDON 2001, 2005; RAYOU 

2005; SIROTA 2001; SARMENTO 2002, 2003, 2005; JAVEAU 2005; ALDERSON 2005; 

COLL 2005; MOLLO-BOUVIER 2005; ITURRA 1989) e vêm trazendo turbulência aos 

paradigmas que compõem a concepção da criança como objeto passivo, mera espectadora e 

receptora de ações de socialização.  

 

Essa socialização era compreendida como um processo vertical conduzido 

exclusivamente por parte do adulto com objetivo claro e definido de beneficiar a reprodução 

social.  O brincar era visto como uma ação natural e espontânea das crianças pelo puro prazer, 

sem relação com a construção de conhecimento e do grupo de pares (Ferreira, 2004), como forma 
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de organização heterônima e genuína e, como tal, um dado imediato, adquirido, cujas supostas 

homogeneidades estavam isentas de relações sociais desiguais.  

 

Esta redefinição do estudo da infância e das crianças toma-as diretamente como o centro 

de curiosidades, partindo de si próprias e não da dedução dos panoramas instituídos que, 

alegadamente, são/estão dependentes, procurando, então, desconstruir o antigo paradigma da 

Sociologia da Infância.  

 

Esta desconstrução movimenta-se segundo um novo paradigma, com base nos 

conhecimentos que o constituem, entendendo a infância como uma construção social que não 

pode ser compreendida senão na relação com outras variáveis da estrutura social de que faz parte, 

como exemplo de gênero, da classe social e da etnia. Além disso, aponta para as culturas e as 

relações sociais da criança, digna de ser estudada no presente e não em relação ao seu futuro 

como adulta, vista como um ser ativo na construção e determinação da sua vida social e na dos 

que a rodeiam num contexto intergeracional. Falar das crianças como atores sociais é algo que 

decorre de debates acerca dos conceitos de socialização14 no campo da Sociologia da Infância 

que percebe as crianças como competentes em criar e modificar as culturas.  

 

4.3 REFAZENDO UM APANHADO 

 

Sinto a necessidade de reapresentar um pequeno apanhado dos apontamentos anteriores 

com o objetivo de visualizar o panorama dos dados que foram surgindo na pesquisa e 

apresentando a mesma essência da possível participação das crianças na gestão da escola. Nas 

cenas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, trago uma rede de conexões que explicitam a percepção de participação 

das crianças vista pelos adultos, sabendo que elas são constituídas de experiências sociais para 

além da escola (“bagagem social”- Professora - cena 1), que as crianças se apresentam com 

peculiaridades infantis diferentes das dos adultos e entre seus próprios pares, pois “ cada um é 

diferente” (Isabel - cena 5) e “ os Maternais são muito pequenos” ( Monitora – cena 3), “ mas que 

                                                 
14 Corsaro (apud COLL, Ana Cristina Delgado; MULLER, Fernanda. 2005) explicita que a perspectiva da sociologia 
deve considerar não só as adaptações e internalizações dos processos de socialização, mas também os movimentos de 
apropriação, reprodução e reinvenção realizados pelas crianças. Esta perspectiva de socialização enfatiza o coletivo 
dentro disso como as crianças negociam, compartilham e criam culturas com os adultos e com seus pares (JAMES & 
PROUT apud COLL, Ana Cristina Delgado; MULLER, Fernanda. 2005). 
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conseguem captar as coisas sozinhos” (Isabel – cena 6), “são muito coerentes”  ( Isabel – cena 7), 

que “não vêm para a escola só para brincar” (Isabel – cena 2), “que apesar da pouca idade já 

estão participando” (Professora – cena 11). Essa conexão quanto à percepção dos adultos relativa 

às competências infantis fica evidente. Já nas cenas 4, 9 e 10, a conexão fica mais explícita ao 

espaço institucional em que “a escola é movimento” (Monitora – cena 4), “que a participação de 

todos é necessária, pois não se consegue nada” (Monitora – cena 10) e, por fim, que “ uma coisa 

é elo da outra” (Professora – cena 9).  

 

Nessa acolhida de informações, percebi que é apresentada pelos adultos a possibilidade da 

participação infantil na gestão escolar, centrada na relação capacidade infantil com idade 

cronológica das crianças, espaço de participação das crianças delimitado pela “autorização e 

permissão” dos adultos e experiência que as crianças trazem de outros espaços e tempos para 

além da escola como um facilitador de participação escolar. 

 

Uma questão que pode ser pensada pelos adultos, nessa relação capacidade e idade, é se 

os bebês são crianças capazes de contribuir para a pesquisa com esse tema. Respondo isso da 

mesma forma como alterei os instrumentos de pesquisa, pois de início não tinha incluído os bebês 

na coleta de dados.  

 

Durante o próprio período de observação informal com as crianças na instituição, dei-me 

conta de que os bebês tinham constantes movimentos de participação na gestão escolar e que, 

dessa forma, acabavam por influenciar as práticas de tempo e espaço na escola. Piaget (1971) e 

Vygotski (1991), dentre demais autores que fazem a mesma defesa reforçam que mesmo as 

crianças muito pequenas são capazes de uma destreza processual num contexto com significado. 

 

Relembro que, na sociedade, muitas e variadas marcas para assinalar os tempos de 

infância estão em vigência em períodos históricos diversos. As visões culturais ou sociais são 

construtos de participação ou não da sociedade desde o núcleo familiar passando pela escola até 

as cidades. Busco a experiência de mais de onze anos (desde maio 1991 até hoje) na cidade de 
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Fano com os Conselhos das Crianças15, nas experiências da Projetação Participada16 nas sessões 

da Câmara Municipal. 

 

Esses dados permitem-me partir para os demais objetivos da pesquisa quanto à verificação 

das formas utilizadas pelas crianças na gestão institucional, analisando os discursos e as práticas 

do cotidiano escolar, na perspectiva da participação infantil na gestão da escola. 

 

Referenciada por Sarmento (2002), ao seguir os quatro eixos estruturadores que ele 

destaca quanto às regras das culturas da infância, trago elementos para análise das duas outras 

questões do fenômeno de pesquisa a que me propus. Sarmento distingue os quatro eixos 

estruturadores com os seguintes conceitos: interatividade, ludicidade, fantasia do real e 

reiteração. Procuro sinteticamente explicar esses eixos para posteriormente utilizar-me deles 

como balizadores do conteúdo de análise dos dados. Porém, ressalto que esses eixos não se dão 

de forma fragmentada nem isolada. A maneira que achei mais adequada para desenvolver as 

análises dos dados coletados foi a de tentar dar real noção dessa consideração de entrelace nos 

eixos. 

 

As ações, as práticas, as relações e interligações, nesse cotidiano de participação infantil, 

apresentam-se em movimento, amalgamando-se, mesclando-se, entremeando-se, e a condição, 

enquanto ludicidade, interatividade, fantasia do real e da reiteração, mantém suas peculiaridades 

na essência. 

 

Inicio com o conceito de interatividade como sendo peculiar tanto às crianças como aos 

adultos ao realizarem aprendizagens eminentemente interativas em relações familiares, escolares, 

comunitárias em contato com diferentes gerações, permitindo apropriar-se desse conhecimento, 

reinventando e reproduzindo o mundo a que pertencem. As crianças partilham amizades, rituais, 

brincadeiras criam estratégias, ajustando e contornando regras dos adultos (elaboradas por seus 

                                                 
15 “A cidade das crianças” nasceu em Fano com atividades das mais diversas, desde exposições e encontros sobre as 
crianças e com as crianças num envolvimento de toda a cidade. Apresentando uma nova filosofia de governo da 
cidade, assumem as crianças como parâmetros e como garantias das necessidades de todos os cidadãos. Atualmente a 
rede internacional é constituída na Itália (mais de 40 cidades), na Espanha, na Argentina e em Portugal. 
16 Ver experiência de Projetação Participada no livro: TONUCCI, Francesco. Quando as crianças dizem: agora 
chega! Porto Alegre: Ed. Artmed, p. 221. 2005. 
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pares), utilizando valores comunitários e investindo na realização de seus objetivos pessoais e 

coletivos. 

 

A ludicidade constitui um traço fundamental nas culturas da infância. Essa natureza 

interativa do brincar da criança é condição necessária à aprendizagem e conseqüentemente na 

sociabilidade, acompanhando-a nas diversas etapas de suas relações sociais. O mecanismo que é 

empregado por parte das crianças é o brincar. Pode ou não utilizar o recurso/ objeto do brinquedo 

para exercitá-la, investindo nessa cultura da infância. 

 

 A fantasia do real demonstra a inteligibilidade infantil pela transposição imaginária de 

situações, pessoas, objetos ou acontecimentos, o que é fundamental na constituição de 

especificidade infantil. É o modo singular das crianças ao transporem o real imediato e ao 

reconstruir criativamente seu imaginário. Em situações cotidianas e em personagens fictícias é 

normalmente empregado seu imaginário, a sua capacidade infantil de resistência face ao seu 

cotidiano e em momentos dolorosos e vergonhosos. Isso ocorre diária e processualmente, dando 

continuidade ao jogo da vida em condições aceitáveis para ela. Transpõe assim contra o 

determinismo e contra as subordinações de controle vivenciado pela criança para uma ordem 

habitável e suportável (Sarmento, 2002). 

 

A reiteração, assumida na cultura da infância, é um tempo de contínuo reinvestimento em 

novas possibilidades, um tempo sem medida, reiniciado e repetido numa cadeia infinita de 

práticas ritualizadas ou em rupturas que se fazem seguidas de suturas, estabelecendo um 

protocolo de comunicação. Constitui-se de pactos e segredos com sinais cifrados de vida em cada 

grupo de crianças. 

 

Interessante o movimento que foi se constituindo durante o processo de coleta, transcrição 

e análise dos dados, tornando-se nítida a freqüência com que esses conceitos apareciam, 

agrupando-se pelas semelhanças nos eixos estruturadores de Sarmento, vindos através das 

crianças e dos adultos. Como Bogdan (apud Marre, 2003) explicita, dois critérios qualitativos, o 

de saturação e o de diversificação, são necessários em uma pesquisa científica e que me 

orientaram no percurso de análise. Houve a necessidade de, em determinados momentos, trazer 
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as cenas mais amplas que davam conta dos quatro eixos de forma simultânea e, em outros, em 

separado, com cenas mais focais, aprofundando as análises apresentadas.   

 

As construções dessas abordagens teóricas enfrentam muitos paradoxos, pois nossa 

sociedade vem demonstrando seu interesse face à infância, mas, ao mesmo tempo, com 

dificuldades na garantia aos seus direitos (o que não é de hoje e nem mesmo específico a esse 

tema), pois temos contradições na tentativa da garantia dos direitos aos idosos, aos com 

necessidades educativas especiais, aos relativos ao gênero e à etnia, bem como aos pertinentes à 

religiosidade e às culturas desses ciclos de vida. 

 

Propor que as crianças possam participar da gestão na instituição de atendimento à 

infância faz delas autores desse espaço pensado para elas e com elas. Buscar dados com as 

crianças sendo elas informantes de meu itinerário de pesquisa fez com que me despojasse de 

momentos de previsibilidade e dos caminhos que eu tinha traçado no primeiro instante de 

pesquisa. 

 

O modo como apresento as análises está estruturado de forma simples e óbvia, mas 

naturalmente tão complexa como se mostra a vida cotidiana. Destaquei algumas anotações dos 

diários de campo e tracei quadros relativos aos quatro eixos estruturadores com as composições 

de falas e situações que foram constituindo meu campo de análise.  

 

Percebo que os eixos estruturadores têm a condição de “plasticidade” ao movimentar-se 

entre eles. Com isso, desenvolvo as análises partindo dessa dimensão da participação das crianças 

na gestão escolar como uma prática construída nas interações sociais. 
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5. PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO UMA PRÁTICA CONSTRUÍDA 

 

“Cuidar e Educar”, no espaço institucional, opera na esfera da cidadania e da participação; 

cuidar embute um sentido de respeito à individualidade, à subjetividade, um respeito que 

considera a criança como capaz de pensar, de opinar, de criticar, de sugerir; educar tem o sentido 

de respeito aos outros, à natureza, à pluralidade, à participação, a uma vida sustentável, aos 

conflitos, pois considerar a infância e suas crianças capazes de se posicionar na busca de 

conhecimento é reconhecer que elas são portadoras de uma cidadania que foi se constituindo com 

a própria participação na sociedade. 

 

Acredito que as crianças usam de seus poderes de interação e de intervenção social a todo 

o momento, abrindo seu espaço de participação diante da sociedade, usando sua 

“universalidade”17, estabelecendo “tensões” sociais que fazem com que os adultos ordenem-se e 

reordenem-se a cada tempo e espaço. Essas tensões participam de um processo de intensa 

efervescência em que, na verdade, não há vencedores nem vencidos, mas o estabelecimento de 

ordens sociais instituintes que regem as relações que se estabelecem a cada instante. Por tudo 

isso, acredito que as crianças aprendem a participar participando e sentindo-se responsáveis nas 

questões que dizem respeito à escola, bem como nas práticas sociais que vivenciam.  

 

A noção de cidadania democrática produz atitudes responsáveis e aptidão para participar 

de discussões e de decisões.  As mudanças possíveis no âmbito escolar trazidas pelas crianças 

                                                 
17 Para FERREIRA (2004), a conceitualização de “universalidade” das culturas infantis ultrapassam os limites da 
inserção local de cada criança para contribuírem ativamente em outras culturas infantis mais distantes. Isso decorre 
do fato de que as crianças constroem nas interações as “ordens instituintes” que regem as relações do conflito e de 
cooperação. Atualizam, de modo próprio, as posições sociais, de gênero, etnia e de classe que cada criança integra. 
FERREIRA, Mª Manuela. A Gente Aqui o Que Gosta mais é de Brincar com os Meninos – As Crianças como Atores 
Sociais e a (Re) Organização Social do Grupo de Pares no Quotidiano de um Jardim- da- Infância. Porto: Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação. Dissertação de Doutoramento. 
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revelam aspectos que foram surgindo no percurso da pesquisa. A cultura da infância18, dos modos 

infantis específicos quanto a sua comunicação intrageracional e intergeracional19 retratam a 

cultura da sociedade em que estão inseridas. As culturas da infância compõem-se de elementos 

lingüísticos, elementos materiais, ritos, artefatos, disposições cerimoniais e também normas e 

valores (Mollo-Bouvier, 2005).  

 

Circulam, assim, formas cognitivas estruturadas peculiares às crianças e distintas das 

culturas adultas que sugerem a inteligibilidade infantil e a representação que elas fazem, 

simbolizando o mundo que as cerca. Em relação à cultura infantil e à sua inteligibilidade, Ferreira 

(2004) menciona a “universalidade” das culturas infantis que ultrapassam o espaço local e 

geográfico de cada criança decorrente de “ordens sociais instituintes”, atualizando as posições 

sociais entre as crianças com relevância ao gênero, etnia e classe que cada uma integra.  

 

Prova disso se deu ao perceber as crianças da instituição pesquisada como partícipes 

ativos em espaços sociais na escola, constituindo-se informantes dessa pesquisa para além da 

forma formal a qual foi projetada como metodologia de pesquisa, bem como a influência que as 

crianças acabam por exercer dentro da instituição escolar onde ocorreram alterações de 

gerenciamento em diferentes instâncias, modificando o cotidiano e o fazer pedagógico. 

 

Trago, como primeiro bloco de análise, a participação das crianças no gerenciamento da 

escola quanto à alimentação. 

 

 

 

                                                 
18 Para ARROYO (2006) O ser humano não nasce pronto, ele é construído num processo longo que acompanha a 
vida toda. A partir de determinantes biológicos e das concepções culturais vão criando-se as diversas temporalidades 
e cada tempo têm suas especificidades. Estas temporalidades variam de acordo com cada povo e cultura. ARROYO. 
Miguel, Imagens Quebradas. Revista Criança do Professor de Educação Infantil. Brasília: MEC, 2006, Novembro, 
n.º  41. 
19 Intrageracional e intergeracional: esta abordagem procura estabelecer a idéia de um ‘sistema geracional’ paralela 
às noções de gênero, classe e etnia freqüentemente utilizadas pelos sociólogos para falar de estrutura social. É um 
sistema de relações entre posições sociais construído do ponto de vista social, no qual as crianças e os adultos detêm 
posições específicas, definidas relativamente a cada uma e constituindo, por sua vez, estruturas, neste caso, 
geracionais. (PROUT. Alan, Reconsiderar a Nova Sociologia da Infância) Material reproduzido em xerox. 
Traduzido para português de Helena Antunes. Revisão científica de Manuel Jacinto Sarmento e Natália Fernandes 
Soares. 



 97 

 

5.1 QUANTO À ALIMENTAÇÃO 

 

El acto de comer debe ser contemplado desde uma triple vertiente, sin dar más importancia a 
una que a otra: la comida como hábito alimentario, la comida como vehículo social, la comida 
como fuente de aprendizajes (NATALIA ÚNICA 1996). 
 
 

Durante o processo de pesquisa, fui percebendo a freqüência e intensidade com que 

surgiam dados de participação por parte das crianças na alimentação institucional: a mobilidade 

das crianças ao se organizarem, questionarem, avaliarem e sugerirem cardápios e pratos que 

apreciavam ou não nos horários de refeição. Em diversos momentos deste cotidiano, situações de 

escolhas, recusas, sugestões, repetições, reivindicações, separações, não desperdício, higiene com 

o alimento e com seu corpo emergiram enquanto participação infantil. 

 

Natália Única (1996) afirma que o ato de comer provoca aprendizagens, é um veículo 

social e cria hábitos alimentares para toda a vida. Portanto, o momento de se alimentar tem um 

sentido bem mais amplo que a visão única e extrema de uma ação motora simples. O alimentar-se 

cria momentos de extremo prazer no contato social. As conversas que circulam entre os pares 

estão presentes nesse momento do refeitório. Procuram escolher suas companhias ao sentar nas 

cadeiras. Buscam ficar distantes daqueles que não têm talvez muito apego. 

 

 
Cena 12: “Porque não fica todo mundo amontoado, dá prá todo mundo”! 
 
Contato realizado apenas com Talyson e eu, na sala do Maternal: 
Thalyson participa da conversação, pois se prontificou no momento em que expus as minhas intenções de pesquisa. Fui 
na sala buscá-lo para que pudéssemos iniciar nossa conversa individual com gravação autorizada por ele e por parte de 
sua mãe. 
Apresentei algumas fotos dos ambientes da escola para provocar nossa conversa sobre os espaços, como via a 
adequação do mesmo e quais seriam suas propostas para melhoria do ambiente em cada local apresentado nas fotos. 
Muito comunicativo que é, já foi apresentando pontos interessantes no seu olhar para a instituição. 
Quando apresentei a foto do refeitório e inquiri o que poderia estar pensando sobre esse local, surgiram perspectivas 
quanto à qualidade do refeitório. 
Pesquisadora - E o refeitório? Se tú fosse o mini diretor da Nadal o que tu mudaria lá no refeitório que não achas legal? 
Thalyson - Botaria uma mesa grande! 
Pesquisadora - Uma mesa bem grande? Para que? As pequenas tú não gostas? 
Thalyson – Não, fica todo mundo amontoado! 
Pesquisadora - E aí uma grande seria legal? 
Thalyson - Porque não fica todo mundo amontoado, dá prá todo mundo! Mas tem que compra DUAS GRANDES . 
Observo seu tom de voz de força, volume e tamanho ao falar do tamanho da mesa. 
Thalyson – Por Maternal e por Jardim! Porque agora meu mano vai pro refeitório! 
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Observação: Rodrigo, irmão de Talyson, era do Berçário II e no ano de 2006 freqüentara o Maternal I, utilizando o 
espaço do refeitório para alimentação. 
Pesquisadora – É! Teu irmão vai por refeitório, isso mesmo!   
 

Trecho da conversação realizada com Thalyson 
Data: 14 de dezembro de 2005 

 

 

Percebi em vários momentos as interações que se estabeleciam sem muita intervenção do 

adulto educador. No refeitório, pareciam desfrutar de um dos momentos únicos de autonomia e 

liberdade. Conversavam entre uma colherada e outra, olhavam-se e trocavam novas idéias entre 

si. As conversas eram laterais ou com os colegas que estavam sentados em frente. O eixo de 

ludicidade ao brincarem e a interação que estabeleciam entre seus pares parecia fazer com que o 

tempo não corresse e que a cada minuto fosse uma eternidade na troca das cem linguagens. 

 
 
    

      

fig: 4 Fonte: Momentos de Alimentação 

Outro dado interessante: ao ficarem por último na fila, as crianças têm pouca ou quase 

nenhuma possibilidade de escolha das cadeiras e de proximidade de parceiros na disposição da 

mesa. Até podem vir a consegui-los se tiverem competência de negociar entre seus pares ou de 

argumentarem com eloqüência para com seus amigos/as, como ilustra a fala das crianças: 

 
 
 
 Cena 13: “Ih, eu sô u último da fila, guria”! 
 
Na sala da equipe diretiva estão algumas crianças que se propuseram participar das conversações. O assunto no 
momento verte sobre as cadeiras em que iriam sentar ao entrarem no refeitório: 
 
Lucas - Ele se isibe. 
Érica - Tú também! 
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Lucas - Ih, eu sô u último da fila, guria!  
Nikolas - É tú pega! 
 
Observação: as crianças se dão conta de que ser o último da fila tem inúmeras vantagens (como fazer mais bagunça 
sem ser percebido pelos adultos), mas traz também  desvantagens como chegar quase por último nos locais e correr o 
risco de não ter muita escolha de cadeiras e locais de melhor posição. 
 

Situação de conversação entre seus pares, no dia 13 de setembro de 2006, com as crianças das turmas do JA2. 
 
 

 

Quando a criança equilibra seu prato com o alimento e não o deixa virar ao transportá-lo 

até o espaço da mesa, emprega seus conhecimentos físicos de força, peso, quantidade, compasso 

e ritmo que parecem não estar em currículo algum do cotidiano da Educação Infantil. Classificar 

os objetos e colocá-los em potes por semelhanças são ações habituais no refeitório. Colocar os 

talheres em bacias com água e detergente, agrupar os pratos em outro recipiente diferente dos 

talheres, retirar os restos que sobraram no prato e deslocar para cumbucas específicas por turmas 

são formas ativas de as crianças engajarem-se na gestão da escola, zelando sobre a quantidade de 

alimentos ou cuidando ao colocar as cadeiras nos lugares.  

 

Passar por entre as cadeiras desviando dos colegas, solicitar repetição do cardápio 

oferecido, escolher a composição dos gêneros no prato, saber dominar os talheres, dominar os 

alimentos no garfo com auxílio da faca, procurar não deslocar a comida para fora do prato são 

ações que passam de maneira corriqueira ao olhar do adulto educador, mas para a criança são 

conquistas de enorme sentido enquanto sujeito de direito e capaz de estabelecer aprendizagens 

para toda a vida.   

 

O lúdico, a interação com os amigos/as, a fantasia do real dos objetos e o ato de 

alimentar-se bem são balizadores que tramam essa participação infantil na escola. As crianças 

realizam jogos, criam, recriam e estabelecem as regras dessas brincadeiras e das interações 

sociais, aspectos que fazem os movimentos de participação, reiteração, ludicidade, fantasia do 

real e, sem dúvida, interatividade.  

 

A alimentação escolar é orientada por profissionais qualificados. As trocas de preferências 

alimentares ou o desagrado de alimentos são externados em conversas paralelas durante o ato 

alimentar. Conversam sobre a alimentação que possuem em suas casas. Trocam pequenas receitas 
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e formas de fazer as comidas salgadas e doces. Incentivam-se ou desafiam-se a comer alimentos 

estranhos ou que não demonstram prazer em digeri-los. 

 

O momento das refeições na escola cria hábitos alimentares oportunizando uma variedade 

de opções que talvez não seja habitual em casa, talvez  pelas condições econômicas desfavoráveis 

ou pela falta de informação do valor nutricional de cada alimento com sua importância no 

desenvolvimento infantil. A escola abraça essa causa em parceria com o trabalho das 

nutricionistas, técnicas e funcionárias da cozinha com todo seu acervo técnico e profissional, 

dando ênfase em alimentos ricos às necessidades específicas dessa faixa etária. Há oferta de 

alimento com variedade, quantidade e qualidade, disponibilizando um aparelho público que deve 

ser pensado com eles quanto ao seu gerenciamento institucional. 

 

Estava no refeitório no horário do almoço e presenciei a entrada das turmas dos 

Maternais. As monitoras da turma do Maternal 1 conduziam as crianças para que sentassem. 

Maria Eduarda (M1) sentou na primeira cadeira próxima ao buffet onde eu estava.Como de 

costume, as crianças já buscavam assuntos dos mais diversos. Maria Eduarda acabou me 

procurando com o olhar, chamou-me e pegou minha mão, perguntando: “Tia Clarice, que as tia 

faze prá nós diii... comida, hoje?” Reflito sobre quanta competência Maria Eduarda tem ao 

perceber que os adultos estão ali para atender às crianças, que aquele espaço institucional é para 

elas. Parece saber que a alimentação, o sono, as salas com os brinquedos, os adultos estão para 

“cuidar e educar” e que aquela escola está a serviço delas como um espaço público e de direito. 

 

A Rede Municipal de Porto Alegre possui uma política de nutrição que faz com que o esse 

“cuidar e educar” verta não apenas à esfera de saúde, mas também a uma linha de prevenção e 

informação, e as crianças são portadoras de conhecimentos que levam e trazem da escola para 

casa (cena 16 - Receita para Pablo). (Anexo I – Política de Nutrição) As interações que as 

crianças estabelecem nas suas culturas de pares, apreendendo valores e desempenhando-se 

socialmente, permitem-nas movimentarem-se e constituírem-se em suas identidades infantis. Essa 

interatividade quanto à alimentação foi intensa na escola com cenas de ativa participação, 

demonstrando satisfação e/ou insatisfação quanto ao cardápio e à oferta de alimentos nos horários 
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do café, almoço, lanche e janta. Cada um desses momentos demonstra que as crianças organizam-

se, discutem intenções, desejos e investem em possibilidades de melhor atendê-las. 

 

Busco aqui retratar um pouco desse cotidiano e das situações não planejadas na pesquisa 

para a coleta de dados, mas que acabaram por dar muito sentido ao fenômeno pesquisado. São 

situações peculiares e genuínas quanto à interatividade relativa à participação infantil e aos 

demais eixos estruturadores entrelaçados na gestão da escola.   

 

Foram intensos e freqüentes esses acontecidos, o que acabou por mobilizar e reestruturar 

toda lógica que vinha há um bom tempo sendo efetivada pela escola com uma estrutura 

pedagógica e administrativa ordenada e pensada pelos adultos. 

 
 
 
Cena 14: “Café com pão, bolacha não”! 
 
A rua inicia seus barulhos matinais com pombas, cachorros e, nas paradas de ônibus, a corrida é constante entre os 
moradores para não perderem sua única condução ao trabalho, o ônibus da “Restinga”. A escola infantil acompanha o 
despertar deste corre-corre. A instituição que estava fechada às sete horas começa a tomar vida com a chegada dos 
funcionários. É aberta a porta a cada entrada dos adultos, e há cordialidade no expressar “Bom dia!” a cada um deles..   
No primeiro horário, das sete às oito horas da manhã, após a entrada das crianças na escola, as turmas dos Maternais 
que estavam nas salas até a chegada dos colegas agora se dirigem ao refeitório para tomar café. Ao término do mesmo, 
já é esperada a entrada das turmas dos Jardins. 
O espaço físico do refeitório da instituição não dá conta das oito turmas de atendimento; comporta apenas três turmas de 
Maternais com 15 crianças em cada, e não dá conta de atender ao mesmo tempo as três turmas de Jardins, cada uma 
com 25 crianças. 
Olhando de fora se percebe o tempo investido pelas educadoras ao tentar ajeitar as crianças: “Entra na fila, fulano!” “Tú 
não viu que nós estamos só te esperando entrar na fila pra ir para o refeitório?” “Mas que coisa séria, tú não entendeu 
ainda?” e assim vai o ordenamento das crianças ao refeitório. Nesta lógica de ordem da fila, as crianças das turmas dos 
Jardins e dos Maternais são conduzidas, com algumas variações, pelo ajudante do dia. As crianças nesta situação de 
ordenamento parecem realizar ações de insatisfação de caminharem em fila. Batem papo, viram-se para trás aos pares 
e trios em conversas e trazem em conjunto gestos e movimentos corporais. Alguns empurram os outros, um diz que está 
sendo apertado pelo colega.  
 
Penso eu na frase que tem muito sentido nesse momento: “assim caminha a humanidade”.  
A fila facilitou o emprego de uma marchinha musical. Estas turmas no mês de março têm trazido um refrão melódico de 
contestação no trajeto de deslocamento. Assim como a educadora ou o ajudante do dia “puxa” as crianças, as crianças 
“puxam” este refrão: “Café com pão, bolacha não!”.  
Faço a leitura de que essas cenas são estratégias corporais e verbais que as crianças utilizam para apresentar aos 
adultos suas manifestações de desagrado e insatisfação ao que estão vivenciando. 

Trecho do Diário de Campo: 11 de abril de 2006 
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Reorganizar a escola na lógica da participação das crianças é possível. Ações simples que 

são reestruturadas na instituição, em decorrência dos dizeres das crianças, são efetivadas com 

brevidade no cotidiano institucional. 

 

Dar sentido à participação das crianças na gestão escolar deve ser a prática de quem 

trabalha na educação infantil. As crianças puxaram em voz alta um refrão musical com melodia, 

ritmo e tempo apontando suas insatisfações no momento da ida ao refeitório. Uma criança inicia 

a melodia e em seguida é acompanhada pelos colegas de turma no refrão: “Café com pão, 

bolacha não!”. Percebi nesse momento a demonstração de força, poder, organização e sentido do 

coletivo enquanto categoria da infância reivindicando o direito de uma alimentação que 

possibilitasse alterações e fosse rica em diversidade. 

 

 
Cena 15: “Não tem nunca suco? Sempre água com a comida”? 
 
No refeitório da escola, no momento do almoço, aproximadamente às onze horas e trinta minutos as crianças das turmas 
dos Jardins conversam com as educadoras da escola questionando sobre o líquido que normalmente é oferecido em 
canecas para acompanhar a ingestão dos alimentos.  
“Tia, não tem nunca suco? Sempre água com a comida?” ( Érica, J2B) 
 
O hábito de tomar líquido é feito após o término dos alimentos, indicação esta da técnica de nutrição para que as 
crianças não ingiram em demasia e consumam pouco alimento sólido, pois o líquido estufa o estômago e dá a sensação 
de satisfação. Tem-se então o cuidado de que isso não aconteça, pois algumas crianças que freqüentam a instituição  de 
apresentam risco nutricional.  
A educadora da turma justifica a não-ingestão do alimento no mesmo instante. 
“Se vocês tomarem líquido antes das refeições, não irão comer o que precisam para ficar fortes! Pergunta pra Fernanda 
(nutricionista da SMED) por que  não temos mais suco acompanhando o almoço!” 
Como a técnica não se encontrava na escola naquele momento uma das crianças foi até a cozinheira para inquiri-la e 
que ficou acordado de que ela levaria para a técnica de nutrição.  
Percebo o interesse por parte dos adultos em considerar o que as crianças trouxeram e também a determinação por 
parte das crianças em serem atendidas em suas inquietações. Não deixaram de buscar as informações e de querer 
saber a quem reivindicar. Com as informações que captaram, estabeleceram a rede de atribuições e foram a elas 
questionar e levar sugestões que trazem mais sabor no tempo e no espaço da alimentação.  

Trecho do Diário de Campo: 24 de abril de 2006 
 

 
Cena 16: “Tia, como é o nome disso”?  
Pablo, um menino da turma do Jardim. Estava no refeitório, no turno da tarde, junto com seus colegas de turma 
apreciando um creme de baunilha. 
As crianças que solicitam ao adulto repetição dos alimentos lhes são oferecidos são novamente servidos. O que acabou 
acontecendo na situação que relato com o menino Pablo. Ele já tinha devorado com rapidez sua porção inicial de creme, 
no entanto estava na busca de repetição, pois parece ter apreciado o que lhe foi ofertado.  
Quando começa a comer seu creme dirige sua fala para a cozinheira da escola. Essa estava de pé próxima as crianças 
e perto dos potes de creme. Pablo inquire Dona Eralda e a solicita: “Escreve como faz prá minha mãe faze em casa, que 
tá booom!” 
Dona Eralda prontamente responde: “Pode deixar que depois que eu terminar aqui, eu escrevo pra ti leva prá casa de 
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como se faz!” 
Eu estava junto no refeitório e ouvi a conversa entre eles e perguntei: “Tu gosta Pablo?” 
“Sim! Mas minha mãe não sabe fazer iisso!” 
Dona Eralda entra novamente em cena trazendo um fato passado de que: “Da outra vez do bolo, Pablo tinha gostado 
tanto que ele levo a receita para casa também!” 
Pablo: “É, e minha mãe fez o bolo em casa e fico bom!” 
 

Pablo - J2A 
Trecho do Diário de Campo: 29 de março de 2006 – tarde 

   

 

Sendo assim, a escola deve ser um dos espaços sociais de intenso campo de conhecimento 

nas mais diversas esferas de participação social. Portanto, as crianças interagem com dinamismo 

e vivacidade nos quatro eixos que Sarmento distingue. Para além da interatividade, agrego 

também o eixo de reiteração com ocorrências de rupturas nas práticas cotidianas escolares ao 

providenciar a receita de creme para Pablo levar para sua casa, realizando pequenas alterações de 

um sistema “ritualizado” na instituição.  

 

A fantasia do real que está presente nas cenas descritas ao longo da pesquisa sobre 

alimentação, descortina a inteligência infantil, pois as situações da escola são levadas para casa e 

de casa para a escola, realizando reconstruções no cotidiano desses dois campos de relação. 

Nesse sentido, as crianças são produtoras ativas dos seus mundos, elaborando uma ordem 

construída nas interações, nas relações sociais e dinâmicas de sociabilidade própria do contexto 

escolar encharcado de sentido cultural. É aí que, no confronto, contraponto e reafirmação à ordem 

adulta e/ou entre os pares infantis, emergem regras e princípios de ação no interior desses grupos. 

Essas regras e princípios são utilizados como conhecimento e competência por parte das crianças 

ao participarem do mundo adulto e, ao mesmo tempo, para afirmarem-se nele. 

 

O prazer na alimentação para as crianças (assim como para os adultos) é evidente. A 

busca de sabores, cheiros e aromas que recordam nossa infância e que nos dão satisfação recai 

sobre a alimentação. Nossos sentidos são aguçados na escola, ao sentirmos os cheiros que são 

exalados no cozimento dos alimentos e liberam em nós a sensação de prazer... prazer também 

relatado por Pablo. 
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 Cena 17: “Que carne macia, tia! Não cola nos dente. Essa carne é que é boa”!  
 
No almoço, as turmas dos Jardins estão no refeitório e o cardápio é carne, arroz, feijão e salada de tomate com repolho 
cozido. 
Um menino do Jardim (Pablo) dirige a palavra para a professora e anuncia uma aprovação ao cardápio elogiando a 
carne que estava sendo oferecida dizendo: “Que carne macia, tia! Não cola nos dente. Essa carne é que é boa!”  
A educadora, com o propósito de que as crianças ampliem seus conhecimentos, disse: “É fígado, carne de boi, é a parte 
do fígado dele.” 
Todo cardápio tem na elaboração e no balanceamento de cada semana o objetivo de atender às necessidades 
nutricionais das crianças. 
As crianças no momento da alimentação, assim como em outros tempos institucionais, analisam, observam e avaliam as 
práticas pedagógicas e trazem consigo a questão do prazer e do desprazer em cada tempo e em cada espaço. Aparece 
nitidamente a preferência infantil nessa relação institucional. Cabe realmente aos adultos interessados ouvi-las. 
Trecho do Diário de Campo: 15 de março de 2006. 
 

 

O prazer e o desprazer são explicitados pelas crianças em diversos momentos no interior 

da escola, e o espaço de alimentar-se passa pelo crivo da aprovação ou desaprovação das 

crianças. O repertório que adquiriram fora da escola e dentro dela faz com que elas tenham 

competência e propriedade nas escolhas, desejos e preferências alimentares. 

 

Constituir a hipótese de que crianças de bairros periféricas não têm a capacidade de optar, 

fazer escolhas e ter preferências em virtude da pouca ou quase nenhuma experiência de variações 

alimentares é subjugar a competência infantil e pensar equivocado sobre a infância. Romper com 

esses paradigmas deterministas e pré-estabelecidos deve ser um princípio para avançarmos sobre 

a competência infantil, possibilitando a análise para além da interatividade, o eixo de reiteração, 

com a vivência pessoal das crianças, com suas experiências pessoais fora da escola, realizando 

interface com a da instituição. 

 

Esses estigmas e rótulos, muitas vezes, fazem com que os educadores não consigam 

perceber a riqueza de momentos de participação das crianças quando elas trazem suas 

experiências de vida, colaborando para as práticas educativas. Abandonar e/ou empobrecer as 

possibilidades educativas na instituição só trazem às crianças e aos adultos no âmbito educativo 

poucas alternativas de ricas experiências. 

 

Imaginar que as crianças não verbalizam e não corporificam seus desejos, gostos e 

tendências de escolhas pode fazer com que a escola se torne um local de momentos isolados, 
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repetitivos e sem perspectiva do inesperado e do imprevisto. Achar que as crianças, tanto na 

escola quanto em diversos espaços sociais, não apontam possibilidades e não questionam a 

situação apresentada poderia ser um grande equívoco, como ilustro abaixo: 

 

 
Cena 18: “Nunca tem salada na janta”! 
 
Como as crianças, nos horários de almoço, são contempladas com salada junto ao prato principal, Karoline (uma menina 
do Jardim) comenta à sua educadora: “Nunca tem salada na janta!” 
A educadora responde para a criança: “Pergunte o que aconteceu para a cozinheira!” 
A cozinheira estava auxiliando no refeitório nas porções que eram servidas às crianças quando é abordada por Karoline: 
“Tia, não tem salada?” 
Dona Eralda responde: 
“Acho que acabou! Mas vamos fazer mais; espera um pouco que já te sirvo!” 
Como as turmas ocupam o mesmo espaço em tempos diferentes em função do espaço do refeitório ser inadequado para 
todos, as turmas entram em horários acordados na rotina. A turma do Jardim de Karoline é a última a ocupar o refeitório, 
o que acabou por faltar salada.. 
Karoline aparenta ficar satisfeita ao perceber que foi atendida em seu desejo, o que era também uma questão de falta de 
planejamento quanto a quantidade da salada que tinham previsto na janta.  
A apreciação por salada nas refeições da escola é algo perceptível, pois várias crianças solicitam sua repetição nos 
tempos do almoço e da janta. Outro aspecto relevante diz respeito a que as crianças percebem que o que é ofertado 
para uma turma deve ser oferecido para todas. Construíram a lógica de que todos têm direitos a usufruir. Parecem 
compreender de que são turmas, mas que das partes deve-se compor o todo, que todos têm o “direito” de serem bem 
atendidos na escola a todo o momento. 
Karoline retorna ao seu lugar sentando na cadeira para concluir o ato de alimentar-se na janta e parece, em primeiro 
lugar, compreender que tem a possibilidade de reivindicar; em segundo, saber a quem recorrer para a busca de 
qualidade; em terceiro, o que lhe é oferecido pode ser melhorado. Analiso que busca o sentido do “alimentar-se bem” 
adquirido quanto ao valor nutricional aliado aos seus prazeres.  
 

 

 

Karoline exemplifica os eixos de interatividade, de reiteração e da fantasia do real ao 

investir na possível proposta de apresentação de uma salada: “Nunca tem salada na janta!”, o 

termo “nunca” se presta a uma análise da possível noção infantil de ruptura ao que parece 

determinado e dado como posto, demonstrando a inteligência das crianças ao modo como 

tencionam esse sistema de repetição no cotidiano escolar. Assim como acontece na cena 17 de 

Pablo quanto à carne ser macia e de não “colar” nos dentes. Como não perceber a participação 

ativa das crianças nos momentos da alimentação? As aprendizagens e interações estão 

encharcadas de sentimento, de troca de relações amorosas e intensas e de como as coisas são 

interligadas. 
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Percebo, com isso, a complexidade das relações existentes apenas nesta cena de um tempo 

e espaço do cotidiano como um dos princípios que Morin utiliza (apud Pascal, 2002): 

 

na virtude cognitiva de uma educação do futuro sendo inspirada por todas as coisas 
causadas e causadoras, recompondo as todas ajudadas ou ajudantes, mediatas e 
imediatas, e sustentando-se todas por um elo natural e insensível que une as mais 
distantes e as mais diferentes qualidades e propriedades, considerando ser impossível 
conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco conhecer o todo sem conhecer 
particularmente as partes.  

 

 

Nessa perspectiva, conhecer as particularidades e compreender o todo é essencial às 

práticas educativas infantis, assim como constituir as partes desse cotidiano materializando o todo 

da escola e pensando, como exemplo, a alimentação com questões particulares de cada criança, 

de cada turma. As vivências peculiares, as partes materializando o todo sustentado por esse elo 

natural da instituição com as mais diferentes qualidades e propriedades estão presentes no 

cotidiano da escola. 

 

Por acreditar nisso, utilizei a metodologia de pesquisa-ação que, a partir de investigações 

constantes “in loco”, agindo para implantar no planejamento e na gestão da escola a perspectiva 

de participação infantil, trilhei monitorando e descrevendo as ações, avaliando coletivamente as 

demandas e as questões que as crianças traziam, viabilizando o todo da escola com os demais 

participantes na pesquisa, pensando na qualidade desse atendimento. 

 

O que a escola fez frente a estas contestações? Em conseqüência das constantes repetições 

da oferta de bolachas para as crianças na primeira refeição do dia, foram consideradas estas 

reivindicações e postas em práticas ações na escola, dentre elas reuniões no específico dos 

funcionários da nutrição, discussão em reunião de formação no coletivo da escola em conjunto 

com a técnica de nutrição e o coletivo de funcionários da cozinha, reafirmação do cardápio já 

construído pela nutricionista da SMED, solicitação dos gêneros alimentícios junto às 

distribuidoras licitadas com adequada quantidade e variedade. Foram discutidas, em reunião da 

escola, as falas dessa situação, o que demandou o cuidado de se cumprir o cardápio e em 

quantidade suficiente para que todas as turmas fossem contempladas com salada no almoço ou no 
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jantar quando não fossem oferecidos fruta ou suco; foi retomado que o cardápio deve apontar 

variação de dias entre bolachas, pão caseiro, bolo, cuca, flocos de milho.  

 

Com isso, a equipe diretiva retomou, em momento oportuno, as inquietações trazidas 

pelas crianças junto ao coletivo da instituição. Ficou então encaminhado que seriam oferecidas 

várias possibilidades de líquidos acrescidos nos cardápios diários, como sucos naturais, gelatina 

líquida, chá gelado e água.  

 

Claro que há limitadores de diferentes ordens e que nem “tudo são flores”; alguns 

encaminhamentos e demandas tiveram que ser readequados ou até mesmo inviabilizados. A 

organização do tempo e da rotina na escola fica limitada aos espaços que faz o dia-a-dia da 

instituição. Quero exemplificar com o espaço do refeitório não ser proporcional ao número de 

crianças que atende. As turmas seguem horários de entrada no refeitório para as atividades de 

alimentação, até porque todos não se alimentam no mesmo horário e ao mesmo tempo. Porém, 

sem cautela e planejamento das quantidades, ficam prejudicadas as turmas que realizam as 

últimas refeições em certas ocasiões.  

 

Transformar em ações efetivas as reivindicações das crianças dentro do espaço escolar 

não faz com que se alterem, desestruturem nem criem enormes turbulências no espaço 

institucional. Isso não descaracteriza a concepção de escola nem desconstitui os adultos enquanto 

educadores. Pelo contrário, acaba por criar um elo de aprendizagem e de melhor compreensão do 

ser humano com seus desejos e prazeres. Ilustrada por Dahlberg, Moss e Pence (2003), uma 

cultura reflexiva problematizadora, com noções de democracia, diálogo e diversidade aberta, 

coloca-se em diálogo com outras. 

 

A fala de Érica (J2A), “Não tem nunca suco! Sempre água com a comida?” na cena 15 do 

trecho do Diário de Campo, parece demonstrar sua interação com o cotidiano da escola quanto à 

alimentação. Nessa fala, a reiteração no termo “nunca” e “sempre” dá a idéia de um tempo 

repetido em uma cadeia infinita de rotinas sem nenhum momento de alteração. Enquanto brinca 

com seus colegas na mesa, entre colheradas, ela aponta que poderia ser diferente; usa também sua 

fantasia do real para visualizar as mais variadas formas de ser ofertado o líquido para as crianças 
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da escola. Tem presente a rotina da escola pela reiteração, porém emprega sua competência de 

resistência a uma determinação adulta dos tempos e espaços na escola. 

 

Sendo assim, fica visível que as crianças são ativas no cotidiano na escola, que realizam 

pressões aos adultos nesse pensar as práticas institucionais. Utilizar esses indicadores infantis 

para que as instituições repensem diferentes fazeres educativos com as crianças será de grande 

valia tanto para elas quanto para os adultos. Saliento a fala de Érica para analisar o quanto está 

contida, nesse eixo estruturador, a interatividade infantil na gestão da escola, contendo também, 

nesse entrelace, os demais eixos de ludicidade, da fantasia do real, da reiteração e o quanto essas 

aprendizagens interativas acontecem. 

 

Érica interage na escola apropriando-se de conhecimentos e mecanismos sociais (no caso 

a bebida na escola) e parte para a tentativa da ruptura desse “contrato sistemático” com a “água”, 

tentando convencer os adultos a variar a alimentação que lhe é oferecida. Érica possui voz na 

escola, e percebo que fala em nome de seus pares, pois após a exposição de sua observação 

alguns colegas de turma calaram-se e/ou reforçaram seu apontamento, o que pode ser indício de 

ideais comuns a todos da turma. Identifico essas crianças como assumindo um papel diante do 

grupo como “colaboradoras”, estando a todo instante prontas a auxiliar e a colaborar para o bem 

estar do grupo, organizando as demandas e sugerindo possibilidades de melhor atender aos seus 

colegas e amigos.   

 

A fala de Thalyson ilustra outro momento em que percebo a postura colaborativa de outra 

criança na instituição: “... né deixa... maaais um minuto de pátio prá eles! aí seria bom!” ( 

Thalyson - J2B) .O recorte da cena 23 em que destaco da fala de Thalyson ilustra com nitidez 

também a trama da gramática infantil que Sarmento (2003) aponta, em que estão permeados, no 

mesmo momento, o eixo da reiteração, com suas regras na escola, o da ludicidade, com a 

importância do brincar e brincar com seus pares, e o da fantasia do real, com interações de pares, 

realizando o jogo simbólico do “faz de conta”.  

 

Nessas brincadeiras e no jogo simbólico, fica perceptível a importância das relações entre 

as crianças. Nessas falas, aparece a interação de pares tornando-se marcante na análise da 
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pesquisa. Parecem perceber que, coletivamente, podem reunir forças para criar tensões no 

ambiente escolar, com o objetivo de serem atendidas em suas necessidades e desejos. 

 

 

5.2 QUANTO ÀS PRÁTICAS DE RELAÇÕES SOCIAIS 

“É as guria não sê mais amiga da outra! E... a outra não sê mais amiga da outra!” 

 (Vitória – J2A) 

Nos eixos da interatividade, da ludicidade, da fantasia do real e da reiteração, para além da 

mobilização alimentar infantil, as questões de participação das crianças na escola aparecem 

ligadas às relações sociais. Nesse momento inicial, busco a fala de Vitória (J2A) como ilustração 

das demais falas que surgiram de forma variada, mas com freqüência, nas diferentes turmas, 

independente do gênero e da idade, que têm relação com a passagem que Mollo-Bouvier (2005) 

nos traz sobre socialização20. As crianças interagem em suas relações sociais e partem delas para 

o estabelecimento de conhecimentos com competência de forma peculiar à infância.  

 

  A socialização compõe-se de dessocializações e ressocializações sucessivas. Ela é 
a conquista nunca alcançada de um equilíbrio cuja precariedade garante o dinamismo. 
Em contrapartida, essa concepção interacionista da noção de socialização implica que se 
leve em conta a criança como sujeito social, que participa de sua própria socialização, 
assim como da reprodução e da transformação da sociedade (MOLLO-BOUVIER, 
2005). 

 

Mollo-Bouvier (2005) me faz pensar no que diz Vitória quanto às amizades e seus 

processos de socialização. Essa idéia de “precariedade” das amizades garante o dinamismo das 

sucessivas redes de relacionamentos entre as crianças e as tomadas de decisão que entre eles 

ocorrem; isso implica pensar nesse sujeito ativo em interações com sucessivas permutas de 

relações, nesse compartilhar de amizades que demonstra “competência21 social22” pela 

                                                 
20  Numa perspectiva interacionalista que salienta a dinâmica das interações na aquisição de conhecimentos e 
insiste no vínculo desse conhecimento de si e do outro na construção de si e do outro. Sendo assim, a socialização 
vista como uma noção dialética, como um processo de interações constantes de um sujeito com seus diferentes meios 
de vida (MOLLO-BOUVIER, 2005). 
21Noção de competência para Perrenoud (As dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: ARTMED, p. 15. 
2000) designa a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar as situações do cotidiano. Para 
Ferreira, as competências permitem pensar e reconhecer socialmente as relações entre a prática e os saberes detidos 
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capacidade de relatar, argumentar e defender ações e pontos de vista, de saber lidar com suas 

emoções e sentimentos, de saber interpretar o ponto de vista do outro, de tornar às suas próprias 

ações, gerir, manipular e negociar com os outros. 

 

Com isso, busco mencionar também Perrenoud (2000), quando as crianças utilizam suas 

competências infantis em função de sua construção do conhecimento, de sua perícia, de sua visão 

da situação, de sua pertinência e mobilidade com discernimento nas relações e tomada de 

decisão. As estratégias que as crianças utilizam nos processos de socialização e de negociação ao 

participar o cotidiano da instituição acabam por influir no gerenciamento da escola.  

 

Quando Vitória diz “É, as guria não sê mais amiga da outra! E a outra não sê mais amiga 

da outra!” ou Nikolas “Quando o Brendon não é mais meu amigo!” e também Lucas “É brinca de 

pega-pega com o Bruno!” ou, então, Nicolas “Huuuum!! Que meus amigo não brige!” e, ainda, 

Diego “Não gosto de briga com uns outro!”,  sem faltar a Érica “Eu, eu não mi meto em confusão 

das guria!” (todas crianças das turmas dos Jardins), eles acenam a importância que têm as 

relações sociais entre as crianças e como elas lidam com estas rupturas e negociam novas 

conexões afetivas, influindo nas decisões coletivas, confirmando e/ou influenciando as alterações 

de gerenciamento da instituição numa esfera micro e/ou macro administrativa, respingando 

diretamente na gestão mais macro de investimentos e aplicações de verba na instituição 

demandada pelas crianças das mais diversas formas de reivindicação. 

 

As crianças primam pelo estar em grupo em constante interação social entre seus pares, 

verbalizando isso em vários tempos na escola. Para as crianças, a importância no coletivo e do 

coletivo faz fortalecer sua opinião frente ao conjunto da escola. Discutir entre os pares as 

preferências e desagrados que ocorrem na instituição faz estabelecer elos desse exercício de 

cidadania quanto ao gerenciamento escolar. Coisas que dão prazer e situações que desencadeiam 

desprazer são explicitadas nas conversas que as crianças realizam em suas interações sociais. 

                                                                                                                                                              
pelos atores, revelando a indissociabilidade de uso que eles fazem da sua experiência acumulada e das suas 
competências comunicativas atuais.  
22Competência Social: As competências sociais expressam-se nas mais diversas combinações de ações tácitas, 
estratégias, dramatúrgicas e normativamente orientadas. (c.f. FERREIRA, M.ª MANUELA MARTINHO. A gente 
gosta é de brincar com os outros meninos! Coleção Ciências da Educação, n.º 19 Edições Afrontamento: Porto. 
2004.  
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Ponderam e levantam alternativas coerentes às suas possibilidades que qualificam o espaço da 

escola.  

 

Tencionam fazer parte de determinados grupos de amigos em brincadeiras e atividades na 

instituição. Sarmento (2002), define que a instituição é vista como um sistema de relações 

geracionais através do qual se produzem as posições assumidas pela criança e pelo adulto. Alan 

Prout (2002) e Corsaro (2005a e 2005b) avançam esse sentido, trazendo questões de relações 

intra e intergeracionais na perspectiva da Sociologia da Infância. 

 

Penso que as essas relações inter e intrageracionais acabam por instituir decisões, 

manejos, artefatos e estratégias que dinamizam e/ou dificultam as práticas de participação dos 

diferentes segmentos da escola. Nessas relações intrageracionais, entre os pares da infância, 

transitam as amizades, as escolhas e/ou exclusões infantis.  

 

Torna-se essencial na escola o “cuidado e a educação” no sentido de acolher o 

conhecimento do outro e ser acolhido pelo colega. As crianças expõem suas questões diante do 

grupo com naturalidade e sem maiores constrangimentos quando não é apontada e/ou acolhida 

sua sugestão pelos colegas de turma. Essa experiência humana, como diz Thompson (1981), 

envolve um conjunto impreciso de situações e de emoções que o sujeito constrói e que se opõe às 

condições que lhe são criadas quando confiante, o que quer dizer que estamos em um espaço “em 

aberto” a ser preenchido pela experiência vivida, imaginada e refletida coletivamente. 

 

Tive oportunidade de experienciar, ao realizar a conversação entre pares, em grandes ou 

pequenos grupos, na pesquisa, três dados interessantes quanto ao exercício democrático entre as 

crianças, a noção do que é público e como se dá a gestão interna entre eles. São indicadores das 

práticas de participação, democracia e do sentido da construção das regras da turma, ou seja, na 

relação e interação social. Interessante é observar, na rodinha, os momentos de avaliação e de 

auto-avaliação que ocorrem simultâneos e de maneira espontânea. As crianças verbalizam 

situações e fatos do cotidiano da escola em suas práticas e vivências coletivas, comunicando aos 

seus colegas os prazeres e/ou desprazeres na escola como um todo.  
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Cena 19 
NA ESCOLA: NO MOMENTO DA RODINHA EM SALA 
COM A TURMA DO JARDIM 2A 

TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO: 
 DIA: 13/09/2006 TURNO: MANHÃ 
 
 
CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO E O TEMPO DA CONVERSAÇÃO: 
 
Havia combinado com a educadora da turma que iria entrar em sala e participar da hora da rodinha, realizando a 
coleta de dados no coletivo da turma, na forma de conversação, com as seguintes questões iniciais: 
O que gostam na escola? 
O que lhes deixam tristes na escola? 
Entrei na sala, e as crianças estavam sentadas em círculo. 
 Identificamos essa postura como “perna de índio” para a conversa inicial que se dá a cada dia com todos que estão 
na escola. 
Eu disse: “Bom dia pra quem eu ainda não tinha visto entrar hoje!” 
As crianças já tinham ido ao refeitório para tomarem café e retornaram à sala para o início das atividades da manhã. 
São variadas as situações que se desenvolvem nesse momento com adultos e crianças presenciando combinações 
para dias de passeio, regras internas para receber “visitas” na escola, histórias contadas de diversas formas, 
chamada das crianças presentes, vídeo e DVD com o propósito de incentivar algum tema dos projetos ou mero 
momento de prazer ao assistir com os colegas aos filmes, distribuição de tarefas do dia e demais ações que são 
definidas entre o grupo da sala. 
A proposta neste dia era encaminhar junto às crianças as questões acima mencionadas para desenvolver alguns 
pontos de destaque após coleta de informações em parceria com a educadora da turma. 
Neste dia não estavam presentes as 25 crianças e sim dezenove. Este grupo apresenta-se constituído com 8 
meninas e 11 meninos. 
Pareciam esperar por mim, estavam em silêncio e alguns se comunicavam corporalmente pelos olhares que 
trocavam entre si. 
A educadora toma sua função de pedir as crianças: 
Psiu! Vamos ficar quietos! 
Érica e Vitória mantêm suas linguagens conectadas em suas “ondas de rádio” que ao adulto parece ter sentido de 
desobediência e não de comunicação infantil. 
As crianças claramente colocam-se diante dos outros e parecem conduzir as conversas e as preferências dos 
demais do grande grupo, expondo-se com mais rapidez e conduzindo as respostas de certos colegas: 
Lucas - “Tudo igual!”. 
Mateus - “Tudo igualzinho!”. 
Elaine - “Bhá! Mas todo mundo também!”. 
 
Isso surge no instante em que as respostas começam a assemelhar-se. Lucas percebe as semelhanças entre as 
falas dos colegas e com isso expressa verbalmente a sua observação e leva para o grande grupo dessa forma. 
Uma possibilidade desse mecanismo pode vir da condução de quem iria reorganizar a conversa do grupo, 
coordenador infantil dessa roda. Assume então a função de coordenar a “explosão de idéias” e passa ao 
rompimento do movimento de repetição de informações do grande grupo. Sendo assim, as exposições 
reorganizam-se com novas avaliações e ponderações por parte das crianças, por um tempo aproximado de trinta 
minutos. 
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Bastante presente na escola, o tempo e o espaço da rotina se constituem e nos constituem, 

como cita Ferreira (2004), num ritual de entrada, num ritual de ratificação23 e num ritual de 

confirmação24 por que passam as crianças e os adultos nesse local de atendimento à infância. 

Num contexto de rede de alianças e amizades, as trocas que se estabelecem asseguram as relações 

de cooperação e respeito, havendo eqüidade de obrigações, e cada um usufrui de seus direitos e 

deveres. As crianças estabelecem elos cooperativos em suas amizades que fazem com que 

exercitem na escola seus direitos de infância, mas com deveres sociais comuns indispensáveis à 

afirmação das rotinas e das regras da cultura de pares. 

 

 
Cena 20 
 
TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO DIA: 13/09/2006 
COM: AS CRIANÇAS DO JARDIM 2A 
TURNO DA TARDE 
LOCAL: SALA DA EQUIPE DIRETIVA 
CRIANÇAS QUE FIZERAM PARTE DA GRAVAÇÃO NA ESCOLA: 
ÉRICA, VITÓRIA, BRUNO, LUCAS, CLAIVER, NIKOLAS, MARIBEL, EDUARDA, MATEUS, JORGE. 
FAIXA ETÁRIA DAS CRIANÇAS: 
 
 
 5 ANOS ATÉ APROXIMADAMENTE 6 ANOS NO FINAL DO ANO DE 2006. 
 

 
CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO E O TEMPO DAS CONVERSAÇÕES DAS CENAS 20, 21 E 22: 
 
Eram 17 horas da tarde quando entrei na sala do Jardim para estabelecer contato com meus informantes. 
Como de costume, busquei na sala de aula algumas crianças da turma do J2A que já tinham se disponibilizado a 
participar das conversações que vinha realizando desde o início do ano de 2006. As crianças como já estavam 
acostumadas a participar destas coletas de dados para a pesquisa foram deslocando-se da sala de aula onde se 
encontravam e perguntei para eles: 
“Aonde é que vocês querem conversar comigo?”. 
Érica: “Na sala da diretoria!”. 
Os demais colegas concordaram. E assim optando por realizar este trabalho na sala da “diretoria” como é denominada 
carinhosamente por parte da menina Érica partimos para o espaço escolhido. 
Bruno, Mateus e Jorge foram caminhando sem conversar entre eles até a sala da equipe diretiva. Vitória, Érica e Maribel 
pareciam três cabritinhas, pulavam em passos largos e no mesmo ritmo, conversavam entre si e gesticulavam ao mesmo 
tempo. Em outro pelotão Claiver, Lucas e Nikolas deslocavam-se com rapidez, mas não corriam e também faziam 
comentários de alguns colegas que tinham ficado em sala e que tinham se desentendido à tarde. 
Entrando na sala que não é nada ampla e arejada, fui organizando cadeiras plásticas que ficam no refeitório dos 
funcionários para cada criança e aproximando as duas mesas centrais que ocupam a maior parte desta sala. 

                                                 
23Rituais de Ratificação visam reassegurar e reajustar o estatuto e as relações das pessoas que mudaram de lugar e o 
tipo de laços sociais numa dada comunidade, evitando a ruptura brutal nas formas de sociabilidade (c.f. PICARD, 
1995 p. 138-139 apud FERREIRA, 2004, p. 119). 
24Rituais de Confirmação da Identidade e da imagem que se dá de si mesmo no grupo (c.f. PICARD, 1995 p. 138-
139 apud FERREIRA, 2004, p. 119). 
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Observações do espaço à parte, percebi que as crianças adoram sentar nas cadeiras com rodinhas que são usadas para 
o computador e ficam girando no seu próprio eixo corporal ou preferem também experimentar pequenos deslocamentos 
da esquerda para a direita ou da frente para trás com o apoio da outra mão na mesa do escritório.   
Com folhas, canetas e lápis para desenhar, as conversas iam desenvolvendo-se à medida que questionava a cada um 
deles com o gravador ligado. 
 
 
 
Cena 21: “É não tê mais amigo”! 
 
(Destaco trechos do momento da roda em grande grupo) 
 
Pesquisadora - “E quando te deixa triste! O que é?”. 
Claiver - “É uns guri não vão sê mais meus amigos!”. 
Pesquisadora - “É quando teus amigos não forem mais teus amigos? É quando tu fica sem a amizade deles é?”. 
(Ele sinaliza de forma afirmativa com a cabeça) 
... 
 
(Na mesma roda de conversações da turma) 
 
Pesquisadora - “E triste?”. 
“É NÃO TÊ AMIGO!” (Tom de voz se altera e torna-se alto e firme nesta resposta.) 
Pesquisadora - “E tú Eduarda? O que te deixa feliz?”. 
Eduarda - “É amizade!”. 
Pesquisadora - “Amizade te deixa feliz? E triste?”. 
Eduarda – “Quando eu não tenho mais amiga!”. 
Lucas - “Tudo igual!”. 
Mateus -“Tudo igualzinho!” 
 

 

 

A evidência do sentido da amizade esteve anunciando seu significado para as crianças em 

várias cenas que transcrevi. Ter um amigo, ter um apoio e base de reconhecimento social quando 

enfrentam e resolvem problemas parecem vitais às crianças em suas relações de pares e nas 

participações escolares. Ferreira (2004) afirma que a amizade pode ser vista como uma 

propriedade sócio-afetiva emergente de participação ativa da criança, em estrutura temporal e 

espacial que a constrange e com uma base para a sua inclusão na organização social do grupo. 

 

 
Cena 22: “Aqui sô eu”! 
 
 
Pesquisadora – “Derick quem tú desenhou?” 
Derick - “O Jorge!”. 
Pesquisadora – “Jorge, olha o Derick te desenho; acho que ele gosta muito de ti e te desenhou!”. 
RISADAS ENTRE AS CRIANÇAS. 
“Tia, dá prá mim fazer mais? (Perguntam se podiam desenhar em outra folha as coisas que gostam na escola e o que 
menos gostam.)  
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Pesquisadora - ”Se tú quiseres fazer mais”. 
Vitória - “Tia Clarice! Aqui são minhas amigas!”. 
Pesquisadora - “Aqui são tuas amigas? Quem são tuas amigas?” 
Vitória -“A Maribel, eu a Duda e eu vou fazer a Mariana.” 
Pesquisadora  - “Quem é que tú desenhastes? Quem é que tú gosta no teu desenho?” 
Jorge - “O Yãn”. 
Pesquisadora - “E aqui?” 
Jorge - “Aqui sô eu.” 
Pesquisadora  - “Sozinho?” 
 Jorge - “E Triste!” 
 

 

 

Essa cena transcrita revela a importância das amizades e o poder intenso nas relações 

entre os amigos durante o cotidiano das crianças na escola. Quando Jorge desenha, eu o inquiro e 

ele traz a mensagem de tristeza ao estar sem companhia. Fica evidente que a interatividade, a 

ludicidade nas interações infantis, a fantasia do real e a reiteração são partes que constituem a 

gramática da infância e que, sendo assim, ativam mecanismos de participação nas crianças, 

posicionando-se, interagindo, discutindo, indagando e trazendo novas modalidades de 

possibilidades, tanto para seus pares quanto para os adultos, com suas peculiares maneiras de 

interagirem no mundo e com o mundo.  

 

Percebo que as crianças no ambiente da sala de aula parecem se sentir com menor poder 

de intervenção e de negociação, talvez pela proximidade do espaço físico diante do adulto que, 

para a criança, exerce o poder de vetar seus desejos e vontades. No pátio ou em outros espaços 

menos diretivos e dirigidos pelos adultos, as crianças têm maior mobilidade de governar-se e de 

sensação de menor vigia. Acredito que possam usufruir o sentido de privacidade que pouco temos 

e que os estudos de Foucault (1987) e Bauman (2001 e 2002) nos alertam. Shaianne (J2A) 

menciona: “Ah! Não gosto de  ficá dentro da sala!”   

 
 

Os pressupostos do interesse da criança decorrem sob a égide de uma concepção 
das crianças que têm como ofício brincar (Chamboredon & Prévot, 1973) e em que o 
brincar com outros é assumido como uma das expressões do exercício dos seus direitos 
de autonomia, liberdade e participação, manifestação por excelência, da criança como 
ator (cf. SIROTA 1988, 1994, 1998, apud FERREIRA, 2004, p. 99). 

 
 

Esses autores fortalecem minha hipótese de que as crianças utilizam-se de um de seus 

ofícios, “o brincar”, assumindo as expressões de exercício de cidadania, participando nas 
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interações e decisões do cotidiano escolar. A freqüência com que surgiu (nas conversações com 

as crianças) a ludicidade como outra forma ativa de participação infantil na gestão escolar fez-me 

descrevê-la aqui. Esse eixo estruturador deflagra a forma ativa de as crianças participarem na 

escola, pois elas gerenciam seus tempos e espaços ao brincar. 

 

As crianças brincam em rotinas oficializadas pelos adultos, mas também brincam 

interagindo entre seus pares em tempos e espaços “não-oficializados” pelo educador. De fato, 

ocorre sem a permissão dos adultos num código entre adulto e criança em que “eu finjo que 

privei, e a criança finge que obedece”. Elas aplicam sua fantasia do real para transporem suas 

necessidades, competências e habilidades com seus pares e com os adultos. Cito situações de 

rotina em que duas crianças, ao se olharem, soltam risos e caretas. Conversam com os amigos 

mais próximos de onde estão, criando códigos que o adulto muitas vezes não define quais são. 

Brincam com palavras e sons inelegíveis entre si. Criam posturas diferentes no sentarem e que se 

tornam desafios para cada criança imitar. Trocam de talheres entre si no refeitório. Realizam 

fugas consentidas ao banheiro para poderem desfrutar um pouco mais de suas brincadeiras com 

água e sabão, enrolar papéis higiênicos, fazer caretas no espelho, reiterando suas descobertas e 

sensações. Correm no corredor, tocam no colega da frente na fila, provocam-lhe cócegas e 

demais brincadeiras organizadas. 

 

As crianças têm condições reais de negociação com os adultos na escola com o uso de sua 

competência interativa e social. Interpelam os educadores com propostas que desejam alcançar no 

coletivo da turma ou com desejos individuais. Outro fato ocorrido nesse cotidiano foi em 

momentos de término do uso do pátio, pois o educador chamava sua turma para entrar e em 

diversas situações as crianças negociaram para ficarem um pouco mais. Ilustro com a cena de 

Thalyson durante a conversação entre nós dois.   

 

 
Cena 23: “Olha! Lá na sala não tem escorregador, não tem balanço”! 
 
  
(Trecho da conversação com Thalyson quanto ao gerenciamento da escola) 
 
Pesquisadora – “Comanda que tú disse, né? O que a Adriana e eu comanda para sê legal aqui na escola? Que as 
crianças iriam ficar felizes. Por que a gente tem que perguntar as coisas para as crianças?” 
Thalyson - “Deixa huum!! ali eles vão... ali eles vão melhorar, né  deixá... maaais um minuto de pátio prá eles! Aí seria 
bom!” 
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Pesquisadora - Era possível a gente pensar nisso! Deixar mais um minuto de pátio, vocês acham que isso seria bem 
legal pras crianças? Se fosse perguntar para as crianças se eles gostariam? Por que diferença, agora me explica, que 
diferença têm do pátio para a sala de aula que te dá prazer? 
Thalyson - De brincá! 
Pesquisadora - Háã! E na sala não tem esse prazer? 
Thalyson - Olha! Lá na sala não tem escorregador, não tem balanço! 
Pesquisadora - Então dá mais prazer ficar no pátio do que na sala ou a sala não dá prazer ou dá um prazer diferente? 
Thalyson - Diferente do que os outro que a gente... a gente não gosta de brincá com os brinquedo. 
Thalyson – Até eu, a mãe eu incomodei e a mãe disse que não vai comprá a bateria do ... a bateria  do... controle do 
meu carro! Que ele é de corrida. 
Pesquisadora - Hãa! Tú achas que no caso na sala de aula o prazer não é o mesmo; então é diferente? Vocês gostam 
mais de brincar nas atividades do pátio do que dentro de sala de aula?  
(Thalyson afirma que sim com a cabeça) 
Pesquisadora – Mas engraçado tú gosta de jogos também, não gosta? De encaixar peças! 
Thalyson – Só gosto de jogo, não gosto de carrinho, só de carrinho de controle e boneco que fala! 
Gasta pilha toda hora! 

Diário de Campo do Dia: 14 de dezembro de 2005. Manhã 
 

 

Thalyson expressa o prazer que ele tem ao brincar no pátio, momento mágico da fantasia 

do real com seus jogos simbólicos nas interações que se estabelecem, nas tomadas de decisão que 

ocorrem nas escolhas das brincadeiras. No pátio articulam cenas, diabruras e artimanhas. 

Escolhem quem vai ser o líder nas encenações e quais serão os demais papéis que irão vivenciar 

brincando.  

 

As tomadas de decisão e exclusão que estabelecem entre si também fazem parte desse 

exercício de participação: frases ditas pelas crianças, hesitações, dúvidas, acolhida de sugestões 

entre seus pares, mudanças de tons de voz, posturas corporais que assumem exercícios 

participação e que experienciam a cada instante. Essa participação dá-se no micro sistema de 

relações e faz com que possam utilizar esses artefatos em momentos de macro sistema, em 

situações de relação que se dão na sala entre a turma, entre as demais turmas da escola, entre as 

crianças e os educadores e no cotidiano escolar. 

 

Acrescento a situação Thalyson, agregando-a à fala da Shaianne, na perspectiva de 

demarcar o prazer nas brincadeiras do pátio, mas trago como relevante a liberdade que as 

crianças sentem nesse momento sem a intervenção tão direta do educador. Pontuo esse aspecto 

como relevante, pois será que, para além do prazer de brincar, não está também o desprazer da 

vigília do adulto em todos os momentos da escola e o da falta de privacidade vivenciada pelas 

crianças? 



 118 

 

Lembro muito bem que o brincar do meu tempo de infância no pátio da casa e no recreio 

da escola davam-me muito prazer. Esse brincar desperta sensações de total liberdade no criar, 

inovar, movimentar-se sem se sentir olhado, sem que o adulto nos traga à realidade e quebre o 

encanto exclamando: “Cuidado não vai te machucar!” “Venham prá mais perto, assim eu os 

controlo!” “Desce daí, senão vai cair!”.  

 
 
 
Cena 24: “Ahnahn! Não gosto de  ficá dentro da sala”! 
 
Pesquisadora – Que coisas que tú gosta na escola? 
Shaianne – Gosto da tia Inês, da tia Virgínia.  
Pesquisadora – Então queres desenhar a tia Inês e as tias aqui? E coisas que tú não gosta? Que coisas que tú não 
gosta na escola? 
Shaianne – Hã! Não gosto de ficar dentro da sala! 
Pesquisadora – De ficar dentro da sala tú não gosta? 
Shaianne – Não! (Tempo de silêncio de Shaianne...) “É porque eu gosto de ficar no pátio porque daí a gente pode 
brincar! 
Pesquisadora - Hã!... tú não gostava de ficar dentro da sala? 
(Shaianne demonstra com o balançar da cabeça negando que gosta de ficar em sala) 
Pesquisadora - Tú preferes ficar no pátio? É a parte que tú mais gosta na escola é o pátio? 
Shaianne - Harãm! 
Pesquisadora - É mesmo! Mas no pátio o que tem que tú gosta? 
Shaianne - No pátio? 
Pesquisadora - É! 
Shaianne - Gosto do balanço, gosto também do, do vai e vem, da gangorra daquele de ródia ródia. 
Pesquisadora - Gira-gira. 
Shaianne - É. Da casinha...! 

Trechos da Conversação com Shaianne na sala da equipe diretiva 
Dia 27 de dezembro de 2006, tarde. 

 
 
 

As crianças brincam de diferentes formas e jeitos, e uma das condições para que esse ato 

se efetive implica no entendimento mínimo de combinações e regras entre todos os participantes. 

Evidencia-se esse aspecto nas cenas 24 e 25 quando Shaianne apresenta seu repertório de 

interações no pátio com seus colegas. Ali estão presentes a ludicidade, a fantasia do real, 

empregando seu imaginário e a reiteração com práticas ritualizadas, mas, ao mesmo tempo, com 

sucessivas rupturas e acréscimos nas interações infantis. A demarcação dos territórios entre as 

turmas, em sala, talvez acabe por restringir o campo das interações entre as crianças o que difere 

nos tempos e espaços livres do brincar especificamente no pátio.      
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Cena 25: É porque eu gosto de ficar brincando com eles!  
 
... 
Pesquisadora - “É! Aqui da escola!” 
Shaianne - “Brincar!” 
Pesquisadora - “Brincar também! E tú gosta de brincar com guri e com guria, como é que tú gosta de brincar?” 
Shaianne - “Com us outros com guri e com guria.” 
Pesquisadora - “E que tipo de brincadeira tú gosta de fazer na escola infantil?” 
Shaianne -  “A gente brinca às vezes de polícia e de ladrão, de pega-pega, de escondi-escondi, de gangorra, 
 um monte de coisa a gente brinca!” 
Pesquisadora - “E tú brinca só com os teus colegas da turma ou com os outros colegas das outras turmas?” 
Shaianne - “Eu também brinco com outros colegas das outras turmas, a Érica e a Clara, eu brinco com elas.” 
Pesquisadora - “Mas é mais com os da tua turma?” 
Shaianne - “É mais com da minha turma.” 
Pesquisadora - “Mas por que?” 
Shaianne -“Hã...  porque sim!” 
Pesquisadora - “Porque eles ficam mais perto de ti, porque tú encontra eles mais, é isso?” 
Shaianne - “É porque eu gosto de ficar brincando com eles!” 
 

Continuação de Trechos da Conversação com Shaianne na sala da Equipe Diretiva 
dia 27  de dezembro de 2006. 

 
 
 

A participação lúdica infantil vem com outro aspecto embutido, o relativo ao gênero, às 

possibilidades de quem brinca com que e faz o que, reforçando culturas sociais de cada grupo. 

Organizam brincadeiras que envolvem força e rapidez “permitida” aos meninos e simbolizam 

jogos domésticos para as meninas.  

 

Utensílios de brinquedos e cores que correspondem às meninas ou aos meninos são 

aceitos conforme o gênero infantil. Shaianne, em suas relações sociais, vivenciou a experiência 

de estar fora de certas brincadeiras organizadas pelos seus pares talvez por ser considerada como 

“moleca” pelas meninas de sua turma e em conseqüência de suas escolhas por brincar de 

atividades físicas agitadas que requerem força e agilidade, o que não condiz com o padrão 

esperado para seu gênero. Isso faz com que certas crianças circulem em processos de 

participação, negociação e exclusão nas brincadeiras e decisões de grupo, daí a realizarem 

escolhas muitas vezes com o propósito de serem aprovadas pelos seus pares. 

Essas negociações que eclodem nas relações sociais entre seus pares infantis ganham mais 

visibilidade nas observações realizadas quando as fronteiras de gênero são ultrapassadas pelas 
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crianças, quebrando convenções sociais, emergindo zonas de transgressão de gênero. Ferreira 

(2004, p.399) pondera que as diferenças dos modos como as crianças aprendem a ser meninas ou 

meninos mostram-se pelas formas de expressão culturalmente distintas de acordo com a 

existência de uma ética moral que legitima aqueles limites diferentes e desiguais.  

 

 5.2.1 Questões de Gênero 

“Ahn!!! Carrinhos pros guris e bonecas pra gurias e eee bonecas pras gurias e carrinhos 

pras gurias de guria né! De berçinho!” (Thalyson – J2B) 

 

Nos brinquedos e brincadeiras infantis, as crianças reproduzem questões relativas ao 

gênero que, de certa forma, estão contidos no eixo da ludicidade, com seus artefatos de brincar, 

da fantasia do real, no jogo de “faz de conta”, da interatividade, relativa às relações sociais dos 

pares, e no eixo da reiteração, enquanto regras e normas sociais estabelecidas no grupo das 

crianças e a performance das brincadeiras com representações dominantes de gênero, 

reproduzindo estereótipos a serviço de uma lógica cultural e econômica. 

 
 
 
Cena 26: “Carrinhos pros guris, e bonecas prás gurias” ... 
 
(Trecho de uma das conversações realizadas com Thalyson) 
Pesquisadora – “E os bebês? O que tu compraria? Se tu fosse um diretor mirim?” 
Thalyson – “Hãaa!!! Carrinhos pros guris e bonecas prás gurias e...ee... bonecas prás gurias e carrinhos prás gurias de 
guria né! De berçinho!” 
 

Trechos da Transcrição da conversação com Thalyson 
Dia 14 de Dezembro de 2005. 

 
 

Ferreira (1984) ilustra muito bem esse período da cena em que se observa o peso dos 

constrangimentos sociais que, ao submeterem tiranias da intimidade25, fundam uma cultura 

emocional – crenças, normas, noções, valores – e uma “psicologia feminina e/ou masculina” 

escorada numa pedagogia “do que os outros vão dizer e do que os outros vão pensar”, em que 

sobressaem suas maiores insígnias: o pudor, sinônimo de um código moral de respeitabilidade, e 

a contenção, como o mecanismo que o possibilita. Vitória parece concretizar isto: 

  

                                                 
25Grifo do autor. 
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Cena 27: “Brincá de boneca”! 
 
Pesquisadora -  E tú, Vitória? O que tu achas que está legal, que te deixa feliz na escola? 
Vitória -Brincá de boneca! Brincá na casinha, brincá com joguinho! 
 

 

As crianças transitam na lógica de ser aceito pelo grupo de colegas e pelos educadores se 

escolherem artefatos que correspondam ao seu gênero. Ser acolhido pelo grupo e participar 

ativamente dele é um exercício quase que diário para cada criança no espaço da escola; as tensões 

e o reforço de convicções de cada criança são constantes e dão a impressão de ser um eterno 

começo.  

 

Portanto, tanto as meninas quanto os meninos buscam esse ideal de pertencimento a um 

grupo crianças nesse contexto de relações e tomada de decisões sociais. De acordo com suas 

amizades, reforçam seu status diante de seus pares. Fazer parte do grupo social de crianças em 

que uma delas possui características marcantes de participação parece fazer diferença perante os 

demais colegas da turma, sala ou escola, pois as lideranças que circulam nas relações de pares são 

cercadas de poderes. Posicionar-se diante do grande grupo em várias circunstâncias do cotidiano 

escolar fortalece as relações entre os seus pares. Dentro desse mesmo contexto de afirmação 

social, as questões de gênero são bastante evidentes entre meninos e meninas e entre os adultos 

que estão no espaço institucional. Eles verbalizam essas concepções que estabelecem diante das 

participações na escola com ações de inclusão e exclusão relacionais. 

 
 
 
Cena 28 “Guria brinca com guria e menino brinca com menino!” 
 
Pesquisadora - Por que guria não brinca com carrinho de controle? 
Thalyson - Que eu saiba, não!  
Pesquisadora - E nem guri brinca de boneca? 
Thalyson - OH! Guri brinca de (pausa para pensar)  boneco, mas não é boneca! 
Pesquisadora –Mas boneca guri não precisa brincar? 
(Thalyson afirma que não com o rosto) 
Pesquisadora – E por que tú acha que não? 
Thalyson - Guria brinca com guria e menino brinca com menino!  
Pesquisadora – E isso tu aprendeu que tem que ser assim? 
(Thalyson afirma que sim com o rosto) 
Pesquisadora - Mas tú não gosta de brincar de boneca de vez em quando? 
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Thalyson – O pai me chama de bixa! 
Pesquisadora- Huuum! Quando tú faz isso? 
(Thalyson afirma positivamente) 
Pesquisadora – Mas tú tem vontade? Mesmo que tú não faça? Vontade de brincar de boneca de vez em quando? 
(Thalyson diz com a voz baixa que sim e parece demonstrar em seu tom de voz determinado sentido de desaprovação 
possível que sofreria com essa afirmação!) Mas meu pai me chama de bixa!  
Pesquisadora - Agora voltando pra cá de novo para as perguntas: tú lembra do que era que ti deixava feliz que tú 
desenhou e disse... 
 
(Acabei mudando de assunto, pois tive a impressão que Thalyson estava sentindo desconforto em responder minhas 
indagações sobre gênero e sua identidade masculina.) 
 

Trechos da Transcrição da conversação com Thalyson 
Dia 14 de Dezembro de 2005. 

 
 

Ferreira (1999) contribui ainda quanto às relações sociais de conflito experienciadas pelas 

crianças com exclusão e afastamento de tudo o que se aproxima ou possa ser conotado como 

feminino e/ou masculino, reafirmado pelos adultos e pelas próprias crianças. Thalyson tem 

presente a marca que irá assumir diante do grupo de suas relações se optar por vivenciar práticas 

lúdicas com objetos ditos só para meninas. 

 

  Thalyson e Shaianne percebem como ameaças de distanciamentos dos grupos de amizades 

em alguns momentos livres do brincar nessa mesma lógica de agregações e exclusões. 

Acrescento a isso a fala da mãe de Eduardo, Cláudio e Vitória, representante do segmento de pais 

da escola, que enriquece as hipóteses quanto ao gênero dentro da ludicidade infantil: 

 
 
Cena 29: “Coisa de menina”! 
 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA FEITA COM O SEGMENTO PAIS 
DATA: 07 de agosto de 2006 
MÃE: ISABEL 
MÃE DE TRÊS CRIANÇAS NA ESCOLA (BERÇÁRIO I, MATERNAL 1 E JARDIM) 
 
Pesquisadora- E isso é bom, né! 
Isabel- É! É bom! É bom, mas tem muita cobrança isso! Um cobra do outro! U Gabriel: Bota a roupa que tinha o desenho 
de uma boneca! Não posso! Como é que eu vô andar com isso! Ah,, bem capaz! Ele não quis botar! 
Pesquisadora- Por que tinha uma boneca? 
Isabel- Porque tinha uma boneca! Coisa de menina! I É assim! Us outros cobram deli! Os outros riem dele! É, então ele 
não qué!  
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Quanto às vestimentas, a mãe Isabel traz o cuidado dos meninos de não utilizarem objetos 

que não condizem com o gênero a que pertencem. Procura não vestir roupas e acessórios que 

tenham bonecas, ursinhos, flores, cores rosadas e demais emblemas que levantem suspeitas de 

sua característica de menino. Busca afastar essa possibilidade de constrangimento entre os 

colegas da escola como forte candidato à chacota. 

 

Por isso as vivências e experiências que as crianças exercitam dentro e fora da instituição 

quanto ao gênero refletem no aspecto de participação no âmbito escolar, nesse caso específico de 

pesquisa. No que isso influencia e/ou interfere na participação infantil da gestão escolar? Em 

determinadas situações, os meninos sentem-se autorizados a participar, opinar, excluir e incluir 

questões relativas à gestão na escola. As meninas, nos seus territórios de feminilidade, também o 

fazem, autorizadas pelos seus pares e por parte dos educadores que também reforçam essa maior 

e/ou menor participação infantil na gestão escolar.  

 

Procurar adquirir brinquedos que reforcem, estimulem e fortaleçam essas construções de 

aprendizagens quanto ao gênero, realizar escolhas de brincadeiras que estabeleçam estes limites, 

papéis do jogo simbólico que retratem esses fazeres e afazeres domésticos e sociais são, a todo 

instante, incorporados pelas crianças e pelos adultos. 

 

 
Cena 30: Uns guri que sempre quebram esses carrinho!  
 
TRECHOS DA CONVERSAÇÃO COM ÉRICA,VITÓRIA, BRUNO, LUCAS, CLAIVER, NIKOLAS E MARIBEL.  
TURMA  DO JARDIM 2 A  
DATA: 13/09/2006 
 
(Conversa relativa ao gostos e desgostos na escola): 
Érica - Quando a cozinha fica suja! 
Pesquisadora – Ah, cozinha fica suja!! Bah e tú que fica triste na sala. 
Diego- Brigá com uns outro.  
                                           ................. 
Claiver- Olha, tia, quebraram a direção (do carro) esse aqui! 
Pesquisadora - Mas que barbaridade! Mas então é mais os guri que tão quebrando, é? Que os carrinhos tão tudo 
estragadu! 
Érica- A gente não está estragando! 
Pesquisadora - É só as gurias que cuidam? 
Érica- Uns guri que sempre quebram esses carrinho!  
  
Observação: As gurias, nas suas conversações, afirmam veementemente que os destruidores dos brinquedos são 
somente os guris. 
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A “cozinha”, no jogo simbólico infantil, reproduz a ação que as meninas assumem como 

atividade natural enquanto pertencentes à categoria feminina. Enquanto meninas, futuras 

mulheres, abraçam a causa de deixarem a cozinha limpa, destacando seus caprichos e qualidades 

femininos de “boa dona de casa”, transpõem essa condição para o espaço de sala de aula, pois 

consideram importante a organização dos brinquedos nas prateleiras e nos armários. 

 

As brigas, as confusões e a quebra dos brinquedos ficam ditas pelas meninas como 

responsabilidade do gênero masculino. Portanto, os “desordeiros e desorganizados” são os 

meninos, o que é reforçado pelos educadores em circunstâncias semelhantes, bem como no 

segmento de pais em que aparece a pertinência de gênero de cada atribuição, competência e 

dever.  

 

A participação dos meninos, no olhar das meninas, está atrelada à circunstância de que 

eles não conseguem manter os brinquedos inteiros e novos, pois estariam envolvidos em diversas 

situações de brigas, desentendimentos ou, então, de que eles não sabem brincar sem estragar os 

brinquedos. Isto também é reforçado pelos adultos educadores. As brincadeiras dos meninos 

parecem exigir deles maior controle manual e coordenação fina, o que parece não “ser o forte” 

das habilidades masculinas. 

  

Os brinquedos produzidos industrialmente parecem reforçar esse perfil projetado nos 

meninos no comércio infantil, desde muito tempo. Cito como exemplo a bola de futebol: o 

material empregado para esse brinquedo parece ser o de maior durabilidade e demonstra ter 

melhor resistência a futuros impactos nas brincadeiras dos meninos, bem como alguns carros, 

motos e bonecos que circulam no mercado e que procuram despertar as habilidades de força, 

destreza e agilidade motora corporal dos meninos. Porém, ao surgir a possibilidade da inclusão 

das meninas no uso da bola, já se determinam quais podem ser as brincadeiras permitidas para 

elas. 

 
 
Cena 31: “De vôlei! Essa é para meninas de vôlei”! 
 
GRAVAÇÃO DA ENTREGA DOS BRINQUEDOS PARA O JARDIM 2 B 
 
No momento da rodinha inicial do dia, as crianças estavam ao redor de uma caixa grande de papelão. Pareciam  
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inquietos na expectativa de descobrir tudo o que ela podia conter. 
As crianças sabiam que ali havia brinquedos e jogos que foram adquiridos com a verba da escola para todas as turmas. 
(Ficou combinado com o grupo de adultos que as crianças trariam sugestões de aquisições desses brinquedos para suas 
turmas e que uma educadora de cada turma ficaria encarregada de “ir às compras”!) 
 
Segue aqui trechos que ilustram as reflexões que são pertinentes realizar quanto ao lúdico e referentes ao gênero: 
 
Vitória –Eu sei tô vendo! 
Professora – Tchan,tchan, tchammm! Calma, calma cada um no seu lugar! 
Monitora –Não vocês não viram nada... 
Gabriel – Tem bola! 
Professora – Bah, que legal... Tá! Calma que a gente vai mostrando! Gente, uma bola! Tem uma bola de futebol! Tem 
outra para as meninas! 
Professora - Essa bola vamos colocar o nome da nossa turma e os meninos ou as meninas quem for jogar... 
Bruno - Eu vô cuidar!  
Professora – A Hilda trouxe outra bola! (Hilda monitora que realizou as compras de brinquedos para esta turma) 
Professora  -Tem outra bola também! 
Monitora – De vôlei!Essa é para meninas de vôlei! ( A monitora reforça a concepção de brinquedos de meninas e 
brinquedos de meninos) 
Professora –De vôlei, também! Olha só que legal, gurias! Olha um quebra-cabeça que vocês adoram, da fada madrinha, 
olha aqui as meninas!  Da Helloy kitty, olha só que legal! 
                                                                       ...................... 
Professora – Outra coisa, o ajudante do dia e o responsável pela bola! As meninas pela bola das meninas e os meninos 
pela bola dos meninos! 

Trechos transcritos da gravação realizada no dia 08 de novembro de 2006 
 
 
 

As crianças não entram em desacordo; o consenso se estabelece quanto à lógica de 

opinião das mesmas, verbalizado nas conversações organizadas para a busca de dados de análise, 

em que educadoras “boas” são aquelas que permitem-nas fazer “coisas” que gostam. Quais 

seriam os critérios apontados no ranking de “bondade”? Talvez a permissividade por parte dos 

adultos nas atividades, no uso dos brinquedos, nas regras sociais que estariam em comunhão com 

as das crianças, mas não com o ideal de ordem na organização do tempo e espaço da escola? As 

crianças realizam o estabelecimento de pactos de consentimentos com os adultos que consideram 

“bons”. Acabam por cumprir bem mais as propostas apresentadas pelos adultos que têm mais 

apreço, não demonstrando maiores resistências e/ou estratégias em burlar as combinações de 

grupo diante desses “adultos adotados”. 

 

As crianças adotam os adultos assim como os adultos adotam as crianças que têm mais 

empatia entre si, bem como dentro de cada grupo com seus pares; essas “linhas de adoção” são 

evidentes. Talvez isso faça com que a participação interpessoal e intrapessoal nas relações e nos  
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gerenciamentos se dê com cumplicidade perante algumas crianças diante de outros adultos.   

Trago uma cena como ilustração: 

 

 

Cena 32: “A Gládis também deixa eu brincar com os carrinho”! 

TRECHOS DA CONVERSAÇÃO COM ALGUMAS CRIANÇAS DO JARDIM 2B NA SALA DA EQUIPE DIRETIVA  

 

Lucas - A Gládis também deixa eu brincar com us carrinho! E a Denise, ela também deixa eu brincar no pátio. 

Érica - Mas não de lutinha! 

Vitória - Eu gosto! 

                                                                    ............................. 

Érica - Eu já pensei, tia! 

Pesquisadora – Tú já pensou! De que da tia Denise tú não gosta? 

Vitória – Eu não gosto quando a tia Denise não leva a gente pró pátio. 

Érica – Eu não gosto quanto a tia Gládis bota as minhas amiga sentada! 

 

Data: 04 de dezembro de 2006 

 

Nesses momentos de prazer da e na ludicidade, as aprendizagens infantis realizadas no 

ato de brincar ocorrem simultâneas a outro eixo estruturador que Sarmento (2002) denominou de 

a fantasia do real. Menciona esse autor que esse eixo é peculiar à etapa da infância com a 

competência infantil no movimento de transposição pela inteligibilidade através da imaginação. 

Sendo assim, a criança reconstrói situações cotidianas, utilizando seu recurso imaginário, dando, 

como ele diz, “continuidade ao jogo da vida”, estando presente desde as faixas etárias das turmas 

dos Berçários. 

 

 

Nesse cotidiano institucional, a participação das crianças na gestão escolar foi percebida 

na vertente do gênero com evidências também da influência cultural, constituindo essa 

participação infantil na escola, influindo na compra dos brinquedos, nas marcas, nomes dos 

objetos, nos personagens que compunham os objetos, nos artefatos de acordo com o gênero, nas 

cores, tamanho e materiais de preferência das crianças. Claro que, na medida do possível, 

realizamos contrapontos quanto à influência que a indústria dos artefatos infantis impõe, porém 

ignorá-los e realizar movimentos de exclusão das informações e de acesso a esses objetos irão 
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trazer um distanciamento de possibilidades às crianças das escolas públicas infantis municipais. 

Considero importante que a educação reflita sobre situações de influência do mercado nas 

crianças, bem como nos adultos.  

 

 
Cena 33: “Nós vamos prá tua sala, né”?! 
 
TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAÇÕES COM ALGUMAS CRIANÇAS DO J2A 
 NA SALA DA EQUIPE DIRETIVA 
DIA: 20/10/06 
TURNO: MANHÃ 
LOCAL: SALA DA EQUIPE DIRETIVA 
CRIANÇAS PRESENTES NA CONVERSAÇÃO: VITÓRIA E ÉRICA. 
 
CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO E O TEMPO DA CONVERSAÇÃO DA CENA 24  
 
Eram 10:30 da manhã. Perguntei à Érica e à Vitória se queriam conversar e gravar nossas conversas para o trabalho 
que vinha fazendo. Prontamente as duas responderam: “Siim!” Uma olhou para outra e sorriram. 
Vitória em tom de confirmação disse para mim: 
“Nós vamos prá tua sala, né?!” 
Respondi: “Se vocês quiserem vamos!” 
Como na sala já temos duas cadeiras que ficam dispostas para atendimento à comunidade, não precisei deslocar e 
buscar mais cadeiras para acomodá-las. 
Comentei que não iríamos desenhar desta vez, apenas iríamos conversar. Sem parecer constrangê-las com a 
combinação apresentada por mim, Vitória já saiu perguntando: 
“Do que a gente vai conversar hoje?” 
Érica reforça a fala da amiga: “É?” 
Disse que iríamos conversar um pouco do que outro dia elas tinham dito sobre os adultos e as amigas e sobre as 
amizades na escola. 
Comecei então a conversa e liguei o gravador para que pudesse coletar os dados para posterior transcrição.  
Ficamos em torno de uma hora dialogando quando a educadora da turma chamou as meninas para irem ao pátio junto 
com seus colegas. 
As duas levantaram das cadeiras na mesma hora e vieram ao meu encontro beijando-me e abraçando-me. 
Érica - Tchau, tia outro dia a gente continua, tá!? 
Vitória – Tchau, vamos Érica, eu quero ir no banheiro ainda! 
 
 

As crianças identificam papéis, estatutos, hierarquias internas, promovem um sentido de 

pertença junto aos membros do grupo talvez pela reprodução de rotinas e regras. Percebem 

quando algo não as satisfaz ou quando têm necessidade de estar em contato com o outro e 

reivindicar seus direitos. Procuram os adultos que possuem maior hierarquia dentro da escola, 

pois decodificaram que esses possuem certos “poderes” diante dos demais. Destaco algumas 

frases que reforçam as análises aqui trazidas: 
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Cena 34: Coletânea de “pérolas” em momentos informais ... 
 
“Não é tú i a tia Adriana que dizem o que as professora tem que fazer?” ( Elaine – J2A diz quando me procurou, pois 
queria ir para o pátio da frente com o objetivo de avistar sua irmã ao buscá-la na escola) 
 
“ Tia Clarice, tú liga prá nossa mãe!”  (Thiago J2B) 
“Tia, que tú tá fazendo aí?” (Suzielle J2A) 
“Tia, porque tú tá sem crachá, se tú vai com nós no passeio? (M2B Laura) 
“Tia, tú não falô da tia Sônia?” (Karoline J2B) 
“Tia, tú não vai me atender?” (Alexandre J2) 
“Oh! Tia, não vai pesar nós!?” (Larissa para a nutricionista ao passar pela sala da equipe diretiva e avistá-la) 

  
 

 

As crianças captam normas, combinações e regras institucionais da escola como um todo, 

mesmo que não tenha sido oportunizada a elas a construção coletiva das mesmas. Nessa minha 

captura durante as observações na pesquisa na instituição, ficou perceptível essa capacidade 

infantil de estar presente na escola, fazendo parte e exigindo que os adultos cumpram as 

combinações elaboradas internas na instituição. Utilizam os recursos pessoais que lhes são 

possíveis para os atos de reivindicação e de expressão de contrariedade. Tonucci (2005), descreve 

que a criança sabe que são outros os instrumentos que lhe são permitidos e que são eficazes para 

a criança expressar sua contrariedade através de manhas, choro, ficar calada e ou recusar a 

comida, garantindo assim, muitas vezes, vantagens em suas “chantagens”. 

 

Sarmento (2005) afirma que a escola é um microcosmo que reproduz, em pequena escala, 

as inter-relações existentes na sociedade, constituindo-se em um laboratório em que as crianças 

podem experimentar a vida social mais ampliada que a familiar, com conflitos e formas de 

resolvê-los. Percebo que as crianças estão ligadas aos movimentos na instituição e atuam em 

grupo, exercendo tensões, como diz Barroso (2005), que a escola recria um espaço público de 

decisão coletiva baseada na concepção de cidadania. Como isso, fica evidente a participação das 

crianças na gestão escolar, pois elas organizam-se coletivamente, interferindo no cotidiano 

escolar. A estratégia mais usual das crianças que analisei durante a pesquisa é que, desde 

pequenas, já realizam a leitura de que, em conjunto, conseguem persuadir e/ou alterar formas e 

mecanismos estabelecidos pelos adultos na rotina da escola. 
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Cena35: “... tú vai ter que refletir sobre tua ação, sobre tua ação”. 
 
 TRANSCRIÇÃO DA CONVERSAÇÃO :  SEGMENTO REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS  
 MONITORA NARA BARCELLOS 
 
(Nara comentando como percebe as crianças quando não satisfeitas com uma atividade proposta pelos adultos)  
 
Nara - Ela não tem rodeio. E isso que, me, que me como é, mee, me cativa, que me encanta é isso. Porque “eu gosto ou eu não 
gosto” e aquilo é sincero. 
Nara-Tú podes em um momento até ficar frustrada, mas depois, eu acho muuito importante porque tú vai ter que refletir sobre 
tua ação, sobre tua ação. 

Realizada dia: 21 de junho de 2006 –tarde. 
 

 

As crianças utilizam sua competência, diante dos adultos, de atuar diante da possibilidade 

de negociar uma atividade que lhes dê prazer, de forma coletiva. Portanto, conseguem flexibilizar 

os tempos e os espaços da escola, utilizando a força coletiva de grupo. 

 

5.2.2 “Tem hora prá tudo..!” (Shaianne J2A) 

 
Quanto Tempo o Tempo Tem? E o Tempo Respondeu ao Tempo que não Tinha Tempo para 
Responder ao Tempo.  

 
 

Na história de “Alice no País das Maravilhas”, o Coelho Maluco, quando realizava 

passagens quase que meteóricas nas cenas e nas conversas, trazia um refrão: “Tô com pressa, 

muita pressa! Passa tempo, passa hora e ... o tempo vai embora e nem demora!” Os tempos26 e 

espaços27 são organizados por alguns critérios que venho percebendo como de necessidade, 

rapidez e funcionalidade. Trago exemplo da instituição como a necessidade de as crianças 

pequenas serem atendidas em primeira instância, a rapidez ao comer, terminar as atividades, ir ao 

                                                 
26 Conceito de Tempo segundo Sue: é o produto de uma representação fundamental da prática social (...) que revela 
simultaneamente as grandes categorias ou blocos de tempo que uma sociedade se dá e se representa para designar, 
articular, ritmar e coordenar as principais ações sociais, às quais concede uma importância particular (In: Ferreira, 
2004, p. 92. Sue, 1994:27=29, cit por Picard, 1995: 61). 
27 Conceito de Espaço segundo Auge: como uma dimensão que não se reduz aos termos topográficos, geométricos e 
descritivos que o definem, mas a geografia que o propõem compondo-lhe com itinerários, eixos e caminhos traçados 
pelos homens e que conduzem de um lugar para o outro (...), cruzamentos e praças onde os homens se cruzam e 
reúnem e, por fim, de centros (...) que, por seu turno, definem um espaço e fronteiras para além dos quais outros 
homens se definem enquanto outros, em face de outros centros e outros espaços. Ou seja, com um conteúdo que é 
simultaneamente social, relacional e histórico, em que funda, reúne e une a identidade do lugar e em que se vai 
exprimir a identidade do grupo. In: Ferreira, p.80, 2004.  
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banheiro e quanto à funcionalidade nas salas de ter apenas o que é produtivo, e o improdutivo 

deve ser dispensado, descartado.  

 

 
Cena 36: “Temos hora pro refeitório tem hora prá dormir, tem hora prá ir pro pátio, tem hora prá tudo’. 
 
Pesquisadora - E como é que vocês fazem os planejamentos prá estudá? Das rodinha, vocês têm hora para as coisas, assim? 
Shaianne – Temos hora pro refeitório tem hora prá dormir, tem hora prá ir pro pátio, tem hora prá tudo. 
Pesquisadora – Tem hora prá tudo? E tú gosta de ter hora prá tudo? 
Shaianne – Hã, eu gosto! 
Pesquisadora – Destas horas assim do dia a dia, o que tú mais gosta de fazer? 
Shaianne – Mais gosto de fazer? 
Pesquisadora – É! Aqui da escola! 
Shaianne- Brincar!.... 

Conversação individual com Shaianne na sala da equipe diretiva 
Dia 18 de dezembro de 2006 

 
 

As crianças iniciam um processo de aquisição de conhecimento quanto aos espaços e 

tempos das rotinas e dos planejamentos institucionais. Ficou muito claro em observações que 

realizei com diferentes turmas e idades cronológicas essa construção das rotinas.  

 

 

Cena 37: “Que calma, que eu sô o último da fila”! 

Trechos de falas que têm relação com a compreensão das crianças quanto às regras e combinações coletivas: 

Falar um de cada vez: “Espera, tú já falou! (Luis Fernando-J2A). 

“Que calma, que eu sô o último da fila!” (Bruno – J2A.).(Observação feita quanto à sua posição na fila para os 
deslocamentos entre os ambientes da escola). 

Conversa em relação a combinações de grande grupo - 

“Quando acontece uma coisa errada o que vocês fazem?” (Educadora). 

“A gente conta para a tia!” (Quase que em coro eles respondem à educadora.). 

 

 

Nas construções das regras na sala de aula e nos demais espaços da instituição, fica 

evidente o grau de pertinência de cada regra adequada a cada local com sua função. As regras 

para o pátio são diferentes das regras adotadas em sala e assim sucessivamente, salvo alguns 

comandos mais comuns que independem de espaço e tempo, pertinentes a qualquer situação do 

cotidiano, como por exemplo “não brigar”. Isso é questionado pela educadora, e as crianças 
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sabem que têm regras específicas para cada ambiente (mesmo não as cumprindo literalmente) e 

estabelecem regras distintas para as meninas e para os meninos. 

 

Cena 38: “É us guri é que sempre quebram esses brinquedos!” (Érica). 
 
MOVIMENTO DE AVALIAÇÃO COLETIVA NA RODINHA: 
 
“É os guri é que sempre quebram esses brinquedos!” (Érica). 
“Tú também!” (Nikolas). 
“Não! Mais a Mariana que pega!” (Érica). 
 

 
 

Como contraponto à rotina28, Lefèbvre (2006) afirma que ela é muito mais abrangente a 

um espaço-tempo fundamental para a vida humana, pois ela pode ser considerada um dos lócus 

de possibilidade de encontrar o inesperado com margem para possíveis inovações em que se pode 

alcançar o extraordinário do ordinário29 e José Machado Pais (2006) referenda que não podemos 

reduzir o cotidiano ao rotineiro, ao repetitivo e que são “cruzamentos de múltiplas dialéticas entre 

o rotineiro e o acontecimento”. 

 

As rotinas, nesse cotidiano escolar, estão recheadas de imprevistos, surpresas e 

inesperadas situações e acontecimentos. Não podemos fechar nosso olhar para essas ocasiões 

inusitadas que tanto enriquecem a participação nas aprendizagens infantis. As crianças parecem 

estar a todo o momento abertas ao imprevisto, mas nós, adultos, parecemos necessitar de bases de 

tempo e local para estabelecermos nossas referências e sentirmos segurança. Por isso acho que as 

crianças naturalmente se colocam mais participativas e despojadas a cada situação na escola e  

“sempre alertas”, ou seja, vivazes a cada situação, ao mecanismo da escola e a cada momento 

inusitado, não perdendo nada de seu foco. A cena seguinte de Alexandre traz referência a este 

aspecto: 

 
 
Cena 39: O COTIDIANO ESCOLAR QUE É INCORPORADO PELAS CRIANÇAS 
 

                                                 
28Rotina: é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela educação infantil estruturam para desenvolver o 
trabalho cotidiano nas instituições de educação infantil. As denominações dadas à rotina são diversas: horários, 
seqüências de ações, trabalho dos adultos e das crianças, plano diário, rotina diária, jornada, etc. (In: BARBOSA, 
2006, p.35). 
29Grifo do autor. In: BARBOSA. Maria Carmen, 2006. 
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Visão do mecanismo da escola??? 
 
A escola, por combinação em assembléia de pais no início de ano, tem como mecanismo de acompanhamento educativo 
aos responsáveis das crianças que chegam atrasadas na escola ou que saem posteriormente ao horário das sete horas 
da noite de assinarem um caderno de “controle de atrasos”. Casos sucessivos no mesmo mês, a equipe diretiva entra 
em contato com os familiares, chamando-os para buscar soluções possíveis ao bem-estar da criança. São pensadas 
alternativas em conjunto com a família para que seja sanada a situação de atraso em função do desconforto que causa 
na criança. Temos êxito com este mecanismo, estabelecendo acordos de ambas as partes entre família e escola. 
Um fato que cabe ilustrar foi do menino Alexandre (turma do Jardim1) quando, no hall de entrada, com o movimento dos 
pais que ele estava acompanhando, vai até a sua sala. Mais tarde um pouco, volta à minha procura e à funcionária da 
entrada Sônia e comenta: 
 
“Oh!Tia, minha colega queria escrevê no livro do peixe!” 
 A capa do bloco dos atrasos tem motivos de figuras de peixes. 
Perguntei a ele o que tem no caderno dos peixes. 
Alexandre responde: As coisas das crianças que se atrasam! Quando se atrasam tem que assinar no caderno dos peixes 
e leva pra sala um papelzinho para as tias. 
Perguntei se eram as crianças que se atrasavam ou os pais das crianças?  
Alexandre: Os pais e as crianças, ora! Minha irmã se atrasa no colégio também... 
 
 

As crianças demonstram interesse em utilizar os mecanismos internos de combinações da 

escola. A assinatura no “caderno dos peixes”, como diz Alexandre, ilustra claramente que estão 

cientes de que isso é uma estratégia utilizada quando, na entrada, passam do horário estabelecido. 

Sabem que devem entrar com o “papelzinho” e que este deve ser entregue para o adulto 

responsável de sua turma. Isso ocorre também quando têm consciência de que estariam burlando 

as regras e as combinações escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cena 40:  Pesquisadora- “E vocês cumprem’? 
                 Shaianne- “Ahah. Mais ou menos”. 

 

 
            fig: 5   Fonte: “Caderno dos Peixes”. 
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Pesquisadora- Na sala vocês têm regras, né? Combinações. Quem é que montou aquelas regras? 
Shaianne- Foi eu e os meus colegas. 
Pesquisadora- E vocês cumprem? 
Shaianne- Hãram. Mais ou menos. 
Pesquisadora- Que coisas não podem fazer dentro da sala? Tú lembras de algumas das regras? 
Shaianne- Não pode bater nos colegas, puxar os cabelos dos colegas, (silêncio...) não conversar dentro do refeitório, 
silêncio. 
Pesquisadora- E tu acha que tem que ter regra dentro de aula? 
Shaianne- Acho. 
Pesquisadora- Por quê? 
Shaianne- Porque não pode fazer coisa errada! Só pode fazer coisa certa! 
Pesquisadora- Mas tem coisa que tú sabia que tú não ia podes faze, né, em qualquer lugar! Por exemplo, dá nos colegas 
tú sabes em casa também tú sabes que não se deve fazer e na escola também não, que é bater nos outros, né? Então é 
diferente na escola e de casa essa regra? 
Shaianne- Em casa eu dô nas minhas irmã, mas... 
(Pesquisadora ri) 
Shaianne- Que elas implicam, né! 
Pesquisadora- Ali não tem essa regra e aí tú podes, podes briga né? 
Shaianne- Mas é que o meu pai dá na gente e bota a gente abraçadas. 
Pesquisadora- E vocês têm ajudante do dia? 
Shaianne- Temos. Começa na Ana Júlia de menina e dos meninos é o Bruno. 
Pesquisadora- É por letra que vocês fazem a ordem? 
Shaianne- Não! Por chamada. Aquelas das mochilas. 
Pesquisadora- Hã! Das mochilas aquela é a ordem ( ganchos com os pertences). 
Shaianne- E também das chamadinhas. 
Pesquisadora- E tú gosta de ser ajudante do dia? 
Shaianne- Gosto! 
Pesquisadora- E o que o ajudante do dia faz? 
Shaianne- Hã! Ele pega a cadeira pra tia, dá a comida para os outros, dá as colher, dá os pratos. 
Pesquisadora- E isso é importante? 
Shaianne- É. 
Pesquisadora- Por quê? 
Shaianne- Hã, porque isso é um dever, né! Daí tem que dar pros colegas! 
(Silêncio...) 
Shaianne- Na rodinha segura as chamadas. Pega a cadeira pra tia quando vão pro pátio! A gente senta também, né!! 
(Uma risadinha) 

Conversação com Shaianne na sala da equipe diretiva 
Dia: 18 de dezembro de 2006. 

 
 
 

As crianças não só parecem sentir a necessidade de escutar a mesma história novamente, 

mas de realizar tarefas semelhantes várias vezes. No Berçário e nos demais agrupamentos etários, 

evidenciam-se as reiterações infantis; reiniciam, a cada prática da rotina na escola, uma rede de 

significados vivenciados, estabelecem relações de semelhanças e de similaridades no cotidiano 

escolar. O tempo e o espaço são referenciais marcantes na construção de suas aprendizagens. A 

cada momento da rotina cotidiana, reiteram as construções que realizaram para aplicá-las 

novamente em suas participações nas relações sociais. 
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Sarmento (2002) traz uma metáfora do conceito de reiteração, “um tempo sem medida...” 

do qual me utilizo ao apresentar algumas situações: 

 

 
Cena 41 “Tá sobrando!” 
 
Situação de rodinha no início da manhã, as crianças sentadas com “pernas de índio”.No quadro negro, com giz colorido, 
a professora expressava as quantidades de crianças na sala com risquinhos no quadro. E as crianças participavam 
dessa forma nessa atividade, contando em voz alta um a um dos presentes em sala: Doze, treze, quatorze... 
Quando uma criança se deu conta e exclamou: “Tá sobrando!” 
Professora – “Quatorze, quatorze meninos!” 
(Com tom de voz de desânimo) 
Crianças- De novo! 
Bruno - Como é que ontem tinha vinte e... 
 (Some a voz das crianças que parecem, com o silêncio, iniciar uma reflexão interior com relação às quantidades de 
crianças presentes na sala nesse dia com a dias anteriores.  
(A professora retoma a contagem) E aqui, as meninas... 
Em coro: “Uma, duas, três, quatro e cinco.” “Cinco meninas!” 
Érica – Raram, só cinco! 
Professora – Olha lá.. (Segue realizando a comparação entre as quantidades de meninos e de meninas para que as 
crianças percebessem quem tinha vindo mais) 

Diário de Campo do dia 24 de novembro de 2006. 
 

 
Nesse tempo sem medida, recordo Benjamin (1993): a arte de narrar sempre esteve 

mergulhada nas artes da memória e da repetição. Essa repetição, desde os tempos passados, tem 

garantido a perpetuação e a preservação do vivido e do contado, das experiências coletivas e 

individuais, da cultura dos povos, o que faz com que algumas situações, fatos, histórias sejam 

relembrados e recontados na arte da memória e na arte de narrar.  

 
Cena 42: De novo? 
 
Professora – Ah! Amanhã tem outro passeio, nós vamos no Parque da Harmonia! 
Jeniffer – De novo? 
 
 

O que de fato as crianças parecem utilizar com bastante propriedade, recortando fatos, 

situações, combinações, expressões (com lucidez e clareza de detalhes), impressiona-me. A 

facilidade com que isso aparece pode ser um marcador da participação infantil quando expõem os 

fatos e os dados com firmeza ao narrar, na busca de suas memórias e na reelaboração de situações 

vivenciadas. 

 
 
Cena 43: “No que a gente viu um lixão fedorento”? 
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No momento da conversação entre educadores e crianças em roda, havia troca de idéias e memórias de situações que 
tinham experienciado em passeios realizados há poucos meses. 
Professora – Não pode jogar lixo na rua! 
Dionatan – No bueiro! 
 
Bruno – Nas águas. 
Professora – E onde é que nós fomos passear neste meio tempo; vocês se lembram? 
Crianças- No Lami Park! 
Professora – Não! 
Bruno- No outro aquele que até que nós, até que nós... 
Professora – Naquele que a gente comeu carreteiro... 
Bruno –No que a gente viu um lixão fedorento? 
Gabriela – Cheio de mosca! 
Professora – É. Que vimos aquele lixão fedorento, cheio de mosca! 
Bruno - No Parque da Harmonia! 
Professora – No Parque do Harmonia! 
Bruno – Que a gente ganho aquele papelzinho! (Foi entregue folders do Meio Ambiente para as crianças no passeio) 
Até que nós fomos no tio.! 
Professora – Que eles montaram uma casa com o que eles encontraram no Arroio Dilúvio, né? 
Shaianne – Eu que eu estava pensando... 
 

Diário de Campo do dia 24 de novembro de 2006. 
 

 

Como parece ser importante para as crianças (assim como para os adultos) a “reserva de 

experiências” que são construídas a cada participação coletiva ou individual. Cada uma dessas 

reservas é singular, como afirma Ferreira (2004), com a “multiplicidade de idiossincrasias sociais 

que cada um possui e com os vários elementos que estruturam a vida social”. Percebo que as 

crianças trazem, buscam e constroem, nessas reservas de experiências, suas vivências como 

aparece na cena 61, quando Bruno diz: “No outro aquele que até que nós, até que!”, fica expresso 

o conteúdo que constitui suas reservas de experiências quando buscam, na memória, seu acervo 

de vivências pessoais. 

 

Não segue outra lógica também a aplicação das regras sociais internas na escola. As 

crianças aplicam suas bases de interiorização de experiências também nas regras e rotinas desse 

cotidiano institucional, como na situação de aniversários e comemorações na escola que 

Alexandre ilustra com propriedade: 

 

 
Cena 44: ‘Faz uns bolinhos, uns negrinhos e pizza, uma coisa básica”! 
 
Conversa com Alexandre (J1/ 2006), com o objetivo de investigar os desejos e as possíveis propostas para o final de ano 
com as crianças. 
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Pesquisadora- Está chegando o Natal. O que tú gostaria que tivesse na festa da escola?  
Alexandre: Botar uns balõezinhos aqui (aponta para a entrada da escola). Faz uns bolinhos, uns negrinhos e pizza, uma 
coisa básica! 
Pesquisadora- E o que não é de comer? 
Alexandre- Uns brinquedinhos! 
 

 
 

Alexandre utiliza suas experiências pessoais para aplicá-las em situações do cotidiano; 

interado de que, em confraternizações e aniversários, são confeccionados doces e salgados, 

emprega com competência sua aquisição de conhecimento para todas as situações semelhantes. 

Sarmento (2005) menciona que tudo seria perfeito se o homem pudesse fazer as coisas duas 

vezes. E as rotinas escolares, bem como as regras sociais criadas pelas turmas, são mecanismos 

que exemplificam o eixo da reiteração institucional.  

 

Relembrar que as crianças não são passivas nas ações, interações e intervenções no 

universo escolar não significa que seus leques de ações sejam limitados; Ferreira (2004) 

menciona que se assentam processos de negociações entre adultos e crianças, permitindo que as 

ordens institucionais sejam postas em ação e continuamente atualizadas. Pois bem, a participação 

das crianças está permanentemente em ir e vir, ou seja, em constante atualização e efervescência 

social. Reveste-se muitas vezes na forma de resolução de problemas para garantir o bem comum, 

reelaborando novas definições das situações entre adultos e crianças e entre as próprias crianças. 

 

Nas rotinas, por mais que pareçam seguir uma lógica de repetição sistemática nos 

meandros de cada tempo e a cada espaço institucional, surgem rupturas que parecem ser 

imperceptíveis ao olhar dos adultos, no entanto elas são recriadas pelas crianças com atuações de 

reiteração, ludicidade, fantasia do real e interatividade com brincadeiras, sons, ritmos, toques 

corporais, posturas, códigos construídos a cada momento e gerenciam, entre seus pares, maneiras 

peculiares infantis de participação na escola, infringindo normas e estatutos enquadrados pelos 

adultos. Quando alguns adultos percebem o acontecido, classificam essas rupturas por vezes 

como “desordem” e “bagunça infantil” na comunicação entre adultos e crianças.  

 

Cito uma situação que muito me interessou; as crianças do Berçário, ao aguardarem o 

horário das refeições no hall das salas, sentados nas cadeiras com mesas de apoio, sacodem os 
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pés num balé frenético, batendo na estrutura de madeira, repercutindo um som forte, o que, de 

certa forma, acusa e avisa as funcionárias da cozinha que estão prontos e aguardando as 

refeições.Isso é uma possível leitura de participação dos bebês quanto aos tempos e às rotinas 

estabelecidas, sem que os adultos interfiram nessa solicitação. 

 

Busco também aí a explicação de que realmente as crianças fazem por cumprir os 

combinados internos da escola como um todo.  

 

Cena 44 b “Tia tú não falo da tia Sônia!” (KAROLINE-J2B) 
 
Estava recebendo uma estagiária nova na escola quando Karoline, uma das crianças da escola, que transita com muita 
segurança e liberdade pela escola me inquire: Tia tú não falo da tia Sônia!  Está pergunta veio a mente de Karol, pois estava 
apresentando a estagiária ao grupo da escola e Karol percebe que acabo por não apresentar Dona Sônia, funcionária da 
portaria da escola, à estagiária. Karol estava atenta acompanhando as informações que eu passava a futura estagiária.  
 

 

 

Percebo que participam de diferentes formas dessas atribuições da instituição. Retorno à 

cena 44b, quando Karoline (J2B) diz “Tia tu não falô da tia Sônia?”, ao recebermos uma 

funcionária nova na escola e eu não a ter mencionado para outras apresentações. Ela sabe da 

importância de cada um na escola e de cada atribuição que lhes compete enquanto funcionárias 

da instituição. 

 

Quando estão aguardando uma atividade prevista na escola, e esta demora a efetivar-se, 

acabam buscando mecanismos de cobrar seus direitos: “Oh Tia, não vai pesá nóis?” Larissa 

inquire a nutricionista, aguardando a realização da medição de peso das crianças e que, ao seu 

olhar, estava muito demorada essa atividade. Se tudo isso acontece no âmbito maior da escola, o 

que se dirá no espaço íntimo da sala de aula? 

 

 
Cena 45: Começa na Ana Júlia de menina e dos meninos é o Bruno. 
 
(Continuação da conversação com Shaianne) 
Pesquisadora – E vocês tem ajudante o dia? 
Shaianne – Temo. Começa na Ana Júlia de menina e dos meninos é o Bruno. 
 
Observo que Shaianne já percebe as normas que regem a ordem instituinte do “ser ajudante do dia” na escola. Percebe 
que a ordem em destaque é regida pela primeira letra do nome em relação à seqüência alfabética. Além disso, 
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demonstra a compreensão do gênero “menino” e “menina” como ajudante de turma. As meninas auxiliam as meninas e 
os meninos seus pares de gênero. Penso que, de certa forma reforçamos os distanciamentos entre os gêneros. Ou seja, 
deveríamos criar circularidades entre eles, pois a questão seria a de auxílio ao próximo independentemente a que 
gênero pertencemos. 
 

Conversação individual com Shaianne na sala da equipe diretiva 
Dia 18 de dezembro de 2006 

 
 
 

A rapidez, a fluidez e a voracidade que se apresentam nas crianças faz parte da atualidade. 

As situações do cotidiano na escola e fora dela parecem não ter tempo de ser assimilada com um 

tempo mais “curtido”. O imediatismo pertence à ordem do dia. Somos tragados por essa corrida 

contra o tempo sem tempo para quase nada ou usamos o tempo para fazer de tudo ao mesmo 

tempo. 

 

Benjamin (1993), cita que parece não haver tempo em uma sociedade dominada pela 

rapidez; sendo assim, é preciso criar espaços alternativos para que o tempo torne-se aliado de 

todos nós com um “tempo de lentidão, um tempo de fiar, um tempo em que o diálogo não 

expresse apenas um breve recado, mas em que a experiência de quem diz possa encontrar-se com 

as de quem ouve, de maneira que quem ouve esteja em companhia de quem narra”. Incluo aqui a 

cena que perpassa na escola com Vitória (J2A) na linha da experiência do encontro e do 

pertencimento tão necessários a qualquer ser com vida. 

 

 
Cena 46: SENTIR-SE PARTE... 
 
Vitória é uma menina do Jardim. no dia 4 de outubro ela trouxe para a escola uma dobradura de papel que fez a função 
de envelope. Entregou esse envelope para a funcionária da escola que fica encarregada da entrada. Tia Sônia recebeu 
esse envelope e o abriu na sua frente. Ele continha um desenho que Vitória fez com caneta esferográfica azul, um 
pedaço de folha de caderno. Era a fachada da escola.. Tia Sônia questiona Vitória: É o desenho da escola? É , responde 
ela. Desenhei a Nadal para colocar aqui e aponta para o mural da entrada. Penduramos sua obra no mural da escola. 
Ela ficou expressando sua alegria através de um sorriso e saiu pulando pelo corredor direto para a sala. 
Nesse momento de escrita, reflito sobre a percepção que Vitória tem desse espaço do mural. O que pensa representar o 
mural? Para que serve? Com que intenção trouxe o desenho? Por que desenhou a escola? O que diz da escola? 
Faço essas pequenas reflexões para, em outro momento, questionar Vitória nas suas intencionalidades e propostas. 
Talvez, em virtude do aniversário da escola, dos seus 35 anos. Na época, organizaram-se propostas com todos os 
educadores e crianças. Diversas atividades, com intensa participação, aconteceram durante esse período. Cito algumas 
para dividir a riqueza da vivência que adultos e crianças estiveram engajados neste processo: pintura das paredes 
extremas da escola, confecção de painéis de diferentes propostas plásticas, participação na decoração do bolo da 
escola, construção do presente que cada turma ofereceu à escola, abraço simbólico à instituição, festa de aniversário 
com a comunidade e ex-alunos da escola convidados, apresentação de documentos históricos de antigos funcionários 
nos cadernos do contador da época com fotos, exposição de fotos dos momentos da caminhada da instituição e demais 
atividades em cada turma. 
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Acho que isso desencadeou um re-olhar de Vitória à Nadal como é identificada a escola por parte das crianças. 
 

 

 

Penso que Vitória ilustra essa imagem identitária ao se reconhecer dentro do sistema de 

relações sociais escolares. Parece ter a clareza de que uma das suas marcas de constituição nesse 

momento de vida é “ser da Nadal”. Vitória exercita o que é de conteúdo e de conceito quanto ao 

espaço, trazendo o sentido de sua construção identitária simultânea ao sentido social e histórico 

de relação, exprimindo assim a sua identidade, a identidade de grupo e a identidade do lugar. Ser 

criança, ser menina, ser da turma do Jardim, ser aluna, ser da Nadal,várias combinações de sua 

constituição diante de si e dos outros. Vitória vem construindo os tempos e os espaços dentro da 

escola e fora dela. Emprega sua competência quanto às agendas, comemorações e rituais 

escolares. Sabe que a escola faz aniversário, assim como ela e suas/seus amigas/os e, como tal, 

usa um de seus artefatos infantis de participação, que também a constitui enquanto criança, que é 

o brincar. Brincando, a criança atua, interage, reflete, reestrutura, assume papéis e compromissos 

sociais. Comemorar os aniversariantes do mês para as crianças também é um ritual realizado na 

escola.  

 

Na entrada da instituição, bem como em cada sala, estão afixados painéis com os 

aniversariantes e a data de seu nascimento. Os salgados e doces são confeccionados pelo grupo 

de cozinheiras da escola. Em cada sala, são distribuídas velhinhas coloridas, balões, cordões e são 

decoradas as toalhas que são dispostas para o momento do lanche com o “cantar parabéns”, o 

“apagar as velhinhas”, o “cortar o bolo” e, depois de tudo isso, ainda levar os balões para casa. 

 

As crianças verbalizam se estava boa a torta, o bolo, a pizza, os canudinhos, o suco e/ou 

refrigerante a cada festa de aniversário. Se isso não aconteceu, criticam procurando os adultos 

para deixarem expressa sua reclamação e para que saia melhor na próxima festa. No dia 28 de 

junho de 2007, no turno da tarde ao final de uma festa, Alexandre (J2) anuncia que “O bolo 

estava muito ruim! Mas o canudinho estava booom!”.  Avaliamos no dia posterior que o forno 

deveria estar com problema de aquecimento, pois um dos lados cresceu e o outro ficou com 

aspecto de abatumado. Outra hipótese levantada foi de que, naquela semana, estávamos passando 

por chuvas constantes, e o tempo muito úmido poderia ter alterado o fermento na massa. Essas 



 140 

considerações foram debatidas, apresentadas pelo grupo da cozinha em parceria com a equipe 

diretiva para uma futura superação do que tinha acontecido nessa data para que não acontecesse 

novamente com os cuidados possíveis. 

 

Com a forma simples, sincera e direta de comunicar-se, Alexandre deixou clara a 

observação frente ao bolo de aniversário. Essa maneira peculiar das crianças de dizer o que 

sentem, pensam e observam é constante na instituição.  Nessas relações e interações em grupo e 

de grupo, surgem momentos em que elas excluem alguns colegas das atividades coletivas. 

Determinam o tempo que eles devem ficar afastados e os convidam a retornarem ao grupo.  

 

 

 
Cena 47: “É que a gente briga, ...” 
 
Vitória - Eu não gosto quando as guria não são minha amiga e depois a gente briga por causa de alguma coisa no pátio. 
Érica - É que a gente briga porque a gente porque uma tá fora e daí a outra também fica fora e... 
 Muda a voz e interpreta: Ah não!  (Com tom de voz mais alto e firme.) 
Ficar fora, neste sentido, diz respeito a quando uma criança é retirada da brincadeira por estar com dificuldade de 
relacionamento ou de cumprir as regras do pátio ou da brincadeira que eles mesmos criaram, para retornar mais tarde ao 
grupo com a aprovação do adulto. 
 

 

Atividades coletivas e fraternas, como aniversários na escola, até situações de conflito e 

tensão são vivenciadas entre seus pares, apurando assim esse exercício social de participação, 

convivendo, estabelecendo o sentimento de pertencimento ao grupo e às ordens internas 

instituídas pelas próprias crianças. Tramam essas ordens sociais através do estabelecimento de 

regras construídas coletivamente entre seus pares. Aparece no grupo de crianças as que atuam 

como “organizadoras” das discussões, que coletam as opiniões de seus amigos e colegas, escutam 

o ocorrido no relato de desacordo e por fim estabelecem o veredicto final da situação. 

 

As crianças que têm presença marcante diante do grupo, que são mais falantes, que 

impõem e propõem com mais freqüência no cotidiano escolar, são “autorizadas”, explicitamente 
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ou não, pelos seus pares, são mais solicitadas nas atividades internas de sala e nas externas de 

pátio. Traços esses que constituem uma das formas de como se dá a gestão entre elas.  

 

A competência dessas crianças “líderes” que organizam brincadeiras, distribuem papéis e 

atribuições para seus colegas, escolhem quem brinca no grupo ou não, o que vai ser dito ou 

silenciado, gerencia quase todos os momentos as ações e situações entre seus pares. Percebo que 

o grupo da turma delega e autoriza poderes a essa criança e que ela ocupa esse lugar que lhe é 

atribuído como se tivesse ocorrido uma eleição “simbólica” de liderança e/ ou de consentimento 

do sentido de representação nas decisões coletivas.  

 

As linguagens orais trazidas pelas crianças demonstram como decodificam entre seus 

pares as lideranças; realizam também essa leitura com adultos (conselho escolar, equipe diretiva, 

professora, monitora e estagiária), percebendo quem tem mais acesso às mães em situações de 

emergência com linha direta ao telefone, os locais e espaços físicos que cada adulto ocupa, o uso 

de crachás para as crianças em passeios; sabem que atendemos a diversas situações que são 

decifradas pelas crianças, muitas vezes sem que tenhamos sentado com elas para conversas sobre 

isso. 

 

Esse conhecimento ilustra, de certa maneira, a presença dos eixos da fantasia do real, da 

ludicidade e da reiteração enquanto transitam de seu mundo imaginário para o mundo real com 

pactos instituídos: as “lideranças”, os papéis assumidos de “professora”, de “papai e mamãe”, de 

“chefe manda”, de “mamãe posso ir?” e o sentido de “eleição de representação” com seus 

desempenhos nos rituais e normas. 

 

 

 

 

 
 
Cena 48: “É porque eu gosto de fica brincando com eles”. 
 
 
ENTREVISTA COM SHAIANNE NA SALA DA EQUIPE DIRETIVA 
DIA 27/12/2006 
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NA SALA DA EQUIPE DIRETIVA 
TURNO: TARDE 
 
 
 
CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO E O TEMPO DA CONVERSAÇÃO: 
 
Este era o último dia de atendimento às crianças na rede municipal. Eram quase seis horas da tarde, e a maioria das 
crianças tinha saído. Como Shaianne gostava de entrar na sala e “bater papo” comigo, convidei-a para ficar me fazendo 
companhia e começamos a conversar. Ela já sabia das minhas anotações, observações e coleta de fotos, pois eu já 
tinha participado em diferentes momentos do seu cotidiano com seus colegas; sua mãe sabia do meu trabalho, 
autorizando sua filha a participar. 
Ofereci materiais plásticos para que registrasse o que tinha vontade enquanto conversávamos. 
Organizei o gravador e iniciamos nosso “bate papo.” 
No final Shaianne ouviu parte da gravação que fizemos e fez alguns comentários quanto à sua voz, à minha voz e ao 
que não tinha escutado direito na gravação. 
...  
 
Pesquisadora – É! Aqui da escola! 
Shaianne – Brincá! 
Pesquisadora – Brincá também! É tu gosta de brincá com guri e com guria? Como é que tu gosta de brincá? 
Shaianne – Com os outros, com guri e com guria. 
Pesquisadora – E que tipo de brincadeira tú gosta de fazer na escola infantil? 
Shaianne -  A gente brinca às vezes de polícia e de ladrão, de pega-pega, de esconde-esconde, de gangorra, 
 de um monte de coisa a gente brinca. 
Pesquisadora – E tú brinca só com os teus colegas da turma ou com os outros colegas das outras turmas? 
Shaianne – Eu também brinco com outros colegas das outras turmas, a Érica e a Clara eu brinco com elas. 
Pesquisadora – Mas é mais com os da tua turma?. 
Shaianne – É mais com a da minha turma. 
Pesquisadora – Mas por quê? 
Shaianne –Hã! Porque sim. 
Pesquisadora – Por que eles ficam mais perto de ti porque tú encontrar eles mais; é isso? 
Shaianne – É porque eu gosto de fica brincando com eles. 
 
 
 

 

As crianças que sofrem determinados distanciamentos sociais, quando são vistas pelos 

seus pares como “suja, com coceira de piolho e com cheiro ruim” parecem ter que demandar mais 

esforço perante o grupo para ingressar e participar nas atividades lúdicas.   

 

 
Cena 49: “O Luiz sempre faz sujeira, ele tá sempre sujo, vem sujo”! 
 
 
Na sala da equipe diretiva estavam Nikolas, Adriana e eu, pois, naquele momento casualmente, Nikolas passa pelo 
corredor que fica em frente à nossa sala. Adriana solicita sua presença ao entrar no local. Inquire Nikolas da seguinte 
forma: 
 
Adriana - Vêm cá, o que tem no banheiro que outro dia tu me contou? Fala para a Clarice! 
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Nikolas-Eu vi o cocô na parede do banheiro! 
Adriana- Mas tú disse que sabe quem fez esse sujeira. 
Nikolas- Acho que é do Luiz Fernando. 
Adriana- Por quê? 
Nikolas- O Luiz sempre faz sujeira, ele tá sempre sujo, vem sujo! 
Adriana- Mas tú não tem certeza nem eu; então não podemos ficar apontando amigos sem saber! Certo? 
 
Minha observação nesse momento foi de que Nikolas então concordou com que Adriana havia lhe dito. Não senti que a 
argumentação de Adriana tenha alterado a impressão que Nikolas tem de Luiz Fernando. Pareceu-me que apenas 
concordou “da boca para fora” corriqueiramente falando. 
Saiu para encontrar seus colegas que já estavam na sala de aula se organizando para irem ao pátio no turno da tarde 
após o lanche.  
 

Diário de Campo: 12 de setembro de 2006. 

 

Nas instituições escolares, assim como na vida dos adultos e das crianças, são 

experienciadas situações de acolhida e de distanciamento nas relações sociais. Lidar com isso no 

institucional e reverter esses meandros do que é ser criança “limpa, cheirosa, bonita e 

comportada” é responsabilidade também dos educadores. Requer da criança e do adulto o 

estabelecimento de interações sociais mais igualitárias do que “cuidar e educar”.  

 

Romper a lógica do padrão do que deva ser uma unidade de beleza, de estética e 

normalidade e partir para a esfera da complexidade, relatividade e diversidade requer um 

desprendimento maior do que estamos acostumados a exercitar socialmente. Vivenciei com as 

crianças práticas de interações sociais que explicitavam o exercício de construções estéticas a 

todo o momento.  

 

Como diz Paulo Freire (1997), somos mulheres e homens, seres histórico-sociais, 

tornarmo-nos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper. Por 

tudo isso, fizemo-nos seres éticos e estéticos. As crianças têm “à flor da pele” a capacidade de 

intervir nas situações do cotidiano escolar, decidindo as regras e os rituais que estabelecem nas 

interações, escolhendo e rompendo, de forma mais ou menos intensa, esse sistema institucional.  

 

Uma das peculiaridades da infância é a curiosidade. Observam o que se passa no tempo e 

no espaço institucional e percebem pontos que parecem imperceptíveis ao olhar do adulto. Freire 
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(1997) retrata que a curiosidade que faz perguntar, conhecer, atuar, reperguntar e reconhecer é 

fator indispensável ao processo de aprendizagem e, conseqüentemente, à participação infantil. 

 

Buscando ilustrar com algumas situações em espaços informais durante a pesquisa trago 

como exemplo: 

 

“Até parece que a escola tá um pouco nova!” Ronald (Maternal 1- 2006)  
(Quando retornou depois das férias e encontrou a escola e os brinquedos de pátio pintados.) 
“Esses tão muito velho!” (Éder M2A) (Referindo-se aos brinquedos de sala em comparação aos comprados para as turmas). 
“Que furado!” (Sabrina J1) (Ao passar no corredor e avistar no mural central da escola um furo no feltro e não resistir em colocar 
seu dedinho indicador no furado que acabara de descobrir). 

 

As crianças circulam por dentro e por fora da escola. Com isso, seu olhar captura 

mensagens com sentido de apreensão e decodificação desses sinais que constituem o cotidiano 

escolar. Compreendem que os objetos têm tempo de uso, que são adquiridos novos, que são 

realizadas reposições de materiais nas salas. O sentido de conservação do espaço coletivo e 

público já está internalizado nas práticas escolares, assim como o da percepção do estético. Faço 

aqui um pequeno recorte para apontar outra faceta que surgiu durante a análise dos dados em que 

as crianças, em suas vivências sociais, iniciam a construção do sentido do público e do privado 

em suas interações sociais. 
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6 PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO LEITURA DE MUNDO 

 

Decodificar códigos e rituais sociais faz parte de um processo de interação com o outro e 

consigo mesmo como forma de alfabetizar-se socialmente para a vida pelo viés da participação 

em exercícios que as crianças praticam em suas relações sociais. Essa leitura de mundo só é 

possível na medida em que as interações e reiterações acontecem entre as crianças e entre as 

relações intergeracionais. E a fantasia do real auxilia tanto quanto as demais gramáticas da 

infância nessas experiências que a criança vivencia enquanto partícipe social do cenário em que 

transitam fantasias e realidades. 

 

As crianças, nesse ciclo de vida, utilizam a oralidade e a corporeidade como recursos que 

dispõem para constantes interações sociais com seus pares e com os adultos, o que já se pode 

considerar como um processo de “alfabetização social”. As crianças percebem, vivenciam, 

elaboram e aplicam essas construções de gestão coletiva no interior da escola.  Percebo que as 

crianças buscam outras crianças de seu grupo de relações para buscar apoio, auxílio e amparo nas 

situações em que se sentem injustiçadas ou em desconforto. Sem que se estabeleçam eleições 

formais de lideranças e de governo entre elas, noto que as escolhidas dentre as demais de seus 

grupos gerenciam decisões, determinam normas e estabelecem deliberações, aplicam suas 

competências cognitivas relativas ao que deva ser considerado público ou privado, demonstrando 

um afinado senso político. 

 

6.1QUANTO AO SENTIDO POLITICO E PÚBLICO 

 

“É do Governo!” Thalyson ( JB2- Cena 34) 

Uma das formas de participação infantil na gestão da escola está ligada à atuação política 

infantil e às mudanças de paradigma da infância. As interpretações e coleta de materiais 

resultaram, a meu ver, na apropriação criativa que as crianças efetuam das informações do mundo 

adulto para incorporarem ao seu próprio mundo. Elas utilizam as mesmas informações adquiridas 

para atuarem de forma política na escola, negociando situações, argumentando posições e 
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interpelando frente a momentos em que consideram surgir injustiças. A troca entre crianças e 

adultos faz da instituição um engajar na definição de bens coletivos. Habermas (2004) diz que  

 

a esfera pública é um sistema de alarme dotado de sensores não especializados, porém 
sensíveis no âmbito de toda a sociedade. Na perspectiva de uma teoria da democracia, a 
esfera pública tem que reforçar a expressão exercida pelos problemas, ela não pode 
limitar-se a percebê-los e a identificá-los, devendo, além disso, tematizá-los, 
problematizá-los e dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a ponto de serem 
assumidos e elaborados no contexto parlamentar.  

 

 

Discutir as opiniões que as crianças têm sobre as coisas e as situações, num movimento 

similar ao parlamentar, baseado no exercício de democracia, assumindo as decisões e elaborando-

as coletivamente são princípios básicos para a participação das crianças na gestão escolar. 

 

Não quero trazer aqui a curvatura da vara pendendo para o lado de gestão e de 

participação coletiva na perspectiva de um “comando de mobilização”, como diz Laval (2004), 

ou seja, o “chefe” sendo animador e “mobilizador” de afetos ou um “arrebatador” que proclama 

então o fim da autoridade de quem gerencia. Apesar da turbulência de desgoverno, do sentido da 

ausência do Estado no gerenciamento das políticas públicas, as crianças identificam quem são os 

gestores que respondem por instâncias de governamentais. Inicio com a fala de uma criança que 

deixa claro o grau de compreensão política das crianças: 

 

 
Cena 50: “É o presidente”! 
 
TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO DIA: 14/12/2005 
COM: THALYSON  
ALUNO: JARDIM B2 
TURNO DA TARDE 
LOCAL: SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO E O TEMPO DA CONVERSAÇÃO: 
 
Próximos que estávamos do final do ano, as atividades na escola estavam relacionadas à confraternização do Natal e às 
atividades de entrega dos relatórios de observação das crianças. 
Talyson, por ser um menino que tem facilidade em comunicar-se com todos na escola, observador e extremamente 
curioso, tinha percebido meus movimentos de coleta de materiais, fotos da escola e demais documentos institucionais 
em outra situação no corredor.  
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Me indagou: Por que tú tá pegando isso? 
Expliquei qual era meu objetivo de pesquisa e ele perguntou:  
 
“Mais tu não vai me entrevistá então?” 
 
Como ele acabou questionando, de certa forma estaria autorizando a sua participação na conversa. 
Pensei então de combinar um dia para conversarmos. Foi o que acabou ocorrendo nesse dia. 
 
Thalyson – E por que ele tá gravando assim? 
 
Pesquisadora – Ah depois eu te mostro! É porque a cabeça da gente não lembra tudo e por isso a gente tem que gravar 
para depois nós ouvirmos tudo de novo! 
Thalyson  - Ah! 
 
Tinha arrumado a sala da coordenação pedagógica com os instrumentos que iria utilizar como recurso: com fichas de 
expressão de tristeza e alegria.  
Aponto para o desenho que Talyson faz na folha de desenho. 
Thalyson – A escola e o pátio! 
 
Pesquisadora - E isso te deixa alegre? Tira mais um vamos ver! 
 
Thalyson busca nas peças que estão dispostas na mesa. Ao tirar a ficha, expressa sua surpresa e diz: 
 
“ALEGRE!” 
 
Pesquisadora - Ah! De novo! Que será que tu vai desenhá prá mim agora? Coisas que te deixam alegre além da escola 
e do pátio?”. 
 
Thalyson rapidamente demonstra compreensão das regras do jogo e foi logo desvirando uma de cada vez, uma das oito 
fichas que estavam posicionadas na mesa (quatro com expressão de tristeza e quatro fichas com expressões de alegria.) 
Olhou para o gravador e perguntou: 
Tu já tá gravando? Depois eu quero ouvir! 
 
A conversa foi transcorrendo. Eu fazia indagações e ele respondia com rapidez em alguns momentos em outros surgia 
pausas que penso estar ele refletindo como explicitar. Conversávamos sobre a conservação da escola, seus amigos as 
coisas que gosta na escola e as que não lhe trás tantas alegrias. 
Ao estar dialogando quanto a conservação do prédio da instituição e seus brinquedos de pátio destaco trechos dessa 
conversa que me instigaram... 
 
Pesquisadora - Não sei se tú conhece, Thalyson, mas aqui na escola a gente tem coisas que estragam, né! Tú já viu que 
tem coisas que estragam? Porta, janela, tem brinquedo que estraga, né! E quando nós arrumamos, vem alguém para 
consertar! Normalmente tem que tê dinheIro para arrumar, né? 
 
 Thalyson afirma positivamente com a cabeça.  
 
Pesquisadora - E esse dinheiro para consertar, tú acha que vem da onde?. 
Thalyson - É do governo!. 
Pesquisadora - Do governo? Quem é o governo, Thalyson? 
Thalyson - É o presidente! 
Pesquisadora - Haãm! E aí é ele que manda dinheiro prá nós? Para nossa escola? 
Thalyson - É ele que tem! 
Pesquisadora - Haãm! E assim, Thalyson, por exemplo, os brinquedos que tú viu lá na frente estão consertados ou não? 
Thalyson - Tão! 
Pesquisadora - Hi, tem vezes que estraga as coisas! E aí o governo manda dinheiro e a gente arruma! E o que eu tô 
pedindo pra vocês conversarem comigo é que tem coisas que as crianças olham e os adultos não enxergam! Né? Tem 
coisas que as crianças gostariam que tivessem numa escola que os adultos não sabem! É por isso que a criança é que 
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tem que fala coisas que elas acham que são legais nesse lugar das crianças! É por isso que a gente tá conversando! 
Senão eu perguntava para gente grande para os adultos, né! 
 

Trecho da Gravação realizada no Dia: 14 de dezembro 2005 
 

 

As crianças demonstram em diversos momentos (em grupo ou em pares) o sentido do 

espaço público que lhes pertence e o uso dos objetos e utensílios coletivos da escola. Parecem 

captar a linguagem de que a escola infantil tem como objetivo atender com qualidade às suas 

necessidades, peculiaridades e curiosidades e solicitam que isso se efetive na prática quando 

mencionam que a estética dos objetos não lhes agrada, quando a organização da sala e a 

funcionalidade não estão de acordo com seus desejos. 

  

 
Cena 51: “Tú e a Tia”! 
NA ESCOLA, NO MOMENTO DA RODINHA EM SALA 
COM A TURMA DAS CRIANÇAS DO JARDIM 2A 
TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO 
                                            
SENTIDO DO PÚBLICO: 
Professora - Aí a gente avisa que os brinquedos são da escola. Os brinquedos da escola a gente leva prá casa?” 
“NÃO! (Em coro as crianças respondem à educadora.)”. 
Professora- E onde é que fica?  
Nicolas - Aqui na escola.  
Professora - E quem é que tem que cuidá? 
Nicolas - Tú e a Tia!  
Ao mesmo tempo Érica salta a voz e refaz o que Nicolas explicita ao grande grupo. 
Érica -A gente!  

Trecho da Gravação no Dia: 13 de setembro 2006 – Manhã 

 

As crianças percebem que o espaço da escola é um espaço seu mesmo sendo de todos, 

compreendendo o sentido de coletivo e de público. Decodificam qual é a lógica que os separa ou 

que os agrupa, captam que a normativa constitui-se pelo perfil de idade cronológica. O 

mecanismo em que a escola opera, em tempos e espaços durante a rotina, as crianças já 

incorporaram-no, operacionalizando as ações do cotidiano. Sabem que o refeitório não comporta 

todos ao mesmo tempo e que, por grupos de menores aos maiores, vão se movimentando e 

preenchendo os lugares nas cadeiras para o ato de alimentarem-se. 
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Cena 52: “Porque não fica todo mundo amontoado, dá prá todo mundo”! 
 
Momento de Conversação Planejada com Thalyson (J2B): 
 
Pesquisadora – E o refeitório? É outra parte, se tú fosse o diretor da Nadal o que tu mudaria lá no refeitório que tú não 
acha legal? 
Thalyson – Botaria uma mesa grande! 
Pesquisadora – Uma mesa bem grande? Por quê? As pequenas tu não gosta? 
Thalyson – Não, fica todo mundo amontoado! 
Pesquisadora – E aí uma grande ia ser legal? 
Thalyson – Porque não fica todo mundo amontoado, dá prá todo mundo! Mas tem que compra DUAS GRANDIS! (tom de 
voz de força, volume e tamanho) Pro Maternal e pro Jardim A1! Porque agora meu mano vai por refeitório! 
 (Rodrigo é irmão de Thalyson que, nesse ano de 2005, se encontra no Berçário II e no ano de 2006 freqüentará o 
Maternal I utilizando o espaço do refeitório para alimentação. 
Pesquisadora – É! Teu irmão vai por refeitório, isso mesmo! 
 

Trecho do Diário de Campo: 14 de maio de 2005 
 

   

Thalyson traz outro componente importante para a gestão da escola quando comenta o 

tamanho da mesa. As mesas não poderiam aumentar de tamanho nem poderíamos adquirir mais 

mesas nesse local, porque seu o limite nos impede. Contávamos com alguns bancos coletivos de 

madeira em que sentavam três ou quatro crianças. Pensamos, então, em reunião de Conselho 

Escolar, em adquirir mais cadeiras para melhor disposição das crianças e maior conforto no 

refeitório. Investimos também na melhoria das fórmicas das mesas. Trocamos todas as placas de 

cima e colocamos novas, o que deu uma aparência bonita ao ambiente do refeitório, acrescido 

também de um novo piso. 

 

Cabe aqui destacar que, em função dessas informações trazidas pelas crianças, foi 

possível buscar alternativas para o local do refeitório. Sabemos que não poderíamos ampliar o 

tamanho do refeitório, mas empregamos verbas para qualificar esse ambiente. Compramos mais 

canecas, talheres e cremeiras para servir os alimentos.  

 

Lembro que em 1992 também na escola em que trabalhei na Restinga havia uma menina 

chamada “Raquel” que eu pouco escutava sua voz em sala, mas atuava ativamente com seus 

pares no pátio. Intrigada com isso, procurei sua mãe no final de um dia. “Raquel quase não fala 

em sala; em casa como é?” A mãe prontamente respondeu com simplicidade: “Mas eu disse pra 
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ela não encomodá a senhora em aula!”. Isso reforça que os tempos parecem mudar as coisas, as 

ações, as concepções, as participações infantis... 

 

 

Cena 53: “O que eles notam o que de diferente acontece na escola e que eles aprovam é da gestão”! 
 
Entrevistada: Representante Segmento Professora 
 
 
Mirian -... ah, ah, por exemplo, também não deixa de ser da gestão. O que eles notam o que de diferente acontece na 
escola e que eles aprovam é da gestão. O sabão que foi para lavar as mãos agora! Eles se apaixonaram que a gente 
explica como tinha que ser usado. O papel (pausa) que eles retiram e usam e não precisa mais da toalhinha. Que eles 
teriam que tirar um a um. Conversamos de onde vinha o papel, então isso tudo faz parte da gestão. A participação deles 
na festa Junina, agora. Que a gente tá conversando com eles. Nessa parte das compras com os brinquedos. Eu acho 
que eles, nos passeios, eu acho que eles participam em vários momentos. (Pausa) Da rotina da escola, na gestão 
escolar.  
 
 

Parte da entrevista realizada dia 16 de junho de 2006 – Turno: tarde 
 

Passam a sentir-se parte daquele espaço, dominando os tempos, as rotinas e reconhecendo 

os adultos que circulam no interior na instituição com suas atribuições. Entendem que os 

educadores atuam em tempos diferentes e em lugares diversos durante o dia. Como exemplo, a 

professora do turno da manhã atua em uma determinada turma de crianças e, no turno da tarde, é 

referência de outro grupo etário. Tanto compreendem, que realizam, em dados momentos, 

negociações, tais como essa: “Tu vai ficá com nós?” Percebem que os adultos circulam entre as 

turmas, auxiliando, em turnos diferentes, turmas de outra faixa etária. 

 

 
Cena 54: “Tia, fica com nós”! 
 
No final dos dias de estágio que Nara B. cumpria na turma do Jardim 2B para efetivar suas horas de conclusão no curso 
de Pedagogia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Clara e Rafaela a inquirem: 
 
“Tia, fica com nós!”  
“Nós falamos com eles!”  
Eles, que elas mencionam, são as crianças do Maternal que nesse ano Nara está trabalhando. Clara e a menina Rafaela 
estão na escola desde o Berçário, e Nara B. realizou a adaptação das duas junto com sua equipe de trabalho na 
instituição. 
 

Trecho do Diário de Campo: 03 de julho de 2006 
Turno: Manhã 
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As crianças das diversas turmas sabem que a escola atende a muitas crianças, das 

“maiores” às “menores”. As turmas dos Berçários e dos Maternais reconhecem as crianças das 

turmas dos Jardins como as “crianças maiores” e, em contraponto, as turmas dos Jardins são 

lembrados por seus pares e por parte dos adultos educadores de que são grandes e têm que ter 

cuidado com os “menores”. Tudo isso perpassa também pelo reforço das falas dos educadores 

que frisam questões relativas a esses aspectos de idade, ordenação, repartição, tempo e 

aprendizagens. 

 

“Tia, não precisa nos cuidá, tia, nós já somos grande!” No pátio Mariana (M2B) diz para a 

monitora Regina quando estava brincando (diário de campo do dia 22 de maio de 2006). As 

crianças parecem tirar proveito das oscilações verbalizadas pelos adultos que, em certas 

situações, “são grandes e em outras são pequenas” e as reproduzem dizendo em um determinado 

tempo que “... nós já somos grande!”, “Tia, a gente não somos mais bebê ...” e no entanto, em 

outro momento, expressam “Tia, fica com nós!”. 

  

A memória novamente é evocada quando as meninas relembram que eram “cuidadas”, 

quando “pequenas” no Berçário pela mesma monitora de agora no Jardim. A memória das 

crianças aos fatos que se passaram e a necessidade de reiterarem-se ao que já tinham vivenciado 

volta à tona na experiência que estão passando atualmente. 

 

Ferreira (2004) menciona existir três grandes círculos de reflexividade30; permito-me 

utilizar um deles para analisar a questão relativa à idade que é descrita como singularidade na 

categoria social da infância quando, em diferentes situações, as crianças explicitam as idades 

como marcadores de desigualdades e de diferentes posicionamentos sociais. 

 

                                                 
30Sarmento (2002, p. 78) explicita os três grandes círculos de reflexividade. Um deles revela as características 
universalistas que estabelecem os sistemas simbólicos e os valores coletivos gerados nos processos interativos da 
ação social os quais configuram os indivíduos a um grupo de pares infantis e a uma cultura geracional baseada pela 
reciprocidade das relações e pela horizontalidade na distribuição dos poderes. Outro grande círculo se cruza na 
categoria social da infância, permitindo as particularidades comuns a cada criança, configurando a sua pertença a 
um grupo diferenciado de culturas de gênero e idade partilhadas por laços de solidariedade e estabelecendo 
fronteiras, mas sem que isso impeça outras relações mais abertas e integrativas com os outros de fora. E o último 
releva as singularidades, resultado de competências sociais infantis demonstradas e mantidas em cada um dos 
círculos anteriores, reconfigurando o pertencimento a de cada criança a grupos com poderes desiguais e o seu 
posicionamento instável numa estrutura vertical e estratificada de acordo com hierarquias de valor. 
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Essas desigualdades sociais dizem, de certa maneira, que, sendo eles das turmas dos 

Jardins teriam, diante das demais, preferência a satisfazem seus desejos.  Em momentos de 

observação no pátio, vi Brandy e Mariely, meninas da turma do Maternal (MII) assumindo papéis 

de bebês, sendo pegas no colo e carregadas pelas meninas das turmas dos Jardins. As meninas 

das turmas dos Jardins assumiam papéis de cuidadoras das menores.  

 

 
Cena 55: “Tia, a gente não somos mais bebê, não precisa mais ficá nos cuidando”! 
 
Bruno Rafael (J2A) já tinha chegado à escola e era um dos primeiros. A funcionária responsável por receber as crianças 
daquela turma ainda não tinha chegado, portanto estava sem uma educadora referência até aquele momento. Na sala 
estava ele e uma colega de turma que prontamente iniciavam a escolha de um jogo. Decidiram os dois montar um 
quebra-cabeça. Adriana chegava próxima à porta da sala a todo o momento para observá-los.  
Bruno percebe a preocupação de Adriana e exclama: 
 
“Tia, a gente não somos mais bebê, não precisa mais fica nos cuidando!” 
 

Trecho do Diário de Campo: 05 de junho de 2006. 
 

 

Participam desse espaço público escolar com a compreensão de que, nas entrelinhas, os 

objetos e as próprias crianças precisam ser “cuidados”, embora com distinção de formas. 

 

 
Cena 56: “Tem que guardar”! 
 
Na sala do Berçário II, eu e Nara B. (monitora) estávamos conversando com as duas crianças que ainda se encontravam 
na escola no final da tarde de um dia chuvoso e frio. Sentadas com as crianças Naiara e Leonardo, perguntei a Naiara 
de quem eram as caixas de fitas de DVDs que ela estava segurando. 
 Ela com seus apenas dois anos, sem demonstrar dúvida,me responde: “É da escola!” 
Ainda continuei: “Mas quem é a escola?” 
Ela me responde: “É tú!”... 
Nara B. e eu começamos a nos olhar e a rir do que acabávamos de escutar. 
Seguindo a conversa entre nós, Naiara disse: “Tem que guardar!”... 
As crianças vivenciam na escola e fora dela o sentido de proteção, guarda e cuidado. Percebem que se guardarem os 
objetos em lugares apropriados e adequados terão os objetos novamente assim que tiverem interesse de novo.  
 

Diário de Campo do dia 27 de junho de 2007. 
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Reforço aqui com outra cena, agora das turmas do Jardim: 

 
Cena 57: “O homem da porta”? 
 
NA ESCOLA: NO MOMENTO DE CONVERSAÇÃO 
COM DUAS CRIANÇAS DO JARDIM 2A 
LOCAL: PÁTIO INTERNO COBERTO DA ESCOLA 
CRIANÇAS INFORMANTES: PABLO E NIKOLAS 
PARTE DA TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO: 
 
                                                    DIA: 22/05/2006 TURNO: MANHÃ 
 
Estávamos no pátio interno da escola sentados em cadeiras próximos a uma mesa. Combinamos desenhar “coisas” que 
gostam e as que não gostam e conversar sobre isso. Achei produtiva a forma de trabalho em pares porque os dois 
conversavam entre si e discutiam seus pontos de vista conforme os assuntos surgiam. O ambiente, embora barulhento 
com a constante passagem de pessoas e crianças, não deixou de desconcentrá-los. Procurei facilitar o acesso a 
canetas, lápis, folhas para que pudessem escolher conforme o agrado de cada um. Observei nas escolhas e opções 
que faziam ao pegar uma cor ou uma caneta e não o lápis para desenhar e assim foi até quando percebi que já 
estavam se distraindo com os ruídos do pátio. Tanto foi a influência desses sons que Pablo perguntou: 
“Já tá na hora da janta?” 
Eis os destaques que faço nessa conversação com Pablo e Nikolas: 
 
Pablo – Os carrinho e os joguinho! Eu tava jogando que tava hora de jogá e aí tava tudo quebrado!  
Pesquisadora – Hi, está quebrado? E foram os amigos que quebraram?  
(Sinaliza com a cabeça afirmando) 
Pesquisadora - E tú, Nikolas, viu as coisas estragando aqui? 
Nikolas - Não vi, tava brincando com o meu brinquedinho! 
Pesquisadora - Como é que... vocês acham que a gente arruma as coisas quando estragam? 
Pablo – Eu arrumo! (rapidamente afirma que arruma os brinquedos) 
Nikolas – Eu arrumo também! 
Pesquisadora – Tú arruma também! E assim...por exemplo quando a porta estraga... quem é que arruma?  
(Pausa com um grande silêncio). 
Pablo – O homem da porta! (menciona os funcionários da rede municipal que consertam os equipamentos). 
Pesquisadora - O homem da porta? 
Pablo - O homem aquele que faz as casa! 
Pesquisadora - O pedreiro? 
Pablo – É! 
                                                             ....................... 
 
Nikolas - Eu vô fazê a casinha! 
Pesquisadora - A casinha? Tú achô legal ou precisa arrumar  a casinha? 
Nikolas - Precisa arrumá que taaaá quebrada! 
Pesquisadora - O que que está quebrada na casinha? Me diz. 
Nikolas - É de atrás! 
Pablo - Atrás não! Na parede! E atrás! 
Pesquisadora - Hãaa! 
Nikolas - Na parede e atrás! (Nikolas repete a fala de Pablo) 
Pesquisadora - Tem que consertar! E o vai e vem também, Nikolas? 
Pablo - Agora não tem que consertar a casinha! Só tem que coloca hãaa ...huuu...maassa! 
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Denunciam colegas e amigos com toda franqueza, o que muitas vezes os adultos não 

conseguem fazer. Criticam-se entre si, deflagram os momentos de “destruição” dos objetos e 

quem os fez e, ao mesmo tempo, participam de encaminhamentos para a resolução desses 

conflitos e problemas. Acompanham as manobras e investimentos que são realizados na 

instituição para a manutenção do prédio, das salas, dos objetos, dos aparelhos do pátio, etc. 

Utilizam os eixos de interatividade, ludicidade, fantasia do real e reiteração como balizadores das 

ações cotidianas na escola como Sarmento descortinou em seus estudos e pesquisas, como 

seguem as cenas posteriores. 

 

As crianças empregam, no caso da cena 58, a fantasia do real transpondo a situação de seu 

cotidiano em casa em paralelo com o da escola. Thalyson diz: “Lá na minha casa não tem 

muuuita coisa!” ou quando utiliza a reiteração ao mencionar que a quantidade dos objetos e a 

quantidade de cores em casa não são tão variadas quanto as da escola, explicitando que: “A cor 

da frente da escola é branca né?” “Na frente é laranja é essa aqui depois é branca em volta!” 

 

 
 
Cena 58: Lá na minha casa não tem muuuita coisa! 
 
(Conversação individual com Thalyson) 
 
Thalyson – Lá na minha casa não tem muuuita coisa! 
Pesquisadora – Não? E tú gosta da escola porque tú podes ficar desenhando? 
(Thalyson confirma sacudindo a cabeça enquanto desenha) 
Pesquisadora – Que mais que tú gosta da escola? Além de desenhar? 
Thalyson – A cor da frente da escola é branca né? Na frente é laranja é essa aqui depois é branca em volta! 
Pesquisadora –Já que tú está desenhando, que parte é essa aqui? É atrás ou é a frente? 
Thalyson- É a frente! 

 
Trecho da Gravação realizada no dia: 14 de dezembro de 2005. 

 

 

Estabelecem relações entre a instituição e suas casas, considerando a forma como são 

administradas em cada lugar e em cada tempo. Criam paralelos de semelhança e de diferença 

entre o espaço institucional e o espaço domiciliar, pois cada um deles tem objetivo explícito que 

não são os mesmos em determinados momentos, utilizando-se do eixo de reiteração e interação 

infantil. Considero que Thalyson percebe que esse espaço institucional está a serviço das crianças 

com objetos e artefatos que dizem respeito somente à infância.  
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Como lidar com a verba? Como gerenciar o que a instituição necessita? Que prioridades 

considerar? O quanto comprar? São algumas das argumentações, hipóteses e pontos de vista que 

circulam no cotidiano das crianças da instituição e que não passam despercebidos por eles. 

Demonstram “cuidar e educar” na e para a escola tanto quanto os adultos. Exemplifico a 

observação que Isabel fez de seu filho e das crianças em geral: 

 

 
Cena 59: Prá não ficá prá trás! Eu que tenho que corre atrás! 
 
TRECHO DA TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA FEITA COM O SEGMENTO PAIS 
DATA: 07 DE AGOSTO DE 2006 
MÃE: ISABEL 
LOCAL: SALA DA COORDENAÇÃO 
 
Conversávamos sobre a infância e suas alterações de concepção e as aprendizagens que elas vêm realizando com o 
passar do tempo... 
“Eu parto daquela impressão que eles tão sempre na minha frente!” (Pausa) 
“Eles tão na minha frente!” (Tom de voz firme com afirmação do que diz)  
“E eu que tô correndo atrás prá não... ficá prá trás!” 
“Prá não fica prá trás! Eu que tenho que corre atrás!” 
“As crianças hoje em dia são muito esperta!” 
 
 
 
Cena 60: Não pode compra tudo de caneca! 
 
 
NA ESCOLA: NO MOMENTO DE CONVERSAÇÃO 
COM AS CRIANÇAS TURMA DO JARDIM 2A 
LOCAL: REFEITÓRIO DA ESCOLA 
PARTE DA TRANSCRIÇÃO: 
DIA: 13/09/2006 TURNO: TARDE 
 
CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO E O TEMPO DA CONVERSAÇÃO 
As crianças dessa turma estavam no refeitório para o lanche. Entrei ali e comecei a observar o que acontecia. 
As crianças já estavam sentadas, com os braços em cima das mesas e recebiam da educadora uma caneca com leite e 
chocolate e bolo. Notei a conversa de algumas crianças que resistiam em pegar as canecas que lhes era ofertada pelo 
adulto. Fui chegando mais próximo para tentar compreender o que se passava quando “desfiei” a causa da resistência. 
Eram as canecas “novas” e as canecas “velhas” como denominavam as próprias crianças. A conversa foi longa entre 
Érica, Lucas, Djonathas e Vitória. Num determinado ponto, Vitória comenta com os demais colegas e comigo: 
“Tem que compra mais caneca!” 
Djonathas – Tem que compra tudo de caneca! 
Lucas – Se comprar tudo de caneca, vai falta comida pra nós na escola! 
Érica- É! Não pode compra tudo de caneca! 
Vitória – Aí a gente vai te que comer só bolacha! 
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Ações que percebi nesse cotidiano constituem um repertório de respostas a situações 

quanto à participação e quanto ao sentido do espaço público e coletivo. Essas interações e 

participações ativas das crianças fundam um saber fazer capaz de assegurar a coerência das 

decisões individuais e coletivas numa forte coesão de grupo.  

 

 
Cena 61: Pensei que eles iam dizê... só bobagem! 
 
Isabel fazendo ainda considerações sobre seu filho Gabriel: 
 
“Então é isso que eu digo, eles já têm opinião! Eles conseguem sobrevivê! Ele consegue sobrevivê sem mim!” 
 “Ele consegue sobrevivê!” (Tom mais tranqüilo ao falar, espaçado nas palavras) 
“Às vezes eu brinco com ele assim: filho se eu mando tu ir no supermercado... .(faz interpretação na colocação da voz ao 
narrar) “se vocês tivesse no supermercado assim, vamos pegá um carrinho!”... “Onde vocês iam passar para comprar as 
coisas?”  Tudo que eles estão acostumado: eles iam passá ali na frente da prateleira, eles iam comprá!” 
“Sabe! Claro, quee, eles iam pegá uma coisinha, mas eu digo só...é!” 
“Pensei que eles iam dizê... só bobagem!” (Tom de voz de admiração ao relatar) 
“Vão comprar arroz, vão comprar feijão! Tú vê! Vão compra bolacha!” 
“Eu imaginei eles sozinhos.”  
“Vamos imaginá vocês sozinhos no supermercado com carrinho!” 
“Para deixar vocês comprar  tudo que vocês quiserem! Não compra arroz!” 
“HI, HI, HI! (Tom de surpresa) eles comprariam mesmo! Passá do lado do arroz... 
“Porque eles tão acostumado a ver a gente passar ali e então eles já sabem, entendeu!” 
“Até que ponto eles pode...é!” ( Tom de espanto) 
 

 

Nessas ações são enfatizados os aspectos públicos no uso coletivo e representativo das 

atividades sociais expressos em regras explícitas ou implícitas e no uso legítimo dos recursos e 

instrumentos disponíveis às crianças. Organizar, consertar, guardar, dividir são noções 

exercitadas a todo instante nesse fazer pedagógico entre seus pares e entre criança e adulto numa 

esfera de pertença, de estar junto com o propósito realizar investimentos afetivos dentro de um 

ambiente de intensas redes de energia. Acrescidos de experiências de fora da instituição com 

informações de diversas fontes, as crianças então constroem um mapa de significados e de 

significantes. Empregam o sentido do “novo/velho”, “feio/bonito”, estabelecendo suas interações 

sociais dentro dessas composições. Procuram na escola os objetos que instituem de 

“esteticamente bonito e/ou novo” como, por exemplo, as cadeiras do refeitório.   
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Cena 62: Porque a cadeira nova tem escadinha! 

Estava no refeitório, horário do lanche da tarde e as crianças do Jardim 2B iniciam sua entrada...Observei que disputavam 
algumas cadeiras e perguntei:  

Pesquisadora – Por que tu queres essa cadeira ao invés da outra?  

Lucas – Ora, tia, é porque essa é nova!  

Pesquisadora - Nova? Como tú sabe? 

Lucas - Porque a cadeira nova tem escadinha!  

Olhei para a cadeira e não vi nada de escadinha! Como as crianças estabelecem essa decodificação do objeto? 

Pesquisadora - Que escadinha vocês falam?  

Uma das crianças se inclina quase para o chão e aponta para os pés das cadeiras:  

Guilherme – Aqui, ó!  

Então pude olhar pelos olhos das crianças e não com os olhos de adulto! Realmente tinha um ferro que une os dois pés das 
cadeiras. Aparentemente dá a impressão de ter uma “escadinha” nos pés da cadeira. 

 

Diário de Campo dia 29 de março de 2006 

 

     

fig:6   Fonte: Cadeiras de Escadinha                                fig: 7 Fonte: Canecas 
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O contraponto que faço, respaldada por Antunes (2005) e diante desse movimento estético 

infantil, é o da incorporação do sentido predatório na relação produção/natureza que cria uma 

monumental “sociedade do descartável”, jogando fora tudo que serviu como embalagem ou 

quando está estragado um brinquedo e, automaticamente, a política de reposição é instalada na 

sala e ou na escola, mantendo e alimentando o circuito reprodutivo do capital. Essa cena ilustra 

também a estética das crianças frente aos objetos: 

 

 
Cena 63: AS CANECAS NOVAS!!! 
 
No refeitório, as turmas dos Jardins jantando... Ao servir água para as crianças, uma delas comenta:  
Bruno – Quero a caneca nova!  
Comentei que todas tinham água. Por que nova? 
Lucas: ele qué porque é nova! 
Continuei indagando: 
Como nova? Por quê? 
Lucas: É que, olha (leva a mão na alça da caneca e desliza os dedos para que eu perceba a diferença das asas das canecas: a 
“nova” apresentava-se com um maior comprimento e bem mais reforçada que as “velhas”). 
As diferenças visuais dos dois objetos eram evidentes para as crianças, a espessura e o acabamento das canecas de inox 
faziam a preferência das crianças. 
Lucas continuava argumentando por seu amigo,apresentando os detalhes com os dedos, percorrendo a “caneca nova”: 
Olha aqui, tia, aqui faz uma dobrinha em cima, ó! 
As bordas das canecas novas eram arredondadas trazendo um melhor acabamento. 
Diário de Campo – dia 05 de abril de 2006. 

 

A observação que as crianças trouxeram sobre as cadeiras fez com que, ao adquirirmos 

novas cadeiras para reposição das inviabilizadas, levássemos em conta esse aspecto do reforço 

nos pés. Ou, como dizem as crianças, “comprar as cadeiras com escadinha!” Investimos nossa 

verba em assentos mais resistentes e mais seguros. O mesmo ocorreu com as canecas. Passamos a 

comprar as que apresentavam as bordas mais espessas e arredondadas. Nas canecas antigas só no 

passar o dedo na borda fica evidente que dá um desconforto na boca.  

 
 
Cena 64: Eu gosto da cortina dos peixinho! Vitória ( Jardim 2 B) 
 
ÉRICA- Eu gostei das coisa que têm na tampa do vaso! (foram feitas, para as tampas dos vasos sanitários, capas verdes 
de TNT com carimbos das mãos das crianças das turmas dos Maternais) 
Pesquisadora- E tu, Lucas? 
Lucas- Eu gosto da pia! 
Pesquisadora- Da pia do banheiro? 
Bruno- Eu também gostei! 
Érica- O tia, deixa eu falá uma coisa! 
Pesquisadora- Para aí, vamos ver se o Lucas terminou 
Lucas- O Bruno fala junto com os outro! Eu gosto das cortina! 
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(Risos porque eles dizem junto que gostaram da água). 
Vitória- Eu gosto da cortina dos peixinho! 
Érica- Eu também gosto dessa! 
Vitória- E deu... 
Que coisas que vocês gostaria que a escola comprasse ? Desenhem na folha o que a escola poderia comprar! 
Érica- Eu queria que a escola comprasse aquela coisa que tem pia e forno. 
Eu relembrei a conversa que tivemos no refeitório que no momento da janta mencionavam que escolhiam as canecas 
                                                                            .................... 
Pesquisadora- E, na sala de aula, não andaram comprando um pouquinho de brinquedo novos! 
Começam a concluir seus desenhos e Érica mostra o desenho da bancada com utensílios de cozinha que mencionou ter 
gosto em ter em sua sala. 
Érica- Essa cozinha aqui, o tia! 
Pesquisadora- Hum  
Lucas- Olha o meu carro! 
Bruno- Que legal! 
Érica- Essa cozinha pra minha sala! Agora eu vô passá canetinha! 
 Lucas- Fazê assim ou contorná ou ... pintá? 
Érica- Eu vô pintá, eu vô pintá, eu vô pintá. 
Vitória- Pára, Érica! 
Pesquisadora- Vocês não falaram nada do espelho do banheiro! Vocês gostaram? 
Érica- Eu gostei do espelho e daquela, daquela coisa que têm na parede! Ensina a gente a lavar as mãos com...com 
sabonete! 
Pesquisadora- Hã, a Érica lembrô da saboneteira nova, viu! 
Pesquisadora- Que a gente comprou com o dinheirinho, né? 
 Vitória- É e até que ficô legal a sabonetera! 
Érica- É, e vocês trocaram de lugar o papel! 
Pesquisadora- E onde é que tava lá na frente? (o suporte dos papéis higiênicos ficavam na entrada do banheiro e 
decidimos dispor mais próximos aos vasos sanitários, conseqüentemente próximos às crianças) 
Pesquisadora- E era bom?  
Érica- Não!  
Pesquisadora- E por que não era bom, lá na frente? 
Vitória- Eu queria tê isso aqui, oh, na escola! 
Érica- A gente tinha que voltá! E daí agora e daí agora tem... 
Vitória- Na escola de brincaderinha! Eu queria isso aqui na escola! 
Érica- E agora e agora tem do lado do do papel toalha! 
Pesquisadora- É do papel higiênico, fica mais pertinho! 
Érica- E a gente consegui pegá! 
Érica- Eu vô pega uma caneta brilhosa! 
Pesquisadora- Então no banheiro vocês viram o espelho, a saboneteira nova, o papel-toalha novo, as lixeiras novas, no 
refeitório o que tinha de novo? 
Lucas- As panelas! 
Érica- Tinha, tinha prato, tinha copo, tinha talher! 
Pesquisadora- Isso é novo? 
Érica- Sim! 
Pesquisadora- E nas salas o que tinha de novo? 
Lucas- Os carrinhos! 
Nesse momento entra na sala avó da Érica e iniciamos a conversar. Enquanto isso, entre elas, mostram seus desenhos 
e os comentam... 
 

Diário de Campo transcrição da conversação com crianças das duas turmas dos Jardins  
Dia: 4 de dezembro de 2006 na sala da equipe Diretiva 
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Como diz Tonucci (2005), escutar significa precisar da contribuição do outro. É 

necessário escutar as crianças, valorizar suas palavras, seus significados e suas opiniões. Trago 

isso como algo da sensibilidade estética que as crianças expressam em suas escolhas e desejos 

entre seus pares e entre as ações com os objetos. Procuram ocupar os espaços e buscam objetos 

pelo critério estético que estabelecem como novo e bonito. As crianças se movimentam e 

mobilizam-se dentro desses conceitos. Durante esse percurso de procura, realizam negociações e 

trocas entre seus pares. 

 

As crianças que trazem objetos de casa, tais como carrinhos, bonecos, enfeites de cabelo, 

batons, guloseimas, etc, são cercadas de atenção diferenciada das demais por se tratar de uma boa 

oportunidade de conseguir partilhar objetos que possam estar interessadas. Aparece no relato da 

mãe Isabel que também já realizou a leitura desse movimento de barganha, gestão e negociação 

infantil. 

 

 
Cena 65: Tu não brinca comigo, não te dô Halls. 
 
“Às vezes, que nem com o Gabriel, como ele gosta muito de trazer Halls. Gosta muito de trazer Halls prá, prá... 
conquistar os colega ali. Entendeu? ... 
“Tu não brinca comigo não te dô HALLS, entendeu? Eu disse: Tú tem parar de levar Halls, não é para levá doce! Não 
sabe que não tem que levá! Mas ele gosta de trazer... ele sabe que todo mundo fica em volta dele! (Penso que a criança 
já negocia com a mãe e com os seus pares com os objetos de desejos)  
“Ele já gosta disso! Então eu digo prá ele não é prá levá!” 
Transcrição da conversa com Isabel (mãe de Gabriel - Jardim) 

 

As crianças já realizam, também na escola, em suas interações sociais o movimento de 

negociação e de gerenciamento entre seus pares, quer por ter competência de observação do 

mundo, quer pelo incentivo dos adultos, por terem apreendido o sentido do poder de negociação 

entre as pessoas. A inserção da noção de mercado de compra e venda ou até mesmo de escambo 

já lhes é pertinente. Realizam trocas, permutas de lugares, de objetos e realizam empréstimos a 

longo ou curto prazo. Muitas vezes até com juros acrescidos aos empréstimos dos objetos e 

situações negociadas. 

 

Interessante de observar em momentos escolares, tais como sentar do lado da professora, 

ser o ajudante do dia, emprestar brinquedos entre si, passar batom, levar uma pulseira, garantir 
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que nenhum colega pegue o carrinho de meu amigo. São situações que ilustram alguns 

espetáculos das crianças quanto à competência e à incorporação do sentido do mercado, do 

sentido privado e público com valor de consumo e da capacidade de compreensão da influência 

da indústria e da tecnologia. 

 

 Elas utilizam-se dos artefatos industriais para usufruírem um relativo “status” diante do 

grupo. Parecem saber que possuir utensílios diferentes dos escolares faz com que possam realizar 

acolhidas e distanciamentos sociais conforme seus critérios de escolha, elaborando regras, 

organizando brincadeiras e jogos em diferentes momentos do cotidiano escolar. Isso ilustra a 

fantasia do real das crianças quanto à utilização dos artefatos industriais que colaboram para essa 

gramática infantil, brincando com esses objetos e interagindo com seus pares, manejando suas 

relações, criando regras de reiteração com segredos de grupo. 

 

De certa forma, as crianças que aparentemente estariam em desvantagem econômica 

diante de seus colegas na instituição também percebem essa possibilidade de participação entre 

seus pares e tratam de buscar mecanismos de sua inclusão social, esforçando-se para superar 

esses distanciamentos e participar com seus pares das atividades lúdicas na escola, dispondo 

então de figurinhas nos salgadinhos, tatuagens nas gomas de mascar, balas e bolachas recheadas. 

De uma forma ou de outra, as crianças conseguem entrar nos círculos de amizades, nas interações 

de pares e nos momentos de participação coletiva na escola com maior ou menor incidência. A 

influência da indústria cultural é visível nas brincadeiras e nos objetos de desejos das crianças. 

 

6.1.1 Influência da indústria cultural 
 
 
 “Aquela, a Belíssima!” Bruno Rafael ( J2B) - 
 
  

Os adultos e as crianças sofrem e influenciam a indústria cultural. Somos bombardeados 

com sugestões, indicações, formas de ser, de agir e de participar. Essa busca pela felicidade e 

pelo estado de satisfação pessoal nos torna eternos insatisfeitos e/ou satisfeitos por instantes 

numa satisfação volátil e liquida como Bauman (2000) afirma. Ele expressa que “essas são razões 

para considerar ‘fluidez’ ou ‘liquidez’, metáforas adequadas quando queremos captar a natureza 
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da presente fase, nova de muitas maneiras, na história da modernidade”. Exemplo disso é o 

quebra-cabeça da Hello Kitty, as Super Poderosas, os Rebeldes e assim sucessivamente. A cada 

momento, no mercado industrial, um personagem produzido toma lugar do outro de diversas 

formas e artefatos.  

 

São utilizadas atualmente diferentes linguagens que contam e dizem o que nos faz felizes. 

Nessa condição de receptor e desencadeador de necessidades no jogo da vida, cito Bauman 

(2000): “lembre-se, por exemplo, o formidável poder que os meios de comunicação de massa 

exercem sobre a imaginação popular, coletiva e individual”. E as crianças claramente explicitam 

as redes de significado que estabelecem dessa fantasia do real em seu cotidiano de aprendizagens 

com a influência cultural que circula nesse sistema de significados. As crianças pensam em ter 

e/ou ser as Rebeldes, as Super Poderosas, os Incríveis, o Homem-aranha, participando, em suas 

relações sociais, com esses artefatos e atributos. 

 

Refletindo sobre essas relações que se estabelecem, fica claro que essa influência forma e 

transforma até mesmo os modos de participação. Ouvimos constantemente que os programas de 

televisão, de computadores e de rádio são interativos. Chamadas como: “Sua participação é 

importante!”, “Ligue para nós, entre em contato!” são constantes e fazem com que a participação 

seja mais virtual, menos presencial, caracterizando-se, muitas vezes, como atuações estanques, 

isoladas e imediatas. Se os conhecimentos, como crê Benjamin (1993), parecem adormecidos em 

uma sociedade pautada na rapidez da informação, é preciso acordá-los e fazê-los ativos. 

 

As intervenções que as crianças acabam por realizar quanto à participação na escola estão 

embebidas de cenas de novelas, propagandas e comerciais que entram em suas vidas. As crianças 

circulam entre o real e a fantasia desse real com intensidade, rapidez e sem distâncias. Trocam e 

escutam com prazer as experiências e os relatos que seus colegas lhes contam, partilhando de 

uma coletividade de vivências comuns. Parecem saber que a narrativa que um compartilha com o 

outro não é apenas produto de sua voz, mas de tudo o que foi vivido e aprendido ao longo da 

vida, mesmo tão curta ainda. 

 

Procuro traçar reflexões evidentes nas observações e nas conversações com os adultos e 

com as crianças que coletei durante a pesquisa. Trago trechos que exemplificam minhas análises 
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quanto a esse eixo estruturador. Na cena 43, no momento da rodinha com as crianças do Jardim 

2B, no dia 24 de novembro de 2006, a professora, a monitora da turma e as crianças realizam o 

resgate dos planejamentos e os passeios coletivos que foram desenvolvidos até aquele período. 

Durante essa proposta intencional dos educadores, surgem questões de enorme riqueza para 

ilustrar minha análise, tais como a influência da indústria cultural também na vida das crianças e 

que, por isso, realizam fantasias dessa realidade, estabelecendo conexões com a fantasia e a 

realidade que vivenciam. 

 
 
Cena 66: Aquela, a Belíssima! 
 
Na rodinha em sala, as crianças sentadas realizam a brincadeira do “túnel do tempo”, resgatando o passado e 
apresentando as propostas futuras de trabalho. 
Professora – Segunda –feira agora, quem é que vai nos visitar agora, que eu já falei várias vezes! 
Bruno - Hã! O pai da, da ,da... 
Dionatan – Da tia Lúcia! 
Professora – Da tia Luciana! Como é o nome dele! Eu já falei o nome dele umas três, quatro vezes... é  A ...A ... 
Bruno – Américo! 
Professora – Américo é o nome deli. O que ele faz? De bonito! Vai ter atividade da semana da consciência negra na 
escola! 
Bruno – Ele é pintor! 
Professora – Ele é pintor i escultor, sabe? Oh! Escuta! (Olha fixo em direção de Bruno para que escute o que tem a 
dizer). Pega um pedaço de argila pra vocês entender e aí faz uma coisa assim com a mão, e vai mexendo, vai mexendo 
e daqui a pouco sai uma escultura, uma coisa maravilhosa. 
Gabriela – Que nem na novela! 
(Papel encenado por Sônia Braga, uma Artista Plástica chamada Tônia) 
Bruno – Aquela, a Belíssima! 
Dionathan - Não! 
Gabriela – Que Belíssima, na Páginas da Vida que tem aquela mulher! 
Professora – HÃ! Tem a Sônia Braga. A Sônia Braga! A personagem dela, a Tônia, ela trabalha com ferro, metal ou 
cobre é um outro material. Prá ti entender é como se fosse ferro! 
Dionathan –É um material estranho? 
Professora – É um material difícil de trabalhar! Ela trabalha com fogo! A gente não! A gente trabalha com coisas mais 
simples! E o pai da tia Luciana também! Tá! Ó! E o que a gente vai fazer agora? 
 
(A professora segue a rodinha, realizando a eleição da proposta de trabalho daquele dia) 

Diário de Campo do dia 24 de novembro de 2006. 
 

 
 

 
Cena 67: Dos Hot Wells.! 
Professora – Olha dos dos... carros! 
Algumas crianças em coro- Dos Hot Wells.! 
Professora –Eu nem conheço isso dos Hot Wells! Dos veículos radicais!  
 

Gravação da entrega dos brinquedos para as crianças do Jardim 2b em sala na rodinha...  
Data: 08 de novembro de 2006. 
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Claro que não podemos demarcar somente aspectos limitadores dessa influência industrial 

e comercial, mas devemos ter que considerar a influência que trazem essas informações às 

diferentes famílias com poder aquisitivo variado que moram em diferentes bairros desde bairros 

mais nobres a bairros mais populares e alguns deles em invasões de terras. 

 

Acabam então por se beneficiar das informações, linguagens, lugares, tempos, objetos, 

musicalidades, estilos que permitem que essas diferenças parecem não existir no momento das 

imagens, das informações e dos artefatos similares aos originais que circulam no mercado  

“pirata”. Tenho a certeza de que esses recursos também produzem, ao mesmo tempo, na 

contramão desses fatores citados acima, a possibilidade de inclusão de informações a diferentes 

grupos sociais de diversos lugares, em tempo real, o que favorece a possível proximidade quanto 

à exclusão de informações entre esses diversos grupos sociais. 

 

 
Cena 68: Eu sei! Do trabalhador! 
 
Seguindo a mesma cena de conversação coletiva de turma, destaco outro trecho em seqüência: 
Professora – Mas não é dos gaúchos. É outra coisa, é outra coisa. O pai da Luciana trabalha com símbolos dos negros, 
de Deuses, de pessoas importantes.  Não vai ter nada de gaúcho. É sobre a consciência negra. Depois vai outra coisa. 
Sabe aquele ônibus que tem dois andares que faz passeio por Porto Alegre. Um ônibus azul, grandão, nunca viram?” 
Algumas Crianças – Eu sei! Do trabalhador! (Essa é uma linha e avenida que liga bairros da região sul de Porto Alegre 
e quem mora na Restinga utiliza muito esse serviço e trajeto). 
 
O “mundo” parece se resumir nas ofertas do bairro em que as crianças moram. O cotidiano do bairro para as crianças 
parece fazer parte do que todos vivenciam e não há diferenças de ofertas de atividades, lazer, locais. O que vivenciam 
é o que todos, em outros locais, também vivenciam, ou seja, o que as crianças ali vivenciam é igual para todas as 
outras crianças em diferentes lugares. 
 
Outra menina disse: Eu vi na televisão! É minha mãe que me disse! 
 
Novamente a televisão trazendo cultura, informação e sua influência cultural em todos os lugares. 
 
 

 
 

A fala da mãe Isabel apresenta carregado sentido identitário nessa absorção de 

informações midiáticas. Ao reproduzir uma fala que caricatura o poder aquisitivo de quem não 

trabalha e/ou vive na periferia de que “Pobre não tem número!”, com o sentido de que aceita o 

que lhe é ofertado. Percebo nesse momento uma ponta de resignação e acomodação.  
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Cena 69: Pobre não tem número! Coloca o que tem ou dão! 
 
 
No final de uma terça-feira às 18h, na porta da sala da turma do Maternal 1 a mãe Isabel entra na sala e é abordada pela 
educadora: 
 
Educadora – Ganhamos esse par de tênis e parece ser do tamanho do pé do Cláudio! Sei que ele anda reclamando do 
apertão nos pés, acho que o pé cresceu e o tênis não. 
No momento de receber o calçado, a mãe, já coloca nos pés de seu filho este está no seu colo.  
Educadora – Não sei se é o número dele! 
O menino presencia e escuta a fala de sua mãe, enquanto ela lhe calça o tênis. 
“Pobre não tem número! Coloca o que tem ou dão!” 
 
A criança levanta e sai caminhando, abre um sorriso e inicia a ida ao corredor para experimentar a resistência do 
calçado. 
 

Trecho de uma situação informal na escola no dia 18 de abril de 2006. 
 
 

Seu filho presenciando e escutando a fala de sua mãe, pode incorporar essa filosofia de 

vida, inculcando, em sua constituição subjetiva, a espera e o isolamento. Eu, conhecendo Cláudio 

e sabendo que a natureza que constitui a infância é de desafios, curiosidades, apropriação do 

mundo, penso que ele pode, em suas experiências na escola (e fora dela), vivenciar situações de 

participação, coletividade e de sentido de grupo nas ações da instituição que o encorajariam a 

possível reversão de projeção desse conformismo.  

 

 
Cena 70: Eu tenho que tá na frente dele! 
... 
 
Isabel- Isso ele entrou no meio do ano! Custou a se adaptar! Estranhou um monte! Um monte! Bem, eu tive um atrás do 
outro! O Gabriel tem cinco, o Cláudio tem ... fez três e ela ( Vitória) ... mas de geração em geração, as criança tão 
mudando! 
Pesquisadora – E a gente que nem tú dissestes, a gente muda! Até na educação dos filhos! 
Isabel – É e a vida muda! Exige mais da gente! Cada vez! Cada vez tú exige, mais de ti!  
                                                                           ................................ 
 
Pesquisadora – Te surpreendes! 
Isabel - Harãm! Uma vez eu falei assim prá ele. Ele estava com medo do bicho papão, o Cláudio. Eu vô chama o bicho-
papão e ele vai te pegá! Ele olhô prá mim e disse: Bicho, não tenho medo! Não tenho medo! Que chama, chama! Eu 
fiquei boquiaberta e saiu bem assim: Virô as costa prá mim assim e saiu. E eu fiquei falando sozinha! 
Pesquisadora –Nem deu tempo! 
Isabel - É! Não tenho medo!!! Por mim! Eu achei um barato! Eu contei e nem acredito! Eu não esperava aquilo dele! Ele 
nunca saiu com aquela! Que disse cada dia ele vem com uma coisa nova prá gente! 
                                                                                  ............................ 
 
Isabel - Eles te cobram! Se tú não...cobra, eles te cobram! Tú vê o Gabriel, eu disse: Oh! Gabriel, tá com dor de ouvido! 



 166 

Ah, mas tú não me cuida! diz ele prá mim. Como se ele dizesse como tú me deixou ficar tarde na rua! Agora tô com dor 
de ouvido! Eu tenho que tá na frente dele! Eu tenho que pensá o que pode acontecer prá ele depois não me cobrar! Por 
que depois tú me deixou então ficá na rua? Agora eu tô com dor de ouvido! Hã, mas na hora de ficá na rua tú quis! Mas 
eu é que tenho que sabê porque eu sô mãe dele, no caso! Ele me cobra de mim! Tá sempre na frente! 
Pesquisadora - “Hã!” ... 
 

Trechos da conversação com segmento representante dos pais: Isabel 
Data: 07 de agosto de 2006. 

 
 
 

Isabel observa a desenvoltura de seus filhos, cada um com suas peculiaridades e 

singularidades e retrata a autonomia, o desembaraço, a determinação, percebendo que as crianças 

participam também questionando sua postura enquanto adulto. Muitas estratégias que ela 

utilizava para com os filhos mais velhos parecem não surtir efeito nos filhos menores atualmente: 

“Bicho, não tenho medo!”. 

 

Em certo aspecto, a influência das informações imediatas e das fontes de cultura traz em 

si aspectos que ampliam a visão de mundo. Ou seja, informações de diferentes áreas de 

conhecimento são apresentadas às crianças desde histórias infantis, conhecimento matemático, 

ciências, artes cênicas, plásticas, musicais, exercitando assim o gosto estético dos objetos e dos 

artefatos, o que foi comprovado nas situações de escolha nos objetos “novos” e de exclusão dos 

“velhos”. 

 

Não é só percebida nas falas e nos comportamentos, tanto dos adultos quantos das 

crianças, a influência da indústria cultural, mas também nos espaços de organização das salas 

com decorações e aquisições de brinquedos. Esse “contágio” industrial também aparece na cena 

31 quando da apresentação da aquisição dos brinquedos por turma. Nessa ação humana, 

continuamente as crianças e os adultos operam na sociedade como autores, produtores e 

reprodutores da estrutura social, afetando e sendo afetados por essas redes de interações, relações 

e consumo, como diz Giddens (2005). 

 

Nesse “faz de conta” do jogo simbólico infantil, elas criam e recriam situações sociais 

cotidianas tanto na escola quanto em seu convívio. Exercitam seu mundo lúdico, experienciando 

situações que envolvem faixa etária, gênero, forma, espaço, tempo, ritmo, posição social e demais 

descobertas de suas subjetividades e de suas aprendizagens relacionais, participando ativamente 
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desse contexto de interações. Cada vivência repetida não é experiência mecânica e idêntica e sim 

estabelecimento de aprendizagens construídas diferentemente, com estabelecimento de sinapses 

neuronais diversas. 

 

As crianças em suas atividades cotidianas sentem necessidade de fazer de novo, 
repetir o que foi experimentado, solicitar a cópia do que foi vivido. E, nestes casos, 
nunca é para viver mecanicamente o vivido antes. Há sempre na repetição buscada pela 
criança a construção de sentidos novos, de sentidos revigorados, ressignificados. 
(SARMENTO, 2002) 

 
 

Destaco aqui a leitura de uma reportagem que foi impressa no jornal do “Correio do 

Povo” do dia 04 de agosto de 2007 apresentando a condição da mãe de decifrar o choro do bebê. 

Busco com essa reportagem reforçar o quão importante para nós, adultos, percebermos que as 

crianças, desde pequenas, manifestam-se participando socialmente com sucessivos movimentos, 

sons e códigos.  

 

È necessário desenvolvermos, em nós mesmos, a capacidade de decifrarmos esses sinais 

através da observação, da escuta e da negociação.  Essa aparente repetição traz em si um elo de 

sentido de participação e de interação social entre adultos e crianças. Cabe a nós darmos sentido 

ao que as crianças nos trazem. Formosinho (2007) cita que os processos principais de uma 

pedagogia da participação são compostos pela observação, escuta e negociação31. Segue esse 

autor ainda destacando que as práticas desejáveis de observar, ouvir, escutar e negociar precisam 

estar situadas em um pensamento reflexivo e crítico sobre o porquê e o para que dessa 

observação, escuta e negociação. 

 

A instituição de educação que pauta esses paradigmas acredita na concepção de criança 

como sujeito de direitos desde a mais tenra idade. Os adultos que participaram das conversações 

denotam e verbalizam a existência na escola (como em outros espaços sociais) de que a criança 

vem tendo uma participação mais ativa e garantida nesses locais, de que essa apuração no nosso 

olhar, enquanto adultos, também necessita de exercício. Exercitar nosso olhar para as situações 

de participação infantil na escola faz com que a lógica de um currículo desenvolva-se no prisma 

                                                 
31 Conceitos de observação, de escuta e de negociação estão presentes no livro “Pedagogia(s) da Infância: 
Dialogando com o passado construindo o futuro. Formosinho, Júlia Oliveira; Kishimoto. Tizuko Morchida; Pinazza. 
Mônica Appezzato. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
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do tempo e do espaço como dimensões pedagógicas da escuta e da interação, como promoção da 

participação da criança na escola. 

 

No específico da escola pesquisada, percebi que as crianças participam das atividades 

pedagógicas, contribuindo de diversas formas, dando assim outro contorno ao nosso olhar adulto 

perante elas.  Arrisco, nessa fase do trabalho, outro salto para firmar ainda mais minha presa 

quanto ao que já apreendi até esse momento.  

As crianças percebem os limites da instituição relativos à verba a ser aplicada, não 

podendo então ser investida num só objeto. Discutem que devemos diversificar os investimentos, 

caso contrário faltarão produtos em outros setores, ou seja, as crianças têm visão do todo da 

instituição e de suas prioridades. Observam que a escola conta atualmente com espaços físicos 

em más condições de conservação pelo tempo, apesar das reformas não muito bem sucedidas até 

agora. As paredes apresentam umidade em dias de chuva, quando não acabam por alagar em 

tempestade. Sabem que a escola tem salas grandes e pequenas e que a organização do espaço 

físico de cada uma depende dessa possibilidade de mobilidade das pessoas estarem circulando 

dentro do ambiente. Lembro também a leitura que fazem do refeitório como um local com 

número de atendimento por turma limitado a cada refeição.  

 

Participam tirando proveito das situações de rotina e as situações inusitadas com alegria e 

curiosidade, brincando, criando alternativas e elaborando histórias de tensão, aventura e amizade. 

Com suas peculiaridades, as crianças superam esses obstáculos, utilizando a ludicidade, a fantasia 

do real, a reiteração com interações entre seus pares e com os adultos. Aplicam as regras sociais 

organizadas dentro da escola, esforçam-se para a conservação dos brinquedos e materiais, 

descobrem quem representa o que, para que e com quem devem encaminhar suas questões e 

dúvidas. Efetuam negociações de várias espécies com diferentes pessoas nas diversas relações 

que estabelecem, montam estratégias de interações conforme as idades entre as crianças 

“pequenas” e “grandes”, sabendo quem “cuida e educa” quem na escola. Sabem que podem ter 

contato com utensílios que estão no mercado em última versão. Realizam o exercício da escolha 

estética dos objetos e materiais. Têm presente que a escola e o ambiente de casa possuem 

características físicas diferenciadas, brinquedos, objetos e materiais que são distintos para cada 
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local. Percebem que na escola os artefatos são pensados para as crianças, com acesso e 

quantidade pertinentes a cada faixa etária. 

 

Tudo isso diz o quanto as crianças participam da e na escola, tendo a certeza de que esse 

espaço institucional está a seu serviço e que devem ocupá-lo.  Claro que são pequenos passos na 

direção de uma grande caminhada. São situações em que as próprias crianças se organizam em 

pares e realizam ações e criam tensões que acabam por alterar o sistema na lógica do adulto. Em 

outras situações, os próprios adultos conseguem realizar essa leitura da linguagem das crianças e 

possibilitam nos tempos e nos espaços da instituição esse exercício de cidadania e de participação 

infantil. A ação mais compartilhada na escola entre adultos e crianças faz com que firmemos 

ações baseadas na ética do encontro, e as crianças, em várias cenas, mostram que isso permeia 

suas práticas na procura do “outro” adulto e do “outro” criança.  

 

Expostas nas várias cenas apresentadas com relações sociais, interações na escola e nas 

falas dos próprios adultos, as crianças  

 

[...] notam o que de diferente acontece na escola e que eles aprovam é da gestão. O sabão 
que foi para lavar as mãos agora! Eles se apaixonaram que nós explicamos como tinha 
que ser usado. O papel (pausa). que eles retiram e usam e não precisa mais da toalhinha. 
Eles teriam que tirar um a um. Conversamos de onde vinham os papéis, então isso tudo 
faz parte da gestão. A participação deles na festa Junina, agora. A gente tá conversando 
com eles. Nessa parte das compras com os brinquedos. Eu acho que eles, nos passeios, 
eu acho que eles participam em vários momentos (pausa) da rotina da escola na gestão 
escolar. (Fala da professora Mirian na conversação realizada no dia 16 de junho de 2006 
no turno da tarde na escola.)  

 

O que acho pertinente afirmar nesse momento é que não invisto na perspectiva de 

“abandonar” as crianças para “se que virem sozinhas”, popularmente falando. Acho oportuno 

firmar a colocação de que os adultos também percebem a importância de sua presença nas 

interações sociais com as crianças na escola. Percebem que elas realizam aprendizagens 

cognitivas de diferentes instâncias entre e seus pares e com os adultos, por isso cabe ressaltar que 

as relações intergeracionais são de suma importância para o desenvolvimento das competências 

infantis. Como diz Giroux (1999), as escolas devem ser um “lócus para a cidadania” em que as 

crianças e os adultos devam se envolver num processo de deliberação e discussão que visa ao 

progresso do bem-estar social de acordo com julgamentos e princípios morais fundamentais. 
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A escola Dom Luiz de Nadal, diante dessa coleta de informações trazidas pelas crianças, 

tem tentado, através da pesquisa-ação, investir no espaço institucional, oferecendo às crianças 

informações do que se passa para além da escola, de diversas formas, como passeios, visitas, 

filmes, cardápios variados, teatro, contação de história, brincadeiras alternativas (piscina de 

bolinha, cama elástica), parque de diversões na perspectiva de ampliar ainda mais o 

conhecimento de mundo que essas crianças estão construindo, não deixando de lado a postura 

que os adultos devem assumir enquanto educadores e educandos na construção do saber. 

Acompanhar as descobertas que essas crianças realizam durante as propostas planejadas com as 

crianças é prioridade na ação pedagógica da escola.  

 

Trago como pertinente que as resistências à mudança são muitas, mas acreditar que a 

escola de educação infantil deve ser pensada com a criança, e que a instituição de educação 

pública deve estar a serviço dessa criança que tem direito a um atendimento de qualidade e que 

não serve de local de garantida de emprego estável para esse adulto atendê-la, desconsiderando-a 

como sujeito.   

 

Nesse processo de busca de diálogo e de momentos de encontro com o outro, continuei na 

busca de novas caçadas em que reparei as formas de participação das crianças na gestão da 

escola. Busco aqui, dessa caçada, trazer quase que toda a presa que compõe o campo pesquisado, 

mas sei que não consigo dar conta de sua totalidade.  
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CONCLUSÃO 

 

Estou agora no impasse de um sentimento de ambivalência de seguir adiante ou dar por 

concluída as tramas dessa caminhada enquanto pesquisadora. O peso e a responsabilidade do 

compromisso ético com os dados coletados na análise novamente aparecem ao tentar concluir 

esse trabalho. Minhas experiências nesta pesquisa trouxeram-me a certeza de que estruturas de 

aprendizagens são estabelecidas durante as relações que se estabelecem, e que tanto adulto  

quanto criança constituem e são constituídos nessas interações.  

 

Um ponto que levei em consideração foi que apresento apenas uma faceta de um núcleo 

escolar dentro desse sistema tão complexo de interações sociais. Realizei um trabalho focalizando 

um recorte local de uma região de pesquisa. Sei que corro o risco de fazer considerações que 

poderiam transformar-se em generalizações, mas não foi a minha intenção. Porém, se não 

corrermos riscos nem refletirmos sobre as coisas, as pessoas e suas relações, que seria da vida? 

 

Desenvolver uma pesquisa com o objetivo de analisar situações de participação das 

crianças na gestão escolar e as possibilidades de efetivar novos caminhos de gestão com elas foi e 

continua sendo um desafio. A construção da metodologia, com seus instrumentos de pesquisa,  

fez com que realizasse, durante o processo, reflexões e alterações para que, de fato, as crianças 

participassem dessa caminhada de forma ativa, sem muita interferência de minha parte. Alterei o 

tempo e a forma das conversações com as crianças nesse cotidiano escolar com movimentos de 

construção informal de coleta de dados através de observações que fui realizando em seus tempos 

e seu espaço institucional. 

 

Ao definir o tema de pesquisa, pensei inicialmente em duas grandes questões: se as 

crianças poderiam participar do processo de gestão na instituição de atendimento à primeira 

infância e se existem espaços de exercício da cidadania infantil na instituição pesquisada. 
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Impressionou-me a real inserção das crianças nas decisões de gestão da escola. Tinha algumas 

hipóteses iniciais quando saí a campo, mas as surpresas encantadoras das crianças na escola 

fizeram com que pudesse visualizar bem mais o que tinha como hipóteses iniciais.  Através das 

análises das falas e das observações realizadas, certifiquei-me de que há movimento de 

democracia participativa das crianças na escola, porém o olhar do adulto, na coleta desse 

paradigma, é que faz a diferença.  

 

Atribuiu-se ainda aos adultos a capacidade de governar e gerenciar a instituição escolar, 

mas as crianças, em vários momentos desse cotidiano, não pedem permissão aos adultos para 

manifestarem-se; eles mesmos rompem a resistência a essa lógica adulta de centralidade de 

governo institucional. A própria estrutura de nosso sistema educacional continua sendo vertical e 

impregna-se na educação, mas, na Rede Municipal de Ensino, investimentos foram efetivados, 

vários avanços, discussões e implementações de gerenciamento mais compartilhado com a 

eleição dos representantes escolares aconteceram, tais como as assembléias de pais para a tomada 

de decisões importantes na escola, os critérios de seleção de ingresso das crianças com a 

constituição de comissões de pais representantes e demais desdobramentos realizados até hoje. 

 

A descentralização da verba pública para cada estabelecimento escolar, a verba do OP da 

SMED por região, as formações mensais aos educadores, as formações planejadas pela 

mantenedora, as propostas político-pedagógicas descentralizadas (respeitando as especificidades 

e peculiaridades de cada local de atendimento), as atividades integradoras com a comunidade 

também compõem as caminhadas de gerenciamento participativo. O turno integral nas escolas 

infantis, as redes de atendimento locais com políticas públicas regionais, a informatização dos 

dados de cada escola e de cada alunado e demais ações que efetivamente fazem parte do dia-a-dia 

caracterizam uma escola democrática e participativa.  

 

Destaco que gerenciar e administrar uma escola diz respeito não só à equipe diretiva; há 

uma lógica mais ampliada de participação e discussão. Porém, acho que está faltando alguma 

coisa! Quem será que está faltando para protagonizar a participação escolar se já temos os 

educadores e os pais? Quem sabe estão faltando as próprias crianças para determinados espaços 

mais oficiais de participação na escola? 
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Iniciei com os próprios adultos a análise dos dados com os objetivos específicos de 

partida, de como vêem a possibilidade de participação infantil na gestão escolar. Posterior a isso, 

passei a verificar as formas de participação das crianças na gestão democrática (ou se elas não 

acontecem nas práticas da escola de atendimento à infância) e de analisar as práticas desse 

cotidiano escolar na perspectiva da participação infantil. 

 

Quanto ao primeiro objetivo, os adultos percebem as crianças como capazes de participar 

na gestão institucional com peculiaridades e especificidades diferentes das competências dos 

adultos. Apontam, no entanto, restrições quanto a essa participação infantil, relacionando a 

capacidade das crianças com a idade cronológica, pois os “bem pequenos” não teriam 

competência para tal. Alguns adultos consideram que a “autorização” perante as crianças deve ser 

concedida em determinadas situações do cotidiano; já outros têm a compreensão de que as 

crianças já atuam na escola de diferentes formas, participando na gestão institucional. Os adultos 

também percebem que a relação de afeto faz com que as crianças sintam-se confiantes de seus 

conhecimentos, e que esse afeto tem importância dentro do seu grupo, o que faz com que 

percebam a responsabilidade de assumirem decisões coletivas, estabelecendo co-autoria, ou seja, 

co-responsabilidade dentro do espaço da escola. 

 

Destaquei vários momentos que explicitaram as competências de participação das 

crianças na gestão. Talvez o que nos falte ainda seja a experiência de ouvir o outro, no caso, a 

criança em nosso repertório de práticas coletivas escolares. 

 

No segundo e terceiro objetivos, trago para análise de pesquisa a verificação das formas 

de participação das crianças na gestão democrática ou se isso não acontece nas práticas da escola 

de atendimento à infância e analiso os discursos e práticas desse cotidiano escolar na perspectiva 

da participação infantil. Nessa busca de dados, e concomitante a eles, fui investindo nas análises, 

apresentando, no decorrer do trabalho, as formas de participação infantil na gestão da escola. 

Tento de maneira sintética alinhavar as considerações realizadas anteriormente. 
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As estratégias que as crianças utilizam com competência quanto à participação da gestão 

na escola passam interligadas e não necessariamente nessa ordem de apresentação: a identidade 

pessoal de cada criança é importante para sua constituição identitária de grupo, turma, idade e 

gênero, atuando ativamente dentro dessa construção coletiva. Após essa construção de 

pertencimento, passo ao movimento de força coletiva; brincando com as palavras, ouso dizer da 

“força de grupo enquanto crianças e alunos”. Com a noção de que, no coletivo, buscam e 

conseguem, muitas vezes, persuadir os adultos e os próprios amigos com seus ideais e desejos, as 

crianças realizam alterações no sistema de relações e nos tempos e espaços da escola. 

 

Muito interessante é que elegem entre seus pares os “representantes”, o “porta-voz”, ou 

seja, atuam como uma organização infantil em que estabelecem, sem um processo formal de 

eleição, os seus representantes por grupo, por pares e por turma. Esse “representante”, dentre as 

demais crianças, normalmente possui um relativo destaque entre seus pares pela competência da 

“oratória”.  

 

Digo que todas as crianças negociam, intermedeiam e interpelam-se, porém algumas com 

maior intensidade que outras. Essa competência da “oratória” é percebida pelas demais crianças, 

o que faz com que acabem por elegê-la por esse destaque, talvez com o objetivo de convencer, 

em diferentes momentos do cotidiano institucional, os diversos sujeitos envolvidos.  

 

Há participação até mesmo no Berçário, com os bebês, no ato da alimentação, fazendo 

“barulho” com os pés nas bancadas das cadeiras no hall do corredor, avisando que estão prontos 

para comer ou sinalizando às educadoras que fizeram “cocô ou xixi” e que solicitam que sejam 

trocados. Quando estão com sono e/ou amolados, manifestam-se chorando e pedindo para dormir, 

alteram, aceleram ou reformulam os espaços e tempos planejados pelos adultos na escola. 

Quando os bebês devolvem um alimento ao mastigá-lo demonstram não ter gostado do sabor ou 

do tempero da comida. Os tempos e espaços dos bebês são bem mais respeitados em sua 

individualidade que os das crianças maiores. 

 

As crianças das turmas dos Maternais e Jardins, ao reclamarem também da constante 

repetição do cardápio, ao escolherem os brinquedos adquiridos por sala e ao cuidarem de 
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conservá-los pelos seus pares, influenciam novas decisões na escola, assim como quando 

confeccionam os convites e cartazes para as atividades integradoras com a comunidade. 

Reformulam as rotinas do fazer pedagógico na instituição, quebrando o roteiro pensado pelos 

adultos, quando questionam os trabalhos e as atividades dos projetos pedagógicos, quando 

interpelam os adultos sobre a conservação dos brinquedos, salas, utensílios da escola e cozinha.  

 

As crianças têm desenvolvido o sentido do público na instituição. As ações das crianças 

na perspectiva de gestão vertem para movimentos coletivos de integração nas interações com a 

importância do bem-estar com os colegas e amigos. Denotam saber que a escola está a serviço 

delas e a conservação desse espaço com todos os objetos pertencentes deve ser dividida por 

todos. 

 

Assim como as crianças têm clareza do espaço de atendimento infantil público, elas 

transformam esse local num espaço de poder econômico onde circulam não o dinheiro, mas os 

valores, como bolachas, bijuterias, brinquedos, cosméticos, perfumarias, vestuários e demais 

artefatos que sirvam para realizarem “transações econômicas”. Em função de sua impossibilidade 

de acesso ao dinheiro, o valor de mercado se dá pelas trocas, permutas, empréstimos e aluguéis 

desses artefatos. 

 

Pode se perceber que as crianças fazem a leitura do poder, das atribuições, funções e 

responsabilidades que cada um tem dentro da escola com suas interações e a quem se dirigir para 

suas reivindicações, buscando os adultos das salas de suas referências. Quando a sujeira aparece 

ao derrubar líquido nas mesas do refeitório, tratam de comentar com as funcionárias da cozinha; 

caso o banheiro esteja molhado ou sujo, buscam o auxílio das funcionárias dos serviços gerais e 

assim fazem a leitura institucional de como tudo funciona, com quem e para quem funciona a 

escola. 

 

As relações escola e família acontecem através das crianças que realizam esta rede de 

comunicação, desde os bebês até as crianças das turmas dos Jardins, quando levam músicas de 

casa para a escola e vice-versa, quando contam os nomes dos colegas, relatam as situações 

vividas dos dois contextos sociais. As crianças ponderam que esses contextos relacionais, casa e 
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escola, têm diferentes estratégias de “ser”, de se “viver” e de se “conviver” socialmente. 

Desempenham suas participações também de forma peculiar. As relações, os poderes, as 

negociações, as rotinas, os tempos, os espaços, os artefatos, a cultura, a estética e o público 

circulam nesses meandros. Por fim, é necessário ressaltar que o processo de participação das 

crianças na gestão da escola, com o prisma de democracia e cidadania, não nasce com eles, é 

construído de acordo com os suportes sociais que cada criança experiencia. 

 

Sabia que minha presença nas observações e nas conversações com as crianças não 

poderia me tornar invisível e reconheço que pesquisas continuam a funcionar dentro de 

paradigmas científicos tradicionais, tratando a criança como objeto; por isso não tinha a intenção, 

enquanto pesquisadora, de que as crianças fossem vistas como “tubos de ensaio” para um 

laboratório de análise. Novas linhas de investigação têm aberto caminho para uma ênfase maior 

dada às crianças enquanto autores sociais e culturais. Tentei respeitá-las com o compromisso 

ético de reconhecimento na participação do processo de investigação científica, solicitando-lhes 

consentimento. 

 

Essa dissertação pode contribuir para o pensar ou, talvez, o repensar do espaço 

institucional de educação infantil voltado para a criança e com a criança. Sei do ineditismo do 

tema pesquisado quanto à participação infantil na gestão escolar. Nesta perspectiva, a fluidez nos 

momentos informais durante a pesquisa fizeram-se mais constantes em minha coleta de dados, 

pois percebi que as crianças atuavam com mais naturalidade, sem muita intervenção do 

pesquisador. Consciente de minhas limitações, não caí na inocência nem no romantismo de que 

as diferenças de poder e autoridade entre adultos e crianças são intensamente marcadas e 

circundantes, acabando por colocar obstáculos na postura de escuta e na aprendizagem do 

pesquisador com a idéia de uma observação neutra. Percebi um universo infantil marcado pela 

diversidade e espontaneidade de movimentos e gestos de participação compartilhados ou não 

pelos adultos, numa relação estreita com a construção social dos espaços na instituição de 

participação das crianças. Claro que surgiam contrapontos e complementos durante as interações 

sociais, apontando para a existência de um campo de tensão e de confronto presentes na vida dos 

próprios sujeitos, tornando-se reveladores de posturas, valores, concepções e contradições. 
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Dessa forma, podemos estar atentos e alertas para esses indicadores infantis de discursos e 

práticas no cotidiano escolar, na perspectiva da participação infantil. Longe de uma simples 

sucessão diária de movimentos ou de acontecimentos, o cotidiano na instituição extrapola os 

limites físicos e exibe, profundamente, elementos constitutivos da e na construção de seres 

sociais, históricos, políticos e culturais que, por sua vez, também lhe confere a heterogeneidade 

da trama das relações intersubjetivas, com participação ativa, uma vez que a vida cotidiana não 

está fora da história, mas no centro do acontecer histórico, sendo a verdadeira essência da 

substância social, como diz Heller (1992). 

 

Como diz a frase célebre “Sei que nada sei!” ou, então, que pensar faz parte da essência 

do ser humano, elaboro que o direito de participação das crianças já está posto, porém o que está 

sendo construído, nesse período histórico, são os mecanismos que efetivamente auxiliam a 

participação das crianças na sociedade.  

 

A escolha metodológica, a pesquisa-ação, fez da escola um espaço que leva em 

consideração o maior número de situações e coleta de dados das crianças frente à gestão 

institucional. Houve alterações nos cardápios alimentares, acompanhamento nutricional, retorno 

de dados aos familiares, aquisição de brinquedos, jogos, canecas, cadeiras, talheres, lixeiras de 

banheiro com pedal, espelhos nos banheiros, almofadas no assento dos banheiros, cortinas, livros 

de histórias, consertos, pintura dos brinquedos e reforma da casinha de bonecas do pátio, troca 

dos tampos de fórmicas das mesas do refeitório, recolocação do piso no refeitório, confecção de 

bilhetes e convites pelas crianças, cardápios das festas com suas sugestões, bem como a 

confecção de guloseimas por eles, levantamento de sugestões e avaliação da escola para a 

demanda do OP/SMED. Foram ações realizadas através das demandas trazidas pelas crianças no 

gerenciamento da escola. 
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Quero dizer com isso que devemos valorizar mais na escola os momentos de escuta das 

crianças, pois elas ocorrem entre seus pares. Ainda não aprimoramos nossa escuta diante das 

crianças e acabamos por não perceber sua inserção como possibilidade de práticas educativas no 

âmbito institucional. Reafirmar a importância da construção de uma pedagogia da escuta, ao 

ouvir as crianças nas diversas facetas do cotidiano escolar em uma pedagogia que faça a 

diferença, possibilitará o inusitado na pedagogia das relações.  

 

Desejo que a nossa escola de Educação Infantil não salte as alegrias, as curiosidades, a 

magia, o encantamento, as travessuras, os namoricos, as guloseimas, as fantasias, as brincadeiras, 

os bichos-de-pé, os piolhos, os joelhos ralados, o soprar velinhas e o estourar balões da infância e 

na infância. O tempo também é senhor. Cada etapa deve ser bem aproveitada, inclusive com suas 

contradições e seus dissabores. Que nada passe apressadamente rumo à idade adulta, mas que se 

possam apreciar os diferentes momentos de cada tempo. 
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ANEXOS 

ANEXO A – REPORTAGENS 
 

 

  

 

 
Fonte: Correio do Povo – 09/01/07       Fonte: Correio do Povo – 26/03/07 
 
 

 

 
Fonte: Correio do Povo – 27/03/07 
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Fonte: Correio do Povo – 19/05/07 
 

 

 
Fonte: Correio do Povo – 12/06/07 
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ANEXO B – LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES OP/SMED  

 

 
Fonte: Levantamento realizado com as crianças das prioridades para o OP/SMED - 2006 
 

 

 
Fonte: Levantamento realizado com a comunidade quanto as prioridades para o OP/SMED 
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ANEXO C – PLANTAS DA ESCOLA 
 
PLANTA BAIXA – ATUAL 
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PLANTA BAIXA – REFORMA 2007/2008 
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ANEXO D – QUADRO DAS TURMAS 
 

 

 
Fonte: Acompanhamento das crianças por turmas 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Acompanhamento das crianças por turmas 
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Fonte: Acompanhamento das crianças por turmas 
 
 

 

 

 
Fonte: Acompanhamento das crianças por turmas 
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Fonte: Acompanhamento das crianças por turmas 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Acompanhamento das crianças por turmas 
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ANEXO E – CONSENTIMENTOS DOS ADULTOS PARA A PESQUISA 
 

 

 
 
Fonte: Consentimento Informado – Adultos Segmento: Professor Data: 16/06/06 
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Fonte: Consentimento Informado – Adultos  Segmento: Monitor - Data: 21/06/06 
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Fonte: Consentimento Informado – Adultos Segmento Pais Data: 16/06/06 
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ANEXO F – CONSENTIMENTO DAS CRIANÇAS 

 

 
Fonte: Consentimento Crianças Lucas 
 

                                        

 

 
                                                            Fonte: Consentimento Crianças Vitória 
 

 

 
Fonte: Consentimento Crianças Érika 
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ANEXO G – JOGO DAS EXPRESSÕES 
 
 
 

Regras do JOGO DAS EXPRESSÕES: 
 
MATERIAL NECESSÁRIO: fichas com expressões faciais de alegria e tristeza marcadas com 

desenho em um dos lados da cartela.  
MODO DE JOGAR: São embaralhadas pelas crianças e dispostas na mesa na forma que eles 

acharem que é mais agradável e conveniente com o desenho das expressões viradas para baixo. 
Cada criança na sua vez de jogar (com combinação prévia) escolhe a cartela e vira para que possa 
identificar qual a expressão que tirou. Ao visualizar o que acabou de tirar, deverá verbalizar e desenhar 
o que lhe deixa feliz na escola ou o que lhe deixa triste.  

Já nas coletas informais, as observações e as anotações no diário de campo constituíam-se 
de momentos de imprevisto tanto para mim quanto para as crianças, mas que tinham pertinência com 
o fenômeno de pesquisa que me propunha coletar, tanto em ações quanto em relatos verbais das 
crianças nesse cotidiano institucional. 

ENCAMINHAMENTOS PRÁTICOS: No final, discutem propostas alternativas e sugestões para 
tornar esse ambiente mais agradável. 

 

                         

 

 
                                  
                                  Fonte: Fichas com as Expressões 
 

 

     

 

 
Fonte: Sala das Turmas dos Maternais                                          Fonte: Sala da turma do Berçário I 
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Fonte: Sala da Turma do Jardim 
 

                                 
                                          Fonte: Pátio Coberto 
 

                                                            
                                                           Fonte: Sala do Maternal 
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ANEXO H – INFORMANTES PRIVILEGIADOS 
 
Nº. Criança Data Nascto Sexo Idade Turma Periodo 
 1 Leonardo Campos Morais 17/08/05 M 2 a 10 m B II 2007 
 2 Nayara de Lima Feijó 16/03/05 F 1 a 11 m B II 2007 
 3 Brandy Pinheiro Duarte 29/09/04 F 1 a 11 m B II 2006/07 
 4 Maria Eduarda Paixão Alves 12/05/04 F 2 a  9 m M I 2007 
 5 Marielly da Cruz 08/06/04 F 2 a  8 m M I 2007 
 6 Ronald Hamilton Almeida Pires 22/08/03 M 3 a  3 m M I 2006/07 
 7 Mariana Acosta Carpes 07/06/02 F 4 a  2 m M2B 2006/07 
 8 Maurício Ribeiro Rodrigues 12/04/01 M 5 a  4 m J 1 2006/07 
 9 Claiver da Silva da Luz 05/11/00 M 5 a  9 m J2A 2006/07 
10 Elaine Cristina Pereira do Val 18/05/00 F 6 a  2 m J2A 2006/07 
11 Érika Prestes Lara 20/01/01 F 5 a  7 m J2A 2006/07 
12 Lucas Nunes de Abreu 26/02/01 M 5 a  6 m J2B 2006/07 
13 Nicolas Braga  07/10/00 M 5 a J2A 2006/07 
14 Nikolas Vargas Silva 19/02/01 M 5 a  5 m J2A 2006/07 
15 Suzielly Terezinha de Oliveira 16/11/00 F 5 a  9 m J2A 2006/07 
16 Vitória Machado de A`Vila 01/12/00 F 5 a  8 m J2A 2006/07 
17 Bruno Rafael da Rocha 25/08/00 M 5 a 11 m J2B 2006/07 
18  Karoline Cruz de Almeida 10/08/00 F 5 a 11 m J2B 2006/07 
19  Pablo Nunes da Silva 14/08/00 M 6 a J2A 2006/07 
20  Shaienne Frota da Silva 13/10/00 F 6 a J2B 2006/07 
21 Thalyson Prates 12/08/00 M 6 a J2B 2005/06 
22 Eduarda Villela Netto 09/03/01 F 5 a  5 m J2B 2006 
23 Jorge Marcelo Demétrio 04/02/01 M 5 a  5 m J2B 2006/07 
24 Eli Matheus Santos da Cruz 30/11/00 M 5 a  7 m J2B 2006/07 
25 Derick Jardim Gonçalves 28/01/01 M 5 a  7 m J2B 2006/07 
26 Alexandre Goulart Machado 15/02/02 M 5 a J1 2007 
27 Jhenifer Cardoso da Silva 15/01/00 F 6 a  7 m J2B 2006 
28 Gabriela Carvalho da Rosa 04/08/00 F 6 a J2B 2006/07 
29 Djonathan Adriano da Silva 18/11/00 M 5 a 10 m J2B 2006/07 
30  Guilherme Antônio Silveira 13/08/01 M 5 a 11 m J2B 2006/07 
31 Thiago Garcia Ferreira 30/08/00 M 6 a J2B 2006/07 
32 Bernardo Soares da Rosa 20/09/04 M 2 a  5 m BI 2006/07 
33 Daniela Ramires da Silva 12/10/05 F 1 a  4 m BI  2006/07 
34 Eder Brasil de Carvalho 06/10/02 M 4 a  4 m M2A 2006/07 
35 Sabrina Frota da Silva 26/02/02 F 4 a  6 m J1  2006/07 
36 Ashiley Gabrielly Veloso 20/09/05 F 2 a 11m BII 2006/07 
37 Ruan Renato Pacheco 08/06/02 M 4 a 2m M2 2006/07 
38 Laura de Barros Moura 14/10/02 F 4 a 4m M2 2006/07 
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ANEXO I – POLÍTICA DE NUTRIÇÃO 
 

POLÍTICA NUTRICIONAL DA REDE MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
 
 

O eixo estruturador da alimentação foi um dos eixos de participação infantil bastante explícita no campo 

pesquisado.   

Em estudos sobre o primeiro ano de vida da criança René Spitz (1979) salientou a importância dos 

elementos contidos na relação mãe-filho e como esta influência forma e dirige a personalidade da criança. O ato de 

dar alimento está associado a dar atenção ao contato físico, ou seja, uma forma de relação que envolve afetividade 

e aconchego. 

 

Na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre a política de alimentação da com seus meandros faz parte 

deste capítulo em virtude da intensidade de momentos informais que foram surgindo por parte das crianças. Por 

que ressalto que foi explícita por parte das crianças? Em virtude que desde os bebês até as crianças que 

freqüentam as turmas dos jardins demonstraram o desprazer e o prazer em bem se alimentar. Os bebês denunciam 

quando não querem mais comer e/ou beber ou quando não apreciaram os alimentos fecham a boca, fazem caretas 

sacudindo o rosto afastando-se do copo e/ou prato. Quais as formas de organização das crianças ao reivindicar a 

qualidade na alimentação escolar? O que deste movimento demandou para a escola?  

São algumas das questões que foram configurando-se no percurso da pesquisa-ação. Com o propósito de 

retratar a política de alimentação nas instituições de atendimento as crianças de zero a seis anos.  

 
O cardápio das escolas municipais são gerenciados por nutricionistas e técnicas de nutrição que realizam o 

suporte técnico dos espaços de nutrição tanto das escolas de atendimentos a criança de 0 à 6 anos quanto em 

escolas municipais de ensino fundamental. Estes profissionais realizam e estabelecem cardápios com escalas 

nutricionais de acordo com as carências normais de cada idade das crianças em processo de desenvolvimento 

quanto levando em conta as deficiências de alimentação às classes populares que algumas famílias sofrem a 

ausência de determinados alimentos em decorrência de suas condições socioeconômicas. 

Um trabalho importante que fez parte do setor de nutrição em conjunto com o institucional se deu na 

implantação do projeto de avaliação nutricional nas Escolas da Rede Municipal de Porto Alegre com a pesagem de 

cada  criança  com o objetivo  geral  de  conhecer a  situação  nutricional, nos  anos  de  2006 e 2007, das  crianças 

matriculadas que utilizam a alimentação escolar, para após avaliar o impacto das refeições servidas na escola no 

desenvolvimento e crescimento dessas crianças, visando ações para a prevenção, recuperação e intervenção 

nutricional de forma educativa na escola e com as famílias. Foram mapeados dados de pesagem desde as crianças 

do berçário até as do jardim. As famílias autorizaram este procedimento de pesagem de seus filhos com bastante 
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interesse e buscavam informações quanto aos dados coletados. Por turmas realizamos pesagem de cada criança 

em horários pré-determinados.  

Os bebês tinham que ser auxiliados no tirar as roupas para a pesagem o que não foi tão necessário para as 

crianças das turmas dos maternais e dos jardins. O que acabou virando brincadeira de quem sabia despir-se e 

depois se vestir. Quem reconhecia seus pertences, os casacos, os tênis. Riam quando um amigo colocava a 

manga da camisa virada ou o tênis com os pés trocados e até mesmo descobertas de quem já sabia amarrar os 

cadarços dos calçados. A nutricionista e a técnica de nutrição marcaram horários de atendimento individualizado 

junto aos responsáveis das crianças que necessitavam de maior atenção.  

Para além das possibilidades da escola firmou-se então um pacto de atendimento e acompanhamento com 

o posto de saúde regional de cada escola municipal para dar continuidade a este projeto de nutrição aos casos que 

necessitavam de acompanhamento de um profissional da área da nutrição. 

 

           

 

 
               Fonte: Planilha de Acompanhamento Nutricional/ 2006 
 
 

       

 

                                
       Fonte: Planilha de Acompanhamento Nutricional/ 2006 
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Fonte: Planilha de Acompanhamento Nutricional/ 2006 
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