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RESUMO

O estudo se propôs a construir um processo de interlocução com as crianças sobre os
espaços físicos que compõem o ambiente escolar que elas frequentam. Teve por
objetivo analisar os aspectos apontados pelas crianças do campo Sul da Bahia, de uma
escola de Educação Infantil pública do município de Ilhéus. A escuta das crianças
justifica-se pelo reconhecimento das mesmas como atores sociais competentes.
Acreditamos que o estudo do espaço físico, a partir desse ponto de vista, pode contribuir
para a discussão das políticas públicas e das propostas pedagógicas, bem como para a
análise de aspectos subjetivos das crianças. O estudo assumiu características descritivas
e, por conseguinte, características de um estudo qualitativo. Realizamos a pesquisa em
uma escola do campo, na Escola Nucleada de Aritaguá II, que é frequentada por uma
diversidade de formas de vida do campo: comunidades pesqueiras e agrícolas. A
pesquisa foi desenvolvida em três unidades escolares dentro desta nucleação e o critério
de escolha seguiu o mesmo da nucleação: unidades que atendiam a crianças de
diferentes localidades ribeirinhas, pesqueiras e agrícolas. Utilizamos como
procedimento metodológico a escuta de 24 crianças organizadas em grupos de 8 (de 4 e
5 anos) por unidade escolar (sala isolada), sendo 50% meninas e 50% meninos. A
escuta foi mediada por fotos tiradas pelas próprias crianças. Solicitamos que tirassem
fotos de espaços da escola que gosta, não gosta e de livre escolha. Após as fotos terem
sido produzidas, recorremos a um netbook para a exibição das mesmas, como recurso
mediador para o processo de interlocução com as crianças. Os resultados apontam que a
possibilidade de brincar constitui o principal critério de escolha, bem como o contato
com os elementos da natureza. As crianças dessas escolas estão confinadas em
pequenos espaços fechados, restritivos aos modos próprios de vida no campo. As
mesmas apontam lugares críticos que merecem maiores cuidados por parte da escola,
especialmente por oferecem riscos à saúde e à integridade física das mesmas.
Palavras-chave: Educação infantil; Educação no campo; Espaços escolares, Criança.
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ABSTRACT

This research aims at building a dialogue process with children from a public school
from a rural area of Ilhéus (South of Bahia), with the main goal of analyzing the aspects
presented by them about some physical places that are part of their school environment.
The report by those children is justified due to the recognition of the children as the
social characters. We believe that the study of the physical environment on schools,
from this point of view, may contributes for political discussions and pedagogical
proposals, as well as for the analyses of the subjective aspects of children. The research
assumed descriptive aspects, and therefore, qualitative study aspects. The research took
place at a rural school in Ilhéus named Escola Nucleada de Aritaguá II, considering that
this school attends a diversity form of life in the countryside: fishing and agricultural
community, favoring the richness of the childhood multiplicity. The study happened in
three school unities within this nucleação and choice criteria followed the same pattern
from the nucleação: unities that attend children from different places as: riverside,
fishing, and agricultural communities. The method used was based on children report in
which twenty-four children, divided in groups of eight per school unit (a classroom),
composed by two children each, and by age and by gender. The report was base on
children pictures (took by themselves). It was requested that they should take some
pictures from the school environment considering the following criteria: (1) like; (2) do
not like; (3) free choice. After they provided the pictures, we used a netbook as a
mediator resource in order to display to them, and so achieving the process of dialogue
with the children. The results of the research point to the possibility of playing as the
main criteria of choice as well as the contact with the nature elements, for that reason,
children from those unities that were confined into small and enclosed places, common
to the countryside way of life. They point out critical places that deserve more care by
the school unit, specially due to the fact that offers risks to the health and the physical
integrity of the children.
Keywords: Young Children education; Rural education; School environment; Child.
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Capítulo 1
APRESENTAÇÃO

A problemática, em relação às configurações dos espaços públicos, para a Educação
Infantil começou a me inquietar quando era professora de turma de Educação Infantil em uma
escola do campo, em 2002, no município de Ilhéus, no Sul da Bahia. Período que as crianças
em idade pré-escolar começam a frequentar as escolas do campo, no referido município. As
crianças são recebidas nas escolas sem uma política do município de infraestrutura que
acompanhasse as condições mínimas necessárias ao processo educacional voltado para as
crianças pequenas. Isso não significa afirmar que as crianças das escolas da zona urbana
usufruíssem de espaços bem-estruturados ou mesmo que os espaços físicos da escola do
campo estivessem adequados para as crianças do Ensino Fundamental, tendo em vista que
foram alugadas residências ou pequenas adequações nas escolas das séries iniciais do ensino
fundamental.
Anos mais tarde, em 2008, quando professora de Estágio Supervisionado em
Educação Infantil, na Universidade Estadual de Santa Cruz/BA, iniciei discussões com uma
professora do Departamento, doutora em relações étnico-raciais, sobre o resultado das
observações de um grupo de alunos, estagiários de Pedagogia, em escolas frequentadas por
crianças (na maioria negras). Ela destacava, dentre os vários problemas enfrentados, a questão
da configuração dos espaços como crucial, uma vez que a situação dos imóveis para a
Educação Infantil deste município era considerada caótica.
A estrutura física das Instituições Educativas Públicas Municipais de Ilhéus
provavelmente deve representar a realidade da maioria das escolas do Nordeste. Uma região
com elevado indicador de pobreza, onde encontramos os piores índices de falta de estrutura
notadamente nos espaços públicos. O diagnóstico elaborado em 1998, registrado no Plano
Nacional de Educação, 2001 (BRASIL, 2001), sobre a infraestrutura dos estabelecimentos de
ensino para a Educação Infantil mostrou que, das 4.153 escolas sem abastecimento de água,
84% delas se situavam no Nordeste. Indicou também que mais da metade dos 58% das
crianças que frequentam escolas sem sanitário público também residem no Nordeste.
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Com as descrições das observações dos alunos de estágio da UESC/BA percebemos
que a situação dos espaços educacionais do campo é ainda mais grave. Parece existir uma
relação entre crianças pequenas e pobres com espaços pequenos e mal estruturados, dandonos a impressão que a faixa etária e a condição econômica são determinantes na configuração
dos espaços educativos. Isto pode ocorrer talvez porque as crianças não verbalizem seu
descontentamento e as famílias se sintam “agradecidas” ao conseguir vaga, ou porque estão
situadas em contextos muito empobrecidos, nos quais a população não dispõe de parâmetros.
Importa destacar que no presente estudo o termo “campo” foi definido tal como
preconiza as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo:

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira,
tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das
minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços
pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo neste sentido é
mais que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades que
dinamizam a ligação dos seres com a própria produção das condições de
existência social e com as realizações da sociedade humana (BRASIL, 2002,
p. 1).

Nessa direção podemos afirmar que o município de Ilhéus atende a uma diversidade de
vivências campesinas , pois nele pode-se encontrar povos que vivem em florestas, áreas de
proteção ambiental, vilas de pescadores, áreas agrícolas, dentre outros espaços localizados em
perímetros não urbanos e que são caracterizados como área do campo.
Em 2012 encontram-se, no município de Ilhéus, 34 (trinta e quatro) espaços de
Educação Infantil, incluindo as escolas do campo. Desses espaços, 10 (dez) são voltados,
prioritariamente, para a Educação Infantil, e desta soma, apenas 3 (três) são de total
responsabilidade do município. As demais são conveniadas e estão ao encargo de instituições
filantrópicas. Além das condições não favoráveis dos prédios, as vagas não atendem à
demanda. Entretanto, percebemos pouca articulação entre os movimentos sociais e os gestores
do Estado para mudar tal situação. Este conjunto de problemas pode indicar a falta de
políticas públicas no âmbito do município, aliada, talvez, ao desconhecimento da população
sobre seus direitos, que leva, consequentemente, à ausência de reivindicações.
Atualmente, o município de Ilhéus dispõe de 13 (treze) Escolas Nucleadas ou Núcleos
Escolares fora do perímetro urbano. Cada núcleo escolar é composto por unidades escolares
ou salas isoladas do campo, gestada por uma escola polo, também do Campo. Desta forma,
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cada núcleo possui apenas um cadastro no INEP e um único CNPJ, com o nome da Escola
Polo, e uma diretora. Estes núcleos estão distribuídos em toda a extensão territorial dos
distritos do referido município.
Diante desse quadro, após aprovação no mestrado no Programa de Pós-graduação
Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) na UNEB, em 2010, a minha preocupação
voltou-se para a seguinte questão: como as crianças do campo veem os espaços físicos
estruturados para a Educação Infantil, independente do que dizem os adultos e os documentos
legais. Acreditamos que o estudo do espaço físico, a partir do ponto de vista das crianças
pequenas, pode contribuir para a discussão das políticas públicas e das propostas pedagógicas,
bem como para a análise de aspectos apontados pelas crianças. Com relação a esta última
questão, é preciso ter elementos para discutir o impacto das características ou da qualidade do
espaço físico no processo de desenvolvimento das crianças. Desse modo, penso que será
possível dar visibilidade às crianças que convivem nesses espaços, em edificações precárias
tidas como educativas, lembrando que este grupo pode ter suas histórias ocultadas por
viverem em comunidades distantes.
Desenvolvemos assim o presente projeto, que tem como objetivo analisar aspectos
apontados pelas crianças do campo do Sul da Bahia, de uma escola de Educação Infantil do
município de Ilhéus, sobre o espaço educacional que frequentam. Procuraremos responder a
algumas questões de pesquisa, tais como: - quais os aspectos do espaço físico da Instituição
Escolar apontados pelas crianças; - verificar se as crianças focalizam (nas fotos) ou se
reportam (nas falas) a elementos do seu contexto sociocultural; - discutir os aspectos
ressaltados pelas crianças com os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de
Educação Infantil (Brasil, 2006c), Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação
Infantil (Brasil, 2006a) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(2010a), propugnados para esta etapa da educação e com outros estudos sobre o tema.
São questões que, a partir do momento em que são pesquisadas, apontam para uma
concepção de criança visível1, que faz, pensa, conhece, atua, explora e pode modificar o que
está à sua volta. Assim como, permitem demonstrar a necessidade de ouvir esses seres de
pouca idade, para que manifestem a sua ótica, as suas expectativas ou necessidades no que diz
respeito à vida educacional.

1

Vasconcellos & Sarmento, 2007.

13

Esclarecido o processo de construção do objeto e do contexto dessa investigação,
passaremos a abordar as discussões teóricas que constituem referência principal do trabalho.
Assim, o segundo capítulo denominado Invisibilidade da infância no contexto da
contemporaneidade está dividido em duas partes. Na primeira, realizamos análise das
concepções de diferentes infâncias ao longo da história, para compreendermos os contextos
oferecidos às crianças pequenas em instituições educativas, bem como as relações que
permeiam tais espaços. Dessa forma, destacamos os estudos de Sodré (2002), Sarmento
(2006, 2007), Del Priore (2008), Kohan (2008), Lopes (2011) e Farias (2011) sobre infância.
Tais pesquisas apresentam cada um dentro da sua linha, os contextos de invisibilidade nos
quais viveram e ainda vivem as diferentes crianças, que, sob o poder abusivo do adulto, são
impedidas de serem protagonistas da sua própria história. Para esses teóricos, na
contemporaneidade não cabe mais uma concepção de infância norteada como ser da falta.
Apresentam, assim, outra perspectiva da infância, em que a criança é vista como ator social e
possuidora de diferentes linguagens.
Na segunda parte do referido capítulo, elencamos as orientações dos documentos
legais referentes aos padrões mínimos de infraestrutura, estabelecidos para a Educação
Infantil e discutimos a não efetivação dessas políticas públicas nos espaços públicos
destinados à educação das crianças pequenas. Mostramos que a luta política pelo
reconhecimento de um direito deve ser contínua e que é preciso considerar a perspectiva da
criança em políticas públicas voltadas para elas.
No terceiro capítulo, tratamos das escolhas metodológicas e da configuração do
estudo. Apresentamos a pesquisa com metodologia recente, haja vista que contou com a
participação das crianças na condição de informantes. Depois, passamos à descrição do
contexto do estudo, com a exposição dos motivos e das implicações da escolha de três
unidades escolares de uma escola nucleada do campo como espaço de investigação.
Finalmente, apresentamos os principais procedimentos de investigação utilizados na pesquisa,
e descrevemos todo o processo.
O quarto capítulo refere-se à análise dos dados. Inicialmente descrevemos os
procedimentos de análise e discussão; em seguida, apresentamos o processo de interlocução
com uma menina de 4 anos e como realizamos a transcrição, análise e discussão de cada foto.
Na segunda parte deste capítulo apresentamos, por escola, as respostas das meninas e dos
meninos de 4 e 5 anos.
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E no último capítulo damos destaque de forma sintética ao que percebemos na
pesquisa a partir da lente e fala das crianças.
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Capítulo 2
INVISIBILIDADE DA INFÂNCIA NO CONTEXTO DA CONTEMPORANEIDADE

A expressão “invisibilidade” da infância tem relação com o conceito de invisibilidade
social, haja vista que este é utilizado para se referir a sujeitos em contexto de exclusão social,
que estão invisíveis na sociedade. Há, portanto, diferentes formas de invisibilidade social:
econômica, sexual, etária, étnico-cultural, de gênero, entre outras. Discutiremos neste texto a
faixa-etária, bem como outros aspectos que podem favorecer a vivência de infância no
contexto da invisibilidade, tais como: étnico-cultural, econômico e cultural.
Nesta direção discutimos neste capítulo as relações que perpetuaram a invisibilidade
da infância na história e ainda perpetua na contemporaneidade. Enfatizamos a importância de
realizarmos pesquisas que deem visibilidade às crianças que têm suas histórias e vivências
atuais ocultadas. Compreendo que estas podem ser protagonistas na mudança da própria
história e condição social.

2.1 Ser criança ao longo da história

A sociedade está passando por um processo plural e crítico, com profundas
transformações societárias de abrangência mundial. Um dinamismo explicitado pela
revolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação, pelos movimentos sociais, pelos
estudos culturais, entre outros. Vivemos no momento atual em meio a uma crise, no mundo
globalizado, de identidade, com individualismos e consumismos exacerbados. Diante desta
realidade, os textos de Rouanet (1996) e Berman (1986) nos alertam para a importância de
uma discussão sobre a modernidade, para refletirmos o presente e os passos do futuro. Assim,
o primeiro propõe uma volta ao Iluminismo original, como uma matriz da qual seja possível
extrair linhas de ação; e o segundo acredita que os modernismos do passado podem devolver
o sentido de nossas próprias raízes modernas, levando-nos a uma crítica às modernidades de
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hoje e a um ato de fé às modernidades – e nos homens e mulheres modernos – de amanhã e do
dia depois de amanhã.
Hobsbawm (2000) também defende um retorno ao passado, uma vez que, para o autor,
este ato é a chave para compreender o presente e fornece subsídios para entender o futuro.
Com este propósito, Rouanet (1996) destaca o iluminismo como sendo um gigantesco
programa de modernização, no qual as estruturas sociais consideradas obsoletas deveriam ser
atualizadas à luz de novos princípios da filosofia, da ciência e da moral, tal como eram
apresentados naquela época. Os elementos centrais do programa iluminista seriam o
Universalismo (se dirige a todos os seres humanos); o Personalismo ou Individualismo (os
destinatários, os beneficiários desse programa seriam pessoas concretas) e um Plano de
Emancipação (os indivíduos deveriam ser emancipados dos preconceitos, da tirania política,
da escassez material e do reino da necessidade). Dessa forma, uma sociedade que ainda não
fosse universalista, sujeita ao preconceito religioso, à tirania e à necessidade, seria arcaica, e
superá-la significaria Modernidade.
Rouanet (1996) discute esses elementos no bojo do Liberal-capitalismo e do
Socialismo. Ele aponta que tais sistemas não negaram as principais características da proposta
iluminista, no entanto, a redefiniram, ou melhor, deturparam-na, truncaram-na à luz de
realidades históricas, de pressões ideológicas ou de necessidades internacionais. Assim, para o
Liberal-capitalismo, o Universalismo iluminista se transformou na forma de aspiração das
classes capitalistas, e a gênese do Individualismo foi redefinida como desentranhamento do
indivíduo, pela “liberação” das suas coletividades originais para a condição de trabalhador
“livre”, e a ação emancipatória desapareceu. Já no Socialismo, o Universalismo foi redefinido
como “internacionalismo proletário”, o Individualismo, a Emancipação Cultural e Intelectual
desapareceram e a Emancipação iluminista também foi absorvida. O autor enfatiza a sua
crença no Iluminismo original, convidando-nos para refletir sobre as condições de
possibilidade de um renascimento de um ideal universalista e sobre a importância da
individualização para a consciência crítica do indivíduo.
Já para Berman (1986), ser moderno é encontrar um ambiente que promete aventura,
poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas ao redor, mas que
ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos.
Ser moderno, enfim, é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx no Manifesto
Comunista (p. 29), “tudo que é sólido se evapora no ar”. Berman destaca que a modernidade,
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no curso dos cinco séculos, desenvolveu uma rica história e uma variedade de tradições
próprias, que o autor, com fins didáticos, divide em três fases: a primeira, que vai do século
XVI até o fim do século XVIII; a segunda, que se inicia com a grande onda revolucionária até
o século XIX; e a terceira e última, que é o século XX. Ele parte de um estado de
semicegueira, em que as pessoas estavam começando a experimentar a vida moderna, passam
por um processo de profundas transformações na paisagem com o processo de
industrialização, atingindo um grande e moderno público, em que há denúncias da alienação
do ser humano aos insumos do mundo moderno. Chega, enfim, a um momento de expansão
mundial do modernismo, que foi tanto um dos períodos mais brilhantes e criativos da
humanidade, quanto um período em que há do que se envergonhar e temer.
Essa breve síntese inicial serviu de apoio para indicar que as transformações sociais,
culturais e econômicas que caracterizam a sociedade da informação fazem com que os
tradicionais agentes de socialização sejam questionados. Os impactos das mudanças na
sociedade alteram questões consideradas superadas, e um clima de incerteza paira no ar. Tais
mudanças, entretanto, não se dão apenas no mundo da população adulta, mas também no
mundo da criança.
As discussões de Rouanet (1996) e Berman (1986), portanto, e suas reflexões nos
remetem à necessidade de uma análise histórica das concepções das diferentes idades do ser
humano (e da infância de forma especial), para compreendermos os contextos atuais
oferecidos às crianças pequenas em instituições educativas, bem como as relações que
permeiam esses espaços. Dessa forma, destacamos aqui os estudos de Ariès (1981), Sodré
(2002), Sarmento (2006, 2007), Del Priore (2008), Kohan (2008), Lopes (2011) e Farias
(2011) sobre infância.
Ariès (1981) afirma que o interesse histórico pela infância é relativamente recente,
nascendo a partir da modernidade. Sarmento (2007), apoiado nas obras de Ariès sobre as
construções históricas de concepções de infância, questiona o que está nas origens dessas
concepções, haja vista que a ideia de infância não decorre de uma natureza e sim de fatores
sociais e, historicamente, estabelecidos. Logo, o autor questiona o que estaria por trás das
diferentes concepções. Sarmento chama a atenção para o fato de vários autores terem voltado
seu foco para as crianças e para a diversidade de formas e modos de desenvolvimento delas,
em função da diversidade cultural na qual as mesmas estão envolvidas. Sarmento assevera
que uma natureza universal de infância não corresponde à heterogeneidade ou às diversidades
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culturais. A realidade da infância ocidental é diferente da criança oriental e vice-versa, e
“mesmo no interior do mesmo espaço cultural, a variação das concepções da infância é
fundada em variáveis como a classe social, o grupo de pertença étnica ou nacional, a religião
predominante, o nível de instrução da população etc.” (SARMENTO, 2007, p. 28-29). Desse
modo, aponta que a diversidade vivenciada pelas diferentes crianças está relacionada com sua
origem, espaço geográfico, momento histórico, classe socioeconômica, entre outros inúmeros
fatores.
O autor ainda apresenta dois períodos distintos das imagens sociais da infância, que
são: o da “criança pré-sociológica” e o da “criança sociológica”. No primeiro período, tem-se
uma ideia abstrata de criança, na qual se exclui a mesma do próprio contexto. Já as imagens
da criança sociológica resultam de um juízo interpretativo das crianças a partir das propostas
teóricas das ciências sociais, que têm a concepção das crianças como seres sociais que
integram uma categoria geracional distinta.
Sarmento, portanto, destaca que as imagens pré-sociológicas foram mais disseminadas
por pensadores a partir do início da modernidade ocidental, sendo apropriadas também pelo
senso comum, auxiliando no delineamento das relações entre os adultos e as crianças, através
de conceitos como:


A criança má – baseada na ideia do “pecado original”, está relacionada a uma noção
de controle dos instintos com potencialidades para o mal. Toma como referência
filosófica a teoria de Hobbes a partir da exigência de controle dos excessos.
Contemporaneamente, essa figura está relacionada às crianças pobres, como os
meninos de rua, que são taxados de forma pejorativa como trombadinhas, por
exemplo. Essa imagem evoca atitudes paternalistas e/ou de repressão infantil;



A criança inocente – parte de Emílio de Rousseau e de seu paradigma filosófico, em
que preconiza a bondade natural, que vem a ser corrompida pela sociedade. Assim, a
criança é vista como ingênua, frágil, inocente, pura, contrapondo-se à criança má. A
crença romântica da bondade infantil ainda perpetua na contemporaneidade,
depositando na criança a esperança de salvadora do mundo;



A criança imanente – para o filósofo John Locke a criança tem um potencial de
desenvolvimento a partir da aquisição da razão e da experiência. Assim, define a
criança como uma tábula rasa na qual podem ser inscritos os conhecimentos. Precede

19

as concepções desenvolvimentistas, propondo disposições e motivações infantis a fim
de modelar as crianças;


A criança naturalmente desenvolvida – a psicologia do desenvolvimento, que tem
como seu principal representante Piaget, sinaliza que as crianças são seres naturais,
antes de serem seres sociais, e a natureza infantil sofre um processo de maturação
biológica que se desenvolve por estágios;



A criança inconsciente – tem como referências a psicanálise e Freud, pois a criança é
vista como um preditor do adulto.
Nesta direção, Sarmento (2007) apresenta que a criação de sucessivas representações

das crianças ao longo da história favoreceu a invisibilidade da realidade social da criança,
evidenciando um modelo ideal de criança que não corresponde à criança corporificada que
vive em diferentes contextos socioeconômicos e culturais. Podemos perceber nitidamente
estas reflexões ao fazermos uma viagem pelo tempo, visitando a infância e a educação no
Brasil do século XVI ao século XX, através das contribuições dos estudos de Del Priore
(2008), Farias (2011) e de Lopes (2011).
Farias (2011) retrata o Brasil nascente desde o contexto jesuítico voltado para a
catequese dos curumins; discorre sobre as concepções de infância livre e de infância escrava;
ressalta as políticas direcionadas à infância enjeitada e a opção do Brasil por um modelo
hegemônico de infância, o “reizinho-criança”, que era a criança da elite.
Na Educação Jesuítica, a autora destaca que a criança negra era segregada. Este tipo de
educação era reservado aos filhos dos colonizadores ou à preparação dos futuros sacerdotes;
já os pequenos indígenas foram alvo de catequização com o propósito de convertê-los à
religião. Nesta direção, têm-se a educação dos curumins e as concepções da Companhia de
Jesus, que considerava a alma infantil um “papel em branco”, uma “tábula rasa”, uma “cera
virgem”, e a infância, o momento ideal para o processo de aculturação. No entanto,
Chambouleyron (2008) afirma que no processo de nomadismo (os índios tinham costume de
mudar-se de uma parte a outra) muitas crianças indígenas, longe dos religiosos, não só
esqueciam os ensinamentos destes, como retomavam seus antigos costumes. O referido autor
afirma ainda que “as crianças cresciam e frequentemente abandonavam o aprendizado
recebido pelos padres” (p. 68). Contudo, toda experiência deixa suas marcas e a história não
tem fontes suficientes para analisar as sutilezas do impacto dessa educação jesuítica.
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No Brasil escravocrata, a população infantil podia ser vista sob duas perspectivas
distintas: a criança da casa-grande e a criança escrava. Prosseguindo, Farias (2011, p. 49)
descreve algumas palavras usadas para designar as crianças da casa-grande, tais como: “anjo,
menino diabo e homenzinho”. Para melhor esclarecer, Farias acrescenta que a criança era
considerada anjo até os cinco anos de idade, e que este período constituía uma fase crítica,
devido ao alto índice de mortalidade. Mas quando as crianças morriam neste período de idade,
apesar da tristeza os pais se sentiam consolados, devido à ideia que se tinha de que as crianças
virariam anjos que preparariam a chegada dos pais no futuro para o “reino dos céus” (p. 49).
A autora afirma que o menino não era tido como “reizinho”, diante da imagem do “pai rei” (p.
50), pois não havia na relação entre pai e filho trocas afetivas e nem cuidado diferenciado à
criança. Destaca que o menino dos 5 aos 10 anos era reconhecido como “menino-diabo” (p.
50), diante das traquinagens que cometia e, posteriormente, era visto como um homenzinho e
vestia roupas que eram cópias das vestimentas dos adultos, dando à criança a imagem de um
“adulto em miniatura” (p. 50). Por outro lado, a criança escrava era usurpada do seu direito à
infância e dos 3 aos 7anos passava por um período de iniciação para o reconhecimento da sua
condição social. Daí em diante, começava a trabalhar, aprendendo tarefas junto aos adultos.
As crianças enjeitadas, recebidas na Casa dos Expostos,2 eram, em sua maioria, negras, e
devido às péssimas condições de higiene os índices de mortalidade infantil eram altos.
Desse modo, Del Priore (2008) também assinala que a situação de desigualdade social
em que vivem milhares de crianças brasileiras, e seus modos de vida, possuem raízes
históricas. Ele afirma que:
As crianças negras do agro fluminense, da época fluminense, transmutaramse nos “pivetes” da Belle Epoque e, hoje, nos meninos de rua. Os grumetes
que cruzaram o Atlântico nas primeiras navegações tornaram-se os jovens
marinheiros da Guerra do Paraguai. Instituições de confinamento como os
institutos agrícolas teriam seu embrião nas escolas jesuíticas. Ritos de
recepção como o batismo, ou de perda como a morte, teriam atravessados
incólumes, com a sua força simbólica, quase quinhentos anos de história (p.
17).

A autora, portanto, propõe que, por meio de temas presentes na memória através de
estudos capazes de nos aproximar das crianças e infâncias do passado, podemos reconstituir a
2

Para Farias (2005), na casa de expostos a roda se constituía num sistema legal e assistencial para enjeitados
sociais, da infância até a maioridade. Essa política era apoiada pelo Império e articulada pela oligarquia rural
nascente e a burguesia comercial que estava surgindo no Brasil.
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sua história, e favorecer a escuta da voz de crianças excluídas, sobretudo as negras e
indígenas. Em seus estudos, revela a divergência de infâncias vivida por crianças divididas
por sua origem social.
Lopes (2011), no texto “Grumetes, pajens, órfãs do rei... e outras crianças migrantes”,
aborda fatos sobre os quais quase nunca pensamos ou mencionamos por conta da pouca
visibilidade, quando analisa a história das crianças migrantes. E neste contexto trata também
das diferentes infâncias vividas no bojo das diferenças sociais e étnicas. Ao discutir a carta de
Pero Vaz da Caminha e outros documentos históricos, Lopes destaca trechos que vão auxiliar
a contar essas histórias. Em análise a um dos textos de Caminha, apresenta que o mesmo
aponta para duas realidades, uma que remete à presença de crianças nas embarcações
portuguesas e outra que leva à indagação sobre o que teria levado crianças a fugirem para
terras estranhas (dois grumetes do navio e dois degradados). Segundo o autor, consta nesses
documentos relatos de crianças que foram esquecidas ou ainda lançadas acidentalmente ao
mar.
Lopes (2011) destaca, portanto, as péssimas condições que as crianças sofriam, sendo
mais agravante a condução das crianças pobres. Estas, quando sobreviviam aos naufrágios,
enfrentavam as péssimas condições do trajeto, não tinham prioridade nas embarcações e
corriam o risco de serem escravizadas e vendidas em ataques de piratas e corsários. No
entanto, o referido autor afirma que a própria Coroa portuguesa já escravizava as crianças
antes mesmo das viagens, recrutando-as entre as famílias pobres ou raptando as crianças
judias para as navegações.
Segundo Lopes, outra prática comum no período colonial que deslocou crianças para o
Brasil foi o envio de delinquentes para as colônias. O decreto de maio de 1536 definia que os
jovens vadios de Lisboa que roubassem ou cometessem outros delitos seriam degredados para
o Brasil. As crianças também eram utilizadas pela Coroa para a ocupação de territórios,
“como foi o caso da povoação da Ilha de São Tomé de Príncipe, nas quais foram utilizadas,
também, crianças judias” (p. 27).
Lopes relata que, seguindo a lógica da posição social, os pajens, geralmente originados
de famílias médias urbanas, tinham maior proteção a bordo. Arrumar as camas e camarotes,
servir a mesa e providenciar o conforto dos oficiais da nau, eram suas tarefas. O autor cita que
as crianças que tinham condições de passageiros também usufruíam de privilégios. A pior
condição era a dos grumetes, que eram crianças pobres recrutadas, como acima citado.
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Cabiam a essas as piores tarefas, eram tratadas de forma cruel, sofrendo tanto de violência
física, quanto sexual, eram expostas a céu aberto, ao sol, às intempéries climáticas, às doenças
e à fome. O autor infere que talvez o contato com a realidade vivenciada pelas crianças, como
caçar os pássaros que comiam os cadáveres expostos nas naus, favoreça a compreensão do
motivo de algumas crianças fugiam para terras desconhecidas.
Quanto às crianças indígenas, Lopes afirma que sofriam com o processo de
extermínio, mediante a expansão do território colonial, e em fuga sofriam ainda com a perda
de território. Já em relação às crianças negras, diz que a presença dessas não era tão grande
nas embarcações, haja vista que o tráfico priorizava os adultos, e as que vinham raramente
sobreviviam.
Lopes prossegue afirmando que com o fim da escravidão, o governo imperial começa
a investir na vinda de imigrantes estrangeiros, com subsídio total, mediante a política de
embranquecimento da população brasileira, que via no branco imigrante tanto a possibilidade
de clareamento da população quanto à oportunidade de tirar a mesma da condição de atraso.
Assim, ao final do século XIX e início do XX, chegaram dentre outros povos: portugueses,
italianos, japoneses, alemães, sírios. Deixados no Brasil à própria sorte, muitas crianças
desses povos morreram, tanto por estranharem as variações climáticas, quanto pela falta de
resistência a algumas doenças, somados à condição de imigrantes. Segundo o autor, consta
nos documentos uma grande concentração de mortes na faixa etária de 0 a 5 anos.
Ao afirmar que a construção de uma “forma de ser criança”, que se estabelecia a partir
do século XVII, não chegava da mesma maneira para todas as crianças, Lopes demonstra que
um dos traços da identidade das crianças migrantes e imigrantes, além do deslocamento, era o
trabalho. Entretanto, o autor destaca que o trabalho vai ser diferente conforme a posição social
em que a criança se encontra. Ainda é assim nos dias atuais, uma vez que a condição
socioeconômica da criança vai dizer como e quando esta vai se inserir no mercado de
trabalho.

Nas embarcações que faziam a travessia para o Brasil quinhentista, o
trabalho era no convés, nos porões, cozinhas ou nas cabines dos oficiais; no
período colonial os pequenos escravos atuavam na casa-grande e terreiros
das fazendas espalhadas pelo interior ou nas casas das vilas que já existiam
(p. 38).
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Ele discute que, com a implantação da República, mecanismos de controle passam a
atuar sobre as crianças pobres e filhas de imigrantes, que são a tutela e o contrato de
soldada. A tutela, segundo o autor, já existia desde o período colonial e era usada
basicamente para as crianças de posses (medida do governo criada para que na falta dos pais
um adulto assumisse tanto a guarda da criança quanto os seus bens), se estende para as
crianças pobres. Na Tutela Dativa a criança oferecia ao seu tutor não apenas o comando do
seu dinheiro, mas o comando da sua vida, da sua força de trabalho, sem receber retorno
financeiro e sofria, na maioria das vezes, castigos físicos. O contrato de soldada foi outra
maneira de se conseguir o trabalho infantil de forma legalizada, uma vez que se tratava de um
contrato de locação de serviços de menores estrangeiros para serviços domésticos. Ainda de
acordo com Lopes, “o surgimento das primeiras fábricas pelo país no início do século XIX
reforça o trabalho infantil e pouco altera as difíceis condições dessas crianças nesses espaços”
(p. 40). Como se pode ver, o autor refaz o caminho vivenciado pelas diferentes crianças no
curso da história do Brasil, deixando evidente a condição de vulnerabilidade de cada grupo.
Dessa forma, nos mostra as origens das distâncias e das condições de vida que foram
constituindo as realidades diferenciadas de nossas crianças.
Moura (2008), em estudo sobre crianças operárias na recém-industrializada São Paulo,
apresenta as condições insalubres das crianças, em grande parte estrangeiras, que trabalhavam
com longa jornada de trabalho. O autor apresenta notícias publicadas em jornais da época, que
denunciam os acidentes sofridos pelas crianças trabalhadoras nas fábricas, bem como a
submissão à violência física e sexual.
Rizzini (2008) afirma que “as crianças pobres sempre trabalharam”. A autora
apresenta que estas sempre estiveram sob o poder do adulto, especialmente no trabalho, tal
como ele descreve:

Para seus donos, no caso das crianças escravas da Colônia e do Império; para
os “capitalistas” do início da industrialização, como ocorreu com as crianças
órfãs, abandonadas ou desvalidas a partir do final do século XIX; para os
grandes proprietários de terras como boias-frias; nas unidades domésticas de
produção artesanal ou agrícola; nas casas de família; e finalmente nas ruas,
para manterem a si e as suas famílias (p. 376).

A autora descreve que a vulnerabilidade da criança frente aos adultos é histórica e
mantém laços de continuidade na realidade atual, e essa vulnerabilidade contribui para manter
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a invisibilidade da infância. Sem voz e sem estratégias políticas de organização social as
crianças foram/são exploradas.
Sarmento (2006), em discussão teórica sobre a negatividade atribuída à infância pela
Modernidade, também afirma que a criança foi explorada pela racionalidade econômica
capitalista na revolução industrial. Trabalha na fábrica e em múltiplas atividades e quando
retirada desses trabalhos, sob influência fordista e do crash da bolsa de Nova York, é excluída
da economia. E a infância tem como sinônimo o período do não trabalho. Neste aspecto
Sarmento (2006) contesta e aponta que a infância não é a idade do não trabalho. Afirma que
todas as crianças trabalham nas múltiplas tarefas cotidianas (a criança que ajuda nos afazeres
domésticos, que ajuda os pais no campo, que contribui com as atividades numa comunidade
indígena ou quilombola etc.). Para o autor, as negatividades atribuídas à infância escondem as
atividades realizadas por estas e os reais contextos de vivência da infância.
Assim sendo, como nossa pretensão neste texto é fazer uma discussão sobre os
contextos de vivência da infância pelas crianças no passado e na contemporaneidade, importa
apresentar alguns dados referentes ao número de crianças que trabalham no Brasil na
atualidade. Portanto, em 2011, segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios), havia 3,7 milhões de trabalhadores brasileiros com idade entre 5 e 17 anos.
Trabalhavam 89 mil crianças de 5 a 9 anos de idade, 615 mil na faixa de 10 a 13 anos e 3
milhões entre 14 e 17 anos. A população ocupada de 5 a 13 anos de idade estava mais
concentrada em atividade agrícola (63,5%). Aproximadamente 74,4%, nessa faixa, estavam
alocadas em trabalho sem contrapartida de remuneração (não remunerados e trabalhadores
para o próprio consumo ou na construção para o próprio uso) (BRASIL, 2011).
Além da pretensa negatividade imposta à infância, como a idade do não trabalho, que
oculta as atividades desenvolvidas pelas crianças sob a ideia ilusória de que elas não
trabalhavam, Sarmento, em entrevista realizada com Delgado e Muller (2006), destaca outros
traços que foram sendo relacionados às imagens sociais de infância em diferentes épocas.
Nesta direção, o autor afirma que se percebe a negatividade constituinte à infância desde a
etimologia da palavra “infância”, que vem de in-fans, o que não fala, a criança constitui o não
adulto, sendo assim um ser incompleto. Logo, a infância é destacada como a idade da não
razão. Sarmento discute, portanto, que a infância não é a idade da não fala, pois todas as
crianças, desde bebês, possuem múltiplas linguagens com as quais se expressam (verbais,
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gestuais, corporais, plásticas); a infância não é a idade da não razão, tendo em vista que, para
além da racionalidade técnico-instrumental, outras racionalidades se constroem.
A visão da

infância

como

a

ausência

de linguagem

não procede

na

contemporaneidade, cuja visão é a de possibilidade de outras linguagens. Kohan (2008)
afirma que a etimologia da palavra infância tem origem latina e que nasceu há mais de vinte
séculos, e compara as crianças com os não habilitados, incapazes ou deficientes, incluindo-as,
portanto, numa categoria da falta, da ausência, logo, excluídas da ordem social. O autor
afirma que “por razões de uma falta, a infância ficou de fora, como igual aos deficientes,
estrangeiros, ignorantes e tantos outros faltosos” (p. 41). Esta reflexão levantada por Kohan é
muito oportuna para nosso texto, uma vez que discutimos aqui a invisibilidade da infância.
Ademais, o autor afirma que esta concepção que exclui a palavra é muito mais antiga,
remontando-se pelo menos aos gregos do período clássico. Por outro lado, o autor afirma que
“a percepção da infância desde a perspectiva da falta iluminou – e ainda ilumina – os mais
nobres ideários pedagógicos, discursos filosóficos e saberes científicos da Modernidade” (p.
41).
Kohan (2008) se refere brevemente a pensadores como Platão, Aristóteles e Kant para
apresentar as marcas da filosofia clássica em relação aos modos diversos de pensar a infância.
O autor levanta mais uma vez a reflexão sobre a etimologia da palavra infância, e afirma ser
interessante que os gregos antigos, que possuíam filósofos que gostavam de inventar palavras
para as coisas, não tivessem inventado a palavra infância. No entanto, eles tinham palavras
para as crianças: uma tem a ver com nutrição, paîs, e outra, neós, simboliza a emergência.
Além disso, pontua que entre os filósofos gregos um dos que mais se preocupou com a
infância foi Platão. Afirma que muitas das observações sobre a infância estão colocadas em
diálogos sobre questões éticas, políticas e, sobretudo, educacionais. Para Kohan, Platão
percebia a infância como maleável, apta a receber as formas a serem impressas. São análises
que visavam à educação da infância e ao futuro da pólis, pois para ele a transformação política
que a pólis exigia passava pela educação da infância, e as crianças formariam as sociedades
futuras. Pontua também que a concepção de infância em Platão também perpassa por um
lugar de inferioridade diante da presença do adulto e, desse modo, as crianças ficam fora do
limite da pólis, junto com os outros grupos excluídos, tal como as mulheres. A infância
também é tida como matéria-prima para a utopia dos sonhos políticos dos filósofos.
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A infância é vista como uma etapa da vida, sendo a educação a intervenção desejável
para a criança, que ainda não é um ser definido. E, nessa direção, Kohan afirma que para
Aristóteles a criança é um adulto em potencial, a infância é o lugar onde está localizada a
criança, ser inacabado, incompleto, imperfeito. O autor discorre que para Aristóteles o defeito
principal das crianças é que elas não estão inseridas no âmbito da razão, e assim estão
excluídas dos planos ético e político, devido à sua falta de completude. Certas vozes do
ideário iluminista moderno seguem os passos de Platão e Aristóteles e percebem a criança
como uma etapa a ser superada para alcançar a razão. Nesta direção, Kohan cita Kant como
exemplo, pois ele percebe a infância como metáfora de uma vida sem razão, portanto obscura
e consagrada na heteronomia.
Kohan, portanto, se propõe a ajudar a inverter esse olhar e pensar a infância a partir de
outra perspectiva, “a partir do que ela tem e não do que lhe falta: como presença e não como
ausência; como afirmação e não como negação, como força e não como incapacidade” (p. 41).
Dessa forma, o autor afirma que esta mudança de percepção vai gerar outras mudanças nos
espaços concedidos à infância e nas instituições organizadas para educá-la.
O autor pontua que diversos trabalhos na atualidade afirmam outros conceitos, outros
lugares para a infância. E cita filósofos contemporâneos, como Nietzsche, Lyotard, Angaben,
Deleuze e Derrida, que colaboram com este pensamento. Kohan faz referência também ao
filósofo grego Heráclito e a Platão, com as ideias postas em seu diálogo Banquete. Em
síntese, Kohan (2008) apresenta que as ideias desses pensadores reafirmam:
[...] uma infância ligada a outra temporalidade que a das etapas da vida, a
sucessão e extensão. A infância é pensada mais como condição do que como
fase, como dimensão mais do que como etapa. Assim ela é colocada do lado
da experiência, do acontecimento, da ruptura da história, da revolução, da
resistência e da criação (p. 52).

Contudo, Kohan afirma que se o modelo preconizado na concepção dos gregos
clássicos tem a infância como uma etapa da vida, o material em potencial para os sonhos
políticos é a formação da infância. A relação que se pode estabelecer com a infância na
perspectiva da filosofia contemporânea é a de se inverter o lugar da infância, colocando-a no
início, para se pensar numa infância para a educação. Ademais, em discussão que o autor
desenvolve sobre Sócrates, que denomina de infante da filosofia, ele faz um paralelo com uma
criança que filosofa (sua filha Milena na época da escrita do texto com três anos) e propõe que
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se faça o exercício da filosofia tal como as crianças, como uma experiência em outras terras
filosófica, para dar abertura à compreensão da infância estrangeira3 que acolhemos. O autor
nos convida, portanto, a perceber a infância como um tempo de intensidade, que vai além das
etapas e das extensões sucessivas. Para tanto, precisamos experienciar, pensar, reconstruir,
escutar...
Retornando a discussão de Sarmento (2006) sobre os traços de negatividade impostos
à infância, este afirma ainda que a indústria cultural para a criança destaca a negatividade de
uma precoce adultização da criança, que vive o período da não infância. Ideia defendida por
Postman (1999), com a sua teoria sobre o desaparecimento da infância. Para tanto, o autor
inicia sua discussão na historiografia da infância que aqui passamos a apresentar.
Postman (1999, p. 22) afirma que na Antiguidade clássica os gregos “prestavam pouca
atenção na infância como categoria etária especial”, fato que pode ser presumido por alguns
fatores, como: entre suas estátuas remanescentes não haver nenhuma de criança e a não
restrição moral à prática do infanticídio, dentre outros. No entanto, os gregos eram
apaixonados pela educação, e apesar de Postman entender que a preocupação grega com a
escola não significasse que a concepção de infância fosse equivalente à nossa, conclui que os
mesmos “nos deram um prenúncio da ideia de infância” (POSTMAN, 1999, p. 22). O autor
afirma que os romanos tomaram emprestados dos gregos a escolarização e ainda
desenvolveram uma compreensão de infância que supera a noção grega. Revelaram uma
atenção especial à idade da criança pequena, que só voltaria a ser encontrada na arte ocidental
no período da Renascença.
Um ponto enfático da discussão de Postman é a conexão entre a criança em
crescimento e a noção de vergonha. Ele considera que esta última foi um passo crucial na
evolução do conceito de infância. “A questão é, simplesmente, que sem uma noção bem
desenvolvida de vergonha a infância não pode existir. Os romanos [...] apreenderam a
questão” (p. 23). É preconizada aqui a necessidade de manter as crianças protegidas dos
segredos dos adultos, principalmente os segredos sexuais. Uma visão inteiramente moderna.
Num processo de descontinuidade, entramos na chamada Idade das Trevas e depois Idade
Média, que desaparece com a capacidade de ler e escrever, a educação, a vergonha e a
infância.

3

Apoiado em texto de Derrida (2000), Kohan (2008) estabelece analogia dos estrangeiros com os infantes.
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O autor concorda com Ariès (2006), de que a concepção atual de infância surge na
Renascença; assim, Postman afirma que após a revolução promovida pela palavra impressa,
que socializa a necessidade de alfabetização, há a reinvenção das escolas, que se multiplicam,
hierarquiza-se o conhecimento por faixa etária, desenvolve-se a noção de pudor, demarcam-se
os limites entre crianças e adultos (segredos sexuais; vestimentas diferentes para crianças e
adultos; as crianças não são mais representadas como adultos em miniatura; surge a literatura
infantil). As mudanças ocorridas em três ou quatro séculos foram dramáticas e abrangentes
em seus impactos. E assim há o que Postman (1999, p. 23) denomina de “declínio da
infância”, que tem início, para este autor, com a informação eletrônica, sobretudo a TV, que
só requer aptidões naturais e o entendimento da fala adquirido no primeiro ano de vida. As
fronteiras entre adultos e crianças começam a desmoronar, e as mesmas ficam expostas a
antigos segredos do mundo do adulto: “desde a Idade Média, as crianças souberam tanto sobre
a vida adulta como agora” (POSTMAN, 1999, p. 111). Nessa direção, Postman (1999)
denuncia o aparecimento do “adulto-criança” em nossa cultura, através da erotização precoce
e a crescente participação infantojuvenil nos índices de criminalidade. Dessa forma, para o
referido autor desaparecem os jogos infantis e a concepção infantil de brincar.
Segundo Sarmento (2006), no entanto, a noção de não infância ou de morte da infância
escamoteia a natureza ativa das crianças. Este argumenta que até mesmo as crianças inseridas
em diferentes contextos e sofrendo processos de colonização do mundo dos adultos possuem
especificidades próprias da sua geração e que a qualificação da infância por negação
representa uma visão adultocêntrica e a projeção ideológica sobre infância de concepções
ideológicas essencialistas sobre a condição humana. Assim, a infância deve a sua diferença,
não à ausência de características próprias dos seres humanos adultos, mas à presença de outras
que permitem que, independentemente dos contextos inseridos, todas as crianças tenham algo
em comum.
Contudo, para Sarmento (2006), a infância não vive a idade da não infância, pois a
infância está presente nas múltiplas dimensões do viver, ser e estar da criança. Com efeito, o
autor apresenta que o que está em causa é esta norma de infância que a modernidade instituiu,
haja vista que o lugar da infância na contemporaneidade é um lugar em mudança, uma vez
que as rupturas introduzidas pela segunda modernidade, segundo Sarmento (Delgado &
Muller, 2006) têm vindo alterar profundamente a condição social delas. O autor discute que as
crianças são as principais vítimas da pobreza, da doença, dos conflitos bélicos regionais, da
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insegurança urbana, das rupturas financeiras globais ou dos sistemas de segurança social,
pois, segundo ele, esta ameaça está profundamente articulada com a condição social.
Nesta direção, Sarmento acredita que a participação infantil na vida coletiva, por
formas próprias, permitirá certamente favorecer um sentido outro das mudanças sociais em
curso e transformar a ameaça numa possibilidade de emancipação. Neste aspecto, Kohan
(2008) dá outro sentido às concepções de infância, pois os percebe pensadores, com uma
forma própria de filosofar.
A síntese sobre as concepções de crianças que se constituíram em outras épocas é
necessária para que percebamos que são representações que ainda permeiam o imaginário
social, pois continuam revividas ou reinventadas em instituições infantis, bem como nas
diversas instâncias da sociedade que veem a criança como um sujeito que mantém as marcas
de sua origem ou está em vias de vir a ser. Nesta direção, Sodré (2002) pontua que é preciso
ter clareza sobre o conceito de criança, de infância, construído ao longo da história para que a
mesma seja vista como cidadã e venha participar de forma efetiva no processo de produção da
cultura desenvolvida historicamente pela humanidade. A referida autora, portanto, afirma que
fatores como: as crianças deixarem a partir do século XVII o convívio direto com os adultos;
as descobertas científicas; a nova forma de organização da sociedade (a sociedade capitalista
urbano-industrial que estava sendo instituída); o redobrado cuidado da burguesia com a sua
prole, têm como consequência a mudança do papel social da criança.

Assim, a ideia de infância deixa de ser um fato natural no processo de
desenvolvimento e se configura numa concepção socialmente construída, de
um ser dependente e incompleto, o que justificaria a sua desigualdade social,
a sua marginalidade e o poder abusivo dos adultos (p. 66).

Para a autora, esse poder se percebe também nas relações que envolvem as classes
dominantes e as dominadas. Sendo que as primeiras vivem uma condição alienante quando
buscam conservar o seu poder e, para isso, procuram manter as pessoas tuteladas e submissas
à ordem social, não excluindo as crianças também dessa condição de submissão. Desse modo,
a classe dominante luta para garantir a manutenção da ordem estabelecida como naturalizada.
Assim, as crianças das categorias mais altas perdem espaço para exercer a sua
individualidade, criatividade, em troca do que organizam para ela. Por outro lado, as crianças
das classes dominadas vivem numa condição também alienante, sendo mais acentuada para as
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crianças de menor poder aquisitivo, que desde cedo precisam aprender a lidar com a miséria e
com os meios de produção na condição dos que produzem. Desta forma, a criança que tem
melhor poder aquisitivo é preparada desde cedo com uma variedade de recursos, que se trata
de investimento para um futuro promissor; e as crianças da classe menos abastadas precisam
lutar junto à família pela subsistência e iniciam sua jornada de trabalho desde cedo,
abandonando muitas vezes a escola, diminuindo mais ainda as suas chances de influir na
realidade social. São fatores que vão interferir na formação de cidadãos questionadores,
criativos e críticos.
Observemos, entretanto, que Sodré considera o fator biológico importante no processo
de desenvolvimento da criança, mas enfatiza que este não deve sobrepor “[...] à condição de
ser social do ser humano no curso da sua vida” (p. 68). A autora critica que todo novo
enfoque em direção ao desenvolvimento deixa de favorecer, por um longo período, a
possibilidade de análise da condição infantil e o significado social do que seja infância.
Contudo, a autora afirma que há uma relação entre o organismo, ou seja, entre os
aspectos biológicos presentes no nascimento de cada criança (sexo, etnia, peso, aparência) e
as relações que começam a ser estabelecidas no contexto que a rodeia. Desta forma,
acrescenta que as discussões sobre as crianças e o processo desenvolvimento devem levar em
conta as características biológicas peculiares a cada novo ser humano e as condições que lhe
são possibilitadas no curso de sua história de vida. A exemplo disso cita as formas diferentes
de se tratar o menino da menina, a criança do adulto. Assim, pode-se deduzir que quando os
adultos oferecem carrinhos e bola para meninos; bonecas e panelinhas para as meninas podem
estar também contribuindo para determinar brinquedos voltados para cada gênero, e com isso
vão se estabelecendo as bases também para os diferentes papéis que as crianças deverão
desempenhar quando se tornarem adultas. Podemos então perceber que os aspectos
biológicos, tais como faixa etária e gênero, são permeados pelas condições do meio e das
origens socioeconômicas.
Ressaltando a importância de a criança ser ouvida, de ser valorizada na sua identidade
e ser vista como um ser biológico e social, Sodré utiliza pressupostos teóricos que
argumentam a favor de estudos e programas que valorizem a participação efetiva da criança.
Uma vez que a autora entende que as mesmas sabem do que precisam, além de serem
possuidoras de potencial crítico e participativo. Aponta ainda a preocupação com a análise de
contexto a partir da perspectiva da criança e afirma que “podemos entrever que este pode ser
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um passo importante para a construção de uma sociedade voltada para a inclusão e não mais
para a exclusão” (p. 71). A autora ainda pontua que:

não há liberdade sem direito ao respeito e à dignidade, sendo preciso, então,
que as crianças tenham direito a uma boa experiência na comunidade
humana. Para tal os adultos têm de criar condições para os projetos e as
proposições das crianças e, também, construir ambientes que as valorizem
para que elas criem autoimagens mais positivas (p. 71).

Por fim, a autora tece críticas às políticas públicas para a infância no Brasil, que não se
efetivam na realidade, pois ainda encontramos um grande número de crianças exploradas em
trabalhos degradantes e desgastantes, mesmo que sejam proibidos conforme o Estatuto da
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). Sodré reconhece no contexto familiar, nas
instituições educacionais e na sociedade, como um todo, a possibilidade de se construir
propostas por uma cidadania emancipada, e para esse fim sugere a interlocução com as
crianças, aprendendo a traduzir seus desejos, seus anseios.
Com esta discussão, pretendemos enfatizar que na contemporaneidade torna-se
impossível deixar de discutir questões relacionadas às crianças, como: respeito às suas
peculiaridades, necessidades desenvolvimentais e outras variáveis; direito de brincar, que,
dentre os direitos à cultura, à arte, ao esporte e ao lazer, permite ao sujeito criança exercitar
plenamente sua cidadania. Assim, os contextos de invisibilidade nos quais vivem as diferentes
crianças, impedidas de serem protagonistas da sua própria história, revelam as relações que
permeiam a contemporaneidade, resultando em uma espécie de violência frente à vivência da
infância. Em consequência disso, urge realizar pesquisas que, além de dar visibilidade a esta
questão, proporcionem mudanças de posturas em direção a práticas mais inclusivas e
respeitosas a comunidades geracionais distintas.

2.2 Políticas para a constituição do espaço físico nas escolas da Educação Infantil

Até aqui apresentamos que a infância e as ideias, valores, e conceitos que giram ao seu
redor têm sido constituídos e transformados historicamente. Nem sempre as crianças
despertaram o mesmo sentimento, a mesma atenção no passado, fator que se perpetua na
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atualidade, visto que não houve e nem há uma única forma de se compreender e de se
relacionar com a infância.
Para Sodré (2002), o embate entre a busca incessante da manutenção do poder pela
elite dominante e as conquistas da maioria da população são fruto de muitas lutas,
principalmente no que diz respeito à educação de modo geral e, em especial, da Educação
Infantil. Para as inúmeras crianças que não são da elite, a educação infantil, bem como o
Ensino Fundamental, foram, ao longo da história, tratados em segundo plano. E ainda são, se
observarmos os dados alarmantes de crianças fora da escola, num período em que as leis
preconizam a obrigatoriedade da oferta da criança de 4 a 17 anos de idade,4 e a precariedade
dos espaços tidos como educativos.
Tendo como base o Censo de 2010, no Brasil, 3,8 milhões de crianças e jovens de 4 a
17 anos estão fora da escola. A falta de atendimento escolar é mais acentuada entre crianças
de 4 e 5 anos (1.156.846 estão fora da educação infantil) e jovens de 15 a 17 anos (1.728.015)
(BRASIL 2010b). Diagnóstico realizado pelo PNE (BRASIL, 2001), sobre a infraestrutura
dos espaços de Educação Infantil, apresenta números alarmantes de espaços sem as mínimas
condições de funcionamento e pontua: falta de água, energia elétrica, parque e sanitários
adequados. O documento apresenta que a maior parte desses espaços, nestas condições, estão
localizados na região Nordeste. Falta de serviços básicos referentes à infraestrutura que
atingem a saúde física e emocional da criança, ou seja, restringem o desenvolvimento integral
da mesma. Dentre os aspectos apontados no diagnóstico, um que merece destaque em nossa
discussão faz referência à área externa, ou, melhor dizendo, à inexistência desta ou de locais
alternativos que propiciem às crianças as diversas formas de convivência e diferentes formas
de brincar e interação com o ambiente (BRASIL, 2001).
Contudo, conforme afirma Vasconcellos (2011):

Independentemente de classe social, etnia ou gênero, todos os sujeitos em
desenvolvimento são portadores de direitos inalienáveis e intransferíveis.
Direitos que devem, democraticamente, ser legitimados nos diferentes
contextos, por meio de sua plena concretização (p. 22).

A luta pela Educação Infantil se dá a partir da década de 1970 e a pressão da urgência
do seu atendimento e a inexistência de recursos específicos para essa finalidade levaram os
4

Emenda Constitucional nº 59/09, que institui a obrigatoriedade da educação básica para criança e jovens entre 4
e 17 anos de idade.

33

sistemas de ensino a buscar formas alternativas de atendimento, paralelamente aos
tradicionais jardins de infância, creches e pré-escolas, sem que tivessem sido estabelecidos
critérios básicos relativos à infraestrutura e à escolaridade das pessoas que deveriam lidar
diretamente com as crianças. Assim, expandiu-se desordenadamente a acolhida à criança
pequena brasileira, perpetuando um padrão de atendimento precário para as crianças pobres.
Em uma publicação de 1999, Rosemberg já discutia que os projetos e as ações federais
responsáveis elaborados para o crescimento da oferta de vagas para a Educação Infantil
adotavam um modelo de baixo custo e empobrecido. A autora apresenta que o primeiro
programa brasileiro de Educação Infantil de massa, denominado Projeto Casulo, foi
implantado pela Legião Brasileira de Assistência (LBA), em 1977, e introduzido no Brasil
sobre a influência de organizações intergovernamentais, a UNICEF e a UNESCO. Participou
da construção da proposta, o Departamento Nacional da Criança (DNCr), órgão extinto em
1968. Rosemberg afirma que este tinha como objetivo a assistência e o desenvolvimento
integral da criança, ampliar a perspectiva de preparação para a escolaridade obrigatória.
Contudo, adotaram uma cobertura de baixo custo através de construção simples, uso de
espaços ociosos ou cedidos pela comunidade. Realidade que se perpetua. Percebe-se na
atualidade um aumento no número de vaga e no acesso das crianças à escola, mas não se
modifica a forma de se prestar o serviço à população infantil. A autora destaca que a condição
das crianças negras é ainda mais grave.
Franco (1989) e Kuhlmann Jr (1998) também discorreram em seus estudos sobre o
tipo de atendimento oferecido às crianças pobres, pautados na lógica da pobreza, em que se
justificava um serviço pobre à população pobre. Considerava-se, portanto, o serviço prestado
à criança em idade anterior à escolaridade uma doação e não um direito da mesma.
Em publicação posterior, onze anos depois (ROSEMBERG, 2010), em estudo sobre a
Educação Infantil pós-FUNDEB, a autora mantém a denúncia, e assinala o desrespeito com
que as políticas públicas de Educação Infantil têm sido implantadas. Afirma que temos uma
dívida social com as crianças, pois estas são as maiores vítimas de pobreza. A autora critica,
portanto, a qualidade de serviço prestada à Educação Infantil, que confina crianças em
espaços nada acolhedores, que não estão adequados para o brincar, e nem possuem área
externa para que corram. E faz um convite à sociedade brasileira para ter clareza sobre a
posição da primeira infância na sociedade.

34

Os autores citados, bem como o diagnóstico da qualidade dos espaços físicos das
instituições educativas para a Educação Infantil (BRASIL, 2001), nos convidam a repensar as
políticas de condições de oferta de atendimento para a pequena infância.
Luz (2006) afirma que no período que se inicia a partir dos anos 1970 e se estende até
o final dos anos 1980, as características dos anos anteriores continuam, com a distinção
quanto à oferta que se amplia de forma institucionalizada.

No nível federal, predominam ações conveniadas e voltadas para o
atendimento em creches. No estadual, sobressai a expansão do ensino préescolar; e, no nível municipal, confirma-se a tendência à expansão do
atendimento público em creche e pré-escola e em convênios com entidades
filantrópicas. Tanto no nível estadual como no municipal, o modelo
dicotomizado é mantido, ou seja, a escolarização na pré-escola e o
assistencialismo na creche, para as crianças de zero a três anos (LUZ, 2006,
p. 45).

Craidy (1994) destaca que somente na década de 1980 aumenta a pressão para uma
política para a infância. As discussões nesse período vieram a se desdobrar na Constituição de
1988. A partir daí, a educação infantil passou a figurar como direito do cidadão e dever do
Estado numa perspectiva educacional. Essa inclusão constitui um ganho sem precedentes na
história da Educação Infantil em nosso país. O Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996a), o Plano
Nacional de Educação (BRASIL, 2001) e o estabelecimento das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1998c)
reafirmam o princípio da Educação Infantil como direito.
A década de 1990 iniciou a égide do dever do Estado perante o direito da criança à
educação. O debate nessa década, concretizado nas legislações em vigor para a Educação
Infantil, pretendeu romper e superar tanto a perspectiva de uma educação assistencial,
presente nas creches, quanto à perspectiva de uma educação escolar presente nas pré-escolas.
Caminhou para uma proposta menos discriminadora, que pudesse atender às especificidades
que o trabalho com crianças de 0 a 6 anos exige na atual conjuntura social. Sem que houvesse
uma hierarquização do trabalho a ser realizado, seja pela faixa etária (0 a 3 anos ou 3 a 6
anos), seja pelo tempo de atendimento na instituição (parcial ou integral), seja pelo nome
dado à instituição (creches ou pré-escolas), seja pelo profissional contratado para trabalhar
com as crianças (atendentes/pajens ou professoras) (KRAMER, 2006).
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Assim, apesar de nas décadas de 1980 e 1990 o atendimento público à Educação
Infantil ter expandido, ao lado do avanço da legislação, essa expansão não se deu de forma
uniforme, pois a despeito de as famílias de baixa renda terem sido beneficiadas, a expansão
foi maior para as crianças de renda mais elevadas e do sudeste do país. E os avanços na
legislação não foram acompanhados de uma política de financiamento para a Educação
Infantil que permitisse uma expansão do atendimento por instituições públicas com
qualificação. (MACHADO, 1994, KRAMER, 2006).
No final dos anos 1990, a precariedade do atendimento público às crianças da
Educação Infantil agravou-se com a implementação do FUNDEF/96, que destinou recursos
exclusivamente para o Ensino Fundamental. Anos mais tarde a Educação Infantil retorna ao
palco das discussões em congressos e pesquisas e as pressões desencadearam mudanças que
vieram com o Fundo Nacional de Educação Básica (FUNDEB), em primeiro de janeiro de
2007. Reconhecem-se neste contexto as matrículas de educação infantil em creches e préescolas privadas comunitárias, filantrópicas e confessionais. No entanto, na proposta enviada
ao congresso pelo governo federal as matrículas de creche pública estavam excluídas e só a
pressão da sociedade civil garantiu incluir a creche. Porém a ideia de focalizar os recursos no
ensino fundamental continuou presente no texto constitucional e foi aprofundada na Lei
11.494/07. A Educação Infantil não tem sido uma prioridade orçamentária no MEC, seja na
hora de consignar valores no orçamento, seja na hora de liberar efetivamente os recursos.
Embora os valores previstos para investimentos venham subindo a cada ano, o total
efetivamente gasto é muito pouco (informação verbal5).
Essas reflexões iniciais evidenciam que a luta política pelo reconhecimento de um
direito deve ser contínua, pois sua transformação em direito real depende das reivindicações
fundamentadas em estudos, questionamentos e de experiências acumuladas. Isto porque a
modificação das práticas históricas, de modo a contemplar o que está determinado legalmente,
demanda um intenso esforço de organização por parte do Estado e da sociedade civil.
Destacamos, contudo, que no processo de reconhecimento da Educação Infantil como
direito da criança e da família documentos vêm sendo produzidos com fins de regulamentar a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 9394/96. Assim, as diretrizes,
5

Informação fornecida por Luiz Miranda, em palestra proferida sobre o lugar da Educação Infantil no FUNDEB
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação), no Seminário de Interiorização do Fórum Baiano de Educação Infantil – FBEI, realizado em
Itabuna/BA, em abril de 2008.
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resoluções e pareceres (que constituem os documentos mencionados) dizem respeito ao
currículo de Educação Infantil, aos aspectos normativos que devem ser considerados pelos
sistemas educacionais ao incluírem as instituições de Educação Infantil, e à formação inicial
do profissional em nível médio e superior.
Alguns desses aspectos normativos servem para orientar a organização do espaço
físico das instituições de Educação Infantil. Tendo em vista que o espaço físico da Educação
Infantil nas escolas do campo constitui objeto de nosso estudo, passamos a discutir o que
preconizam tais documentos, a saber: Subsídios para Credenciamento e Funcionamento das
Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 1998a); Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (BRASIL, 1998b); Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das
crianças de 0 a 6 anos à Educação (BRASIL, 2006e), Parâmetros Nacionais de Qualidade
(Brasil2006a) e Parâmetros Básicos de Infraestrutura para as instituições de Educação Infantil
(BRASIL, 2006c). Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL,
2010a). Destacamos, no entanto, que na LDB 9.394/96 as condições da estrutura física das
instituições são objeto de atenção uma vez que esta delibera que os recursos públicos
destinados à educação devem ser aplicados à manutenção e no desenvolvimento do ensino
público, que diz relação também à “aquisição, manutenção, construção e conservação de
instalações e equipamentos necessários ao ensino” (alínea IV do artigo 70).
Desta forma, em 1998, o MEC, por iniciativa da SEF/DPE/COEDI, publicou o
documento Subsídios para o credenciamento e o funcionamento das Instituições de Educação
Infantil. Essa publicação, organizada por representantes dos Conselhos de Educação de todos
os estados e Distrito Federal, com representantes da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), de consultores e especialistas, sob a coordenação de
dirigentes do MEC, contribuiu para a formulação de diretrizes e normas para a Educação
Infantil no Brasil. O referido documento preconizava a importância da organização do espaço
físico para o desenvolvimento da criança, mas enfatizava que o mais importante era o uso
deste por crianças e adultos.
Durli e Brasil (2012) realizam estudo sobre a questão do espaço pedagógico na
educação infantil. Buscam compreender, por meio da análise de conteúdo, a concepção de
espaço e ambiente nessas publicações oficiais dedicadas à Educação Infantil. Em relação ao
Subsídios para o credenciamento e o funcionamento das Instituições de Educação Infantil
(1998), afirmam que
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Apesar de o documento mostrar-se pouco preciso em relação às
denominações de ambiente/ambiente físico e espaço/espaço físico, ele trouxe
para o debate a preocupação com a organização de políticas públicas que
pensassem o espaço a partir de uma perspectiva pedagógica. A inserção de
tal preocupação representa um avanço no sentido da construção de
instituições que considerem as especificidades e necessidades infantis (p.
118).

Este material foi substituído pelos documentos Política Nacional de Educação Infantil:
pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à Educação (2006e), Parâmetros Nacionais de
Qualidade na Educação Infantil (2006a) e Parâmetros Básicos de Infraestrutura para
Instituições de Educação Infantil (2006c).
O Referencial Curricular para Educação Infantil6 foi publicado em 1998, composto por
três volumes, a saber: Introdução; Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo.
Apresentavam como propósito contribuir para o planejamento, o desenvolvimento e a
avaliação de práticas educativas, constituindo, portanto, conjunto de referências e orientações
pedagógicas para a Educação Infantil. Aquino e Vasconcellos (2011) afirmam, contudo, que
esse documento não constitui um referencial visto que nele constam “pretensões muito mais
amplas, como a de definir políticas educacionais, parâmetros curriculares, critérios para
credenciamentos das instituições, padrões para a formação de professoras” (p. 175), numa
perspectiva homogeneizante, ignorando a desigualdade. As autoras criticam assim que esse
documento vai além da esfera educacional, em que o governo federal instala uma nova ordem
social “na qual a cidadania é vista apenas na dimensão individual e não coletiva” (p. 175).
Durli e Brasil (2012) afirmam que “os três volumes do RCNEI trabalham com as
denominações ambiente/ambiente físico e espaço/espaço físico e, do mesmo modo como
ocorre nos demais documentos, não apresentam uma conceituação clara desses termos” (p.
118). O documento em questão destaca que considera o espaço físico um elemento
importante para a intervenção intencional para o brincar, defende ainda que a estruturação do
espaço, a organização dos materiais, bem como a qualidade e adequação destes são elementos
essenciais para o projeto educativo. No entanto, mais uma vez enfatiza a presença e ação do
educador como o maior responsável na relação espaço/projeto educacional. Apesar de
percebermos que o documento pretende enfatizar o protagonismo do professor, entendemos
6

De acordo com Cerisara (2002), é um documento produzido pelo MEC que integra a série de documentos
Parâmetros Curriculares Nacionais, criado para atender especificamente à Educação Infantil.
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ainda que subjaz nesse documento um excesso de responsabilidade em cima do professor.
Afirmamos isso diante da realidade das edificações que atendem à Educação Infantil em
nosso país, sobretudo na região Nordeste, ou seja, as péssimas condições das edificações. São
questões que oferecem poucas possibilidades ao professor e à professora, de organização do
espaço e dos materiais, para estruturar os mesmos intencionalmente para desenvolver o
brincar e a diversidade de contatos com o ambiente. Com isso não queremos tirar a
responsabilidade do profissional que trabalha com a Educação Infantil nem a importância da
sua intervenção, mas enfatizar, novamente, a responsabilidade do Estado. Mas concordamos
com o documento quando afirma que a qualidade da ação educativa não depende
exclusivamente da existência de espaço que atendam aos parâmetros mínimos de
infraestrutura.
O referencial em questão discute a versatilidade do espaço e destaca, portanto, que:

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para
que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e
aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à
sua ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos
professores em função das ações desenvolvidas. Deve ser pensado e
rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária,
assim como os diferentes projetos e atividades que estão sendo
desenvolvidos (BRASIL, 1998b, p. 69, v.1.).

Propõe também ambientes divididos e diversificados para o desenvolvimento de
diferentes atividades (jogar, brincar de faz de conta, arte), bem como a estruturação destas,
para que sejam aconchegantes, no que diz respeito a ambientes fechados e em área externa,
elementos que favoreçam o desenvolvimento de diferentes atividades motoras e lúdicas.
Destaca ainda a importância de que os espaços sejam seguros, para que as crianças os
usem livremente, com independência, sem comprometer a sua integridade física. Para isso,
discorre sobre o uso de materiais com qualidade e da organização dos espaços com proteção
adequada em áreas que ofereça possibilidade de risco. Quanto aos brinquedos, afirma que
“devem ser seguros (seguindo as normas do Inmetro), laváveis e necessitam estar em boas
condições. Os brinquedos de parque devem estar bem fixados em área gramada ou coberta
com areia e não sobre área cimentada” (BRASIL, 1998a, p. 71, v. 1.).
Passamos agora a analisar o que dizem os documentos legais publicados em 2006
sobre os espaços físicos para a Educação Infantil. Assim, na Política Nacional de Educação
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Infantil: pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à Educação (2006e), encontramos as Diretrizes
da política nacional de Educação Infantil, que apresenta como meta referente ao espaço físico,
divulgação permanente dos padrões mínimos de infraestrutura para as edificações de
educação infantil, em que pontua o respeito às diversidades regionais e às distintas faixas
etárias; a necessidade de que o espaço seja ventilado, bem iluminado, que possua água
potável, instalações sanitárias, espaços adequados para o preparo da alimentação e cuidado da
higiene corporal; destaca a necessidade tanto de espaços internos quanto externos com vista a
atender às diretrizes curriculares.
O documento pontua que somente deve ser autorizada a construção de prédios que
possuam os padrões mínimos de infraestrutura e que no prazo de cinco anos os prédios devem
ser adaptados, atendendo aos padrões de infraestrutura estabelecidos.
Os Parâmetros Nacionais de Qualidade (2006a) são compostos de dois volumes que se
propõem a constituir referências de qualidade para a Educação Infantil. Desta forma, o espaço
físico é visto como um dos elementos responsáveis por um atendimento de qualidade na
Educação Infantil. Esse documento descreve que as crianças precisam de locais “construídos e
organizados para atender às necessidades de saúde, alimentação, proteção, descanso,
interação, conforto, higiene e aconchego das crianças matriculadas” (p. 42). E que estes ainda
devem proporcionar a interação, a curiosidade, a criatividade, ser aconchegantes, possuindo
cores e mobiliários que contribuam para este fim.
Quanto aos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para as instituições de Educação
Infantil (2006c), o documento pontua que o objetivo do desenvolvimento integral da criança é
à base da construção dos parâmetros de infraestrutura para a Educação Infantil. Nesta direção,
há orientações sobre os locais onde devem ser construídas as instituições de Educação
Infantil, bem como orientações referentes à área interna e externa desses espaços, destacandose cores e texturas. E a importância de ambientes ventilados e que promovam o contato com
áreas externas promotoras de brincadeira.
Este breve relato da história dos documentos voltados ao atendimento à infância no
Brasil deixa evidente o quanto ainda é preciso avançar para que as crianças pequenas recebam
uma atenção compatível com suas necessidades e especificidades. Haja vista que nos
documentos citados, o espaço físico aparece como um dos fundamentos essenciais para a
qualidade na Educação Infantil. Faz-se necessário, portanto, o planejamento deste.
Compartilhamos da perspectiva sócio histórica, que considera o meio social fator
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preponderante no desenvolvimento dos indivíduos. Para Vygotsky (2007), os seres humanos
apresentam uma relação com o ambiente em que vivem, do qual internalizam signos de seu
entorno que serão gradativamente arranjados em um sistema simbólico interno. Nesse
processo se dá a estruturação e a percepção de conhecimento de mundo. Nessa direção,
podemos fazer uma analogia com a afirmativa de Del Priore (2008) e Lopes e Vasconcellos
(2005) de que existe uma estreita relação entre a vivência da infância e o local onde ela será
vivida. Cada grupo social não só elabora as dimensões culturais que tornam possíveis a
emergência de uma subjetividade infantil relativa ao lugar, mas também designa a existência
de locais no espaço físico que materializa essa condição. Podemos inferir que o espaço não é
neutro, e, portanto, que este pode ser atraente ou não para as crianças, ser estimulante,
interessante, brincante, ou limitador de aprendizagens, e das diferentes linguagens. O que
aumenta a nossa responsabilidade ao pensar no planejamento dos espaços físicos educativos
destinados às crianças da Educação Infantil.
Para Tuan (1988), o próprio “lugar” é construído por intermédio das interações
afetivas que são impregnadas de valores, sentimentos e simbolismos, no instante em que o
indivíduo vive o espaço pelos processos perceptivos. Contudo, por meio da experiência íntima
com o lugar, palco das interações, identidades serão construídas, legitimando a existência do
eu de cada criança. O habitante “criança” (branca, negra, indígena, quilombola, urbana,
campesina etc.) das instituições educacionais se identifica ou não com o lugar, e constrói ou
não seu pertencer, emergindo sua identidade na relação com o meio. Assim, Tuan (1983, p.
160) afirma que “o que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar, à medida
que o conhecemos melhor e o dotamos de valor”. O sentimento de apego ao lugar
fundamentado por afetividade foi denominado por Tuan (1988) de Topofilia. Para o autor, as
pessoas de um mesmo lugar (cidade, bairro, por exemplo) podem ter percepções diferentes
umas das outras, variando em função de suas experiências com o lugar, da forma como as
pessoas se relacionam entre si e com o espaço geográfico.
As ideias aqui expostas nos remetem à reflexão de que o espaço físico não se resume a
algo inerte, exterior às vivencias do ambiente. Para Zabalza (1998) e Fornero (1998), o
ambiente diz respeito ao conjunto desse espaço físico, e às relações que ali se estabelecem.
Assim, as crianças habitam locais organizados pelos adultos e, conforme pontuam Lopes e
Vasconcellos (2005), passam a ocupar esses lugares interpretando os valores contidos nos
mesmos com os seus referenciais culturais, e no processo que denominam de tensão entre
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territórios das crianças e territórios construídos para elas – as mesmas reconfiguram e
reconstroem esses lugares criados para elas e ocupam outros.
A discussão das ideias aqui apresentadas, dentre outras, como perceber a criança
enquanto ator social, por exemplo, tem levado alguns pesquisadores a refletir sobre o que
pensam as crianças dos espaços organizados para a vivência da sua infância, bem como se o
pensamento e a vontade das crianças são considerados. Neste sentido, destacamos os estudos
de Lopes e Vasconcelos (2005), Vasconcellos (2005) e Sodré (2002, 2005).
São pesquisas que questionam espaços de Educação Infantil que atuam numa visão
centrada no adulto, que não dialoga com o mundo da criança, com os lugares que as mesmas
desejam para vivenciar suas infâncias. E ainda atuam na lógica da hegemonia do capitalismo,
que nega a existência do particular, do individual e homogeneiza as diferenças.
Brandão (2003, p. 15) acredita,

que os gestores das políticas para a infância precisam compreender o que
significa o direito das crianças à Educação Infantil. O que é feito nas
políticas públicas são proposições baseadas naquilo que os adultos
compreendem como necessário para a infância.

Nesta direção, a autora citada tece críticas a uma visão adultocêntrica que não dialoga
com as crianças, nem mesmo quando é para organizar insumos para o interesse destas. Fator
incoerente com os documentos legais que preconizam a participação da criança em decisões
sobre a sua vida, a exemplo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças,
que no artigo 12º afirma que todas as crianças que são capazes de expressar suas opiniões
devem ser oportunizadas a participar das decisões que afetam a sua vida bem como seu grupo
geracional. Além deste, o artigo 13º enfatiza sobre o direito à expressão; e o artigo 14º afirma
que as crianças são indivíduos portadores de direitos fundamentais, de liberdade de
pensamento.
Pesquisadores como Sarmento (2007), Vasconcellos (2007) e Sodré (2007) enfatizam
a importância da participação das crianças na delineação de políticas públicas para infância,
compreendendo que estas podem revelar peculiaridades dos contextos educativos em que
estão envolvidas e dar boas pistas sobre suas necessidades e interesses. Sarmento (2007)
propõe desconstruir as imagens cristalizadas socialmente de infâncias para que se assegure a
voz desse ser que assumiu a condição etimológica da palavra. Assim, como afirma Alderson
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(2001), a crescente consciência dos direitos das crianças tem pavimentado o caminho para
envolver as crianças como interlocutoras. Lembramos ainda que: a identidade construída para
as diferentes crianças de nossa realidade demanda diferentes investimentos, como políticas
públicas que não discriminem a diversidade de crianças, ao contrário disso, estejam a serviço
de todas.

43

Capítulo 3
A DESCRIÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo está pautado numa tendência recente, pois contou com a
participação das crianças na pesquisa na condição de informantes. A ênfase na escuta é
justificada a partir do reconhecimento da criança enquanto ator social, portador de uma forma
de ser específica da sua etapa geracional, o que a torna informante privilegiada sobre as
questões que a afetam diretamente. Desta forma, é possível atualmente citar teóricos e
pesquisadores que estudam a infância e sinalizam a importância de escutar as vozes das
crianças principalmente nos assuntos que as afetam, dentre os quais se destacam as pesquisas
de Campos (2008), Vasconcellos (2007) e Sodré (2007).
Uma vez que temos a participação da criança como interlocutores, o presente estudo
teve por objetivo analisar os aspectos apontados pelas crianças do campo do sul da Bahia, de
uma escola de Educação Infantil pública do município de Ilhéus, sobre o espaço educacional
que frequentam. Desta forma, procuramos obter algumas respostas na pesquisa, tais como:
quais os aspectos do espaço físico da Instituição Escolar apontados pelas crianças; verificar se
as crianças focalizam (nas fotos) ou se reportam (nas falas) a elementos do seu contexto
sociocultural; discutir os aspectos ressaltados pelas crianças com os Parâmetros Básico de
Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006c) e com outros estudos
sobre o tema.

3.1

O município de Ilhéus e as Escolas Nucleadas
Desenvolvemos a presente pesquisa no município de Ilhéus, que figura entre as seis

cidades mais importantes da Bahia, e compõe o Litoral Sul, um dos 27 territórios de
identidade reconhecidos pelo Governo da Bahia, constituídos a partir da especificidade de
cada região com base no sentimento de pertencimento de suas comunidades. Com uma
extensão de 1.760,004 km², abrigando um contingente populacional de 184.236 habitantes,
conforme informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (BRASIL, 2011).
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Mais precisamente, está localizado na região Sul da Bahia e possui as coordenadas
geográficas -39,1° W e -14,9° S, tal como pode ser visto na Figura 1.

Figura 1
Localização do município de Ilhéus

Fonte: IBGE, SIDRA (2009). Elaborado por Cristiano Marcelo Souza (Laboratório de Análise e Planejamento
Ambiental, 2010).

A principal atividade econômica, tanto no setor primário quanto no secundário, ainda é
o cacau. Atualmente, Ilhéus também se destaca como ponto turístico. Como as crianças
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envolvidas pelo estudo residem no campo, provavelmente podem depender economicamente
da produção agrícola local e do turismo nas comunidades ribeirinhas e vilas. A escola
escolhida para o estudo atende tanto os povos do campo que vivem do turismo e pesca, quanto
os povos que vivem da agricultura familiar e do plantio do cacau.
De acordo com o PNUD (2000), o município apresenta um IDH de 0,70, no entanto,
segundo o IBGE (2003), 47,34% da sua população vivem na pobreza, o que reflete a realidade
dos estados que compõem o Nordeste, região do país com índices alarmantes de pobreza.
Existem no município de Ilhéus 45 (quarenta e cinco) escolas municipais, incluindo
escolas que atendem à Educação Infantil. Destas, 13 (treze) são Escolas Nucleadas ou
Núcleos Escolares. Constituem Núcleos Escolares a reunião de escolas do Campo gestada por
uma escola polo, também do Campo; desta forma possuem apenas um cadastro no Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e um único CNPJ, com
o nome da Escola Polo, que representa as demais. Assim, cada escola nucleada possui uma
diretora para administrar todos os espaços anexados à escola polo de cada núcleo,
denominados pela Secretaria de Educação do Município de Ilhéus (SEDUC) de salas
isoladas. Essas salas isoladas estão distribuídas em povoados, vilas, fazendas, dentre outros,
na extensão territorial que a Secretaria de Educação do referido município determinou para a
Nucleação. No entanto, há uma distância considerável entre as salas isoladas de uma mesma
Nucleação, haja vista que ficam em espaços distintos e, em muitos casos, de difícil acesso,
devido à inexistência de estradas asfaltadas ou à falta de manutenção das estradas existentes.
Conforme demonstra o mapa (Figura 1), o município de Ilhéus possui 10 distritos, são
eles: Ilhéus, Aritaguá, Banco Central, Castelo Novo, Santo Antônio, Coutos, Inema,
Pimenteira, Rio do Braço, Olivença. Destes, um compreende a zona urbana, que é o distrito
de Ilhéus, e os demais compõem o Campo. É possível assim perceber que este município é
extenso em área do Campo e que há uma considerável distância entre o distrito sede e os
demais.
Algumas das escolas Nucleadas levam os nomes dos distritos e estas se encontram
organizadas em Salas Isoladas, espalhadas na extensão territorial que compõe os respectivos
distritos do campo. Para dar melhor visibilidade à distribuição das escolas e salas elaboramos
o Quadro I. Nele, procuramos descrever como estão distribuídas as Escolas Nucleadas e as
Salas isoladas por localidades. Importa destacar que a determinação das Nucleações por
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território nem sempre obedece à organização por distritos, é possível encontrar escolas
fazendo parte da nucleação de outro distrito.

Quadro I
Distribuição das Escolas Nucleadas e Salas Isoladas por localidades
ESCOLAS
NUCLEADAS

1 Escolas Nucleadas
de Aritaguá I

NÚMERO
DE
UNIDADES
ESCOLARES POR
NÚCLEO
1 escola sede + 9
salas isoladas= 10
unidades escolares

LOCALIDADES
ATENDIDAS
POR
NUCLEAÇÃO

NUMERO DE
ALUNOS DAS
ESCOLAS

São José

720

PERCENTUAL
DE ALUNOS
NA
EDUCAÇÃO
INFANTIL
9,58%

876

13,13%

637

13,34%

Assentamento
Nossa
Senhora da Vitória
Povoado de Itariri
Rodovia Ilhéus/Uruçuca
Km 20
Fazenda Bom Gosto
Fazenda Boa Vista (Lava
Pés)
Fazenda Riachuelo
Rodovia Ilhéus/Uruçuca
Km 6
Rodovia Ilhéus/Uruçuca
Km 3

2 Escolas Nucleadas
de Aritaguá II

1 escola sede + 5
salas isoladas = 6
unidades escolares

Valão
Ponta da Tulha
Ponta do Ramo
Vila Mamoã
Vila Juerana
Povoado do Retiro
Povoado da Tibina

3 Escolas Nucleadas
de Banco do Pedro

1 escola sede + 4
salas isoladas = 5
unidades escolares

Banco do Pedro – Rua
Sulamérica
Banco do Pedro – Rua
Florêncio Peixoto
Fazenda Bonfim
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4 Escolas Nucleadas
de Banco Central

5 Escolas Nucleadas
de Castelo Novo

6 Escolas Nucleadas
de Santo Antonio

1 escola sede + 2
salas isoladas = 3
unidades escolares

1 escola sede + 2
salas isoladas = 3
unidades escolares

1 escola sede mais 3
salas isoladas = 4
unidades escolares

Fazenda Vitória – Rio do
Braço
Banco Central

487

10,6%

450

14,22%

575

9,21%

208

21,6%

847

16,05%

451

8,8%

Inema – 15 de Novembro
Pimenteira

222

9%

Fazenda Jussara
Olivença

576

14,06%

Fazenda Ressureição
Fazenda São José
Castelo Novo
Lagoa Encantada
Fazenda Corumbá
Rodovia
Ilhéus/Buerarema
Povoado Rio do Engenho
Riacho Novo
Fazenda Maria Rosa

7 Escolas Nucleadas
do Couto

1 escola sede + 1 sala
isolada = 2 unidades
escolares

8 Escolas Nucleadas
de Sambaituba

1 escola sede + 5
salas isoladas = 6
unidades escolares

Couto
–
Rodovia
Ilhéus/Buerarema Km.
21
Fazenda Pindoba
Sambaituba – Rua da
Linha
Sambaituba
Brasília

–

Praça

Aritaguá
Urucutuca

9 Escolas Nucleadas
de Inema

10
Nucleadas
Pimenteira
11
Nucleadas
Olivença

Escolas
de
Escolas
de

1 escola sede mais 2
salas isoladas = 3
unidades escolares

1 escola sede mais 1
sala isolada = 2
unidades escolares
1 escola sede mais
11 salas isoladas =
12 unidades
escolares

Ribeira
Inema – Estrela do sol
Inema – Getúlio Vargas

Sapucaeira
Condomínio Águas de
Olivença
Rodovia Ilhéus/Olivença
Fazenda Santaninha
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Acuípe do Meio
Acuípe de Baixo

12
Escolas
Nucleadas do Japu

1 escola sede mais 7
salas isoladas = 8
unidades escolares

Fazenda Monte Belo –
Ribeiro do Meio
Vila do Japu

425

12,23%

238

11,7%

Assentamento São Bento
Maria Jape
Repartimento
Riachão de Piaçaveira
Serrado
Fazenda colônia de Ode

13
Escolas
Nucleadas de Areia
Branca

1 escola sede mais 6
salas isoladas = 7
unidades escolares

Assentamento Estrela da
Vida
Rodovia
Ilhéus/Buerarema Km 12
Cascalheira
Povoado do Japu
Fazenda Santa Maria
Rompedeira
Buzios

TOTAL 13
71
64
6712
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus – Setor de Matrícula e Estatística (2011).

12,51%

Como se pode verificar no Quadro I, o município em 2011 possuía 13 Escolas
Nucledadas, distribuídas em 71 unidades escolares, denominadas de salas isoladas.
Distribuídas em 64 comunidades. Em 2011, haviam 840 crianças matriculadas na Educação
Infantil nas escolas do campo, perfazendo um total de 12,51% do número de alunos.
Em todas as escolas do campo há turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e
EJA. E estas turmas do Ensino Fundamental, nas séries iniciais, estão organizadas em Ciclo
de Aprendizagem ou em salas multisseriadas. Constituem salas multisseriadas as classes em
que os alunos de níveis diferentes estudam juntos numa sala, o professor ensina
simultaneamente a várias séries. Estas são mais numerosas no campo porque, em geral, as
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comunidades rurais não apresentam matrículas suficientes para formar uma turma para cada
série. Em 1998, o MEC institui por meio do Fundescola, com o apoio do Branco Mundial, o
Projeto Escola Ativa (BRASIL, 2009b), que se constitui numa estratégia metodológica
voltada para as classes multisseriadas, no entanto nem todas as salas multisseriadas da rede
estão inseridas no referido programa.
Quanto ao Ciclo de Aprendizagem, compreende uma forma de organização do ensino
básico que ultrapassa a duração das séries anuais como referência temporal para o ensino e
aprendizagem. A rede adota como referencial teórico as definições de Perrenoud (2004) sobre
Ciclo de Aprendizagem. O referido autor defende que a proposta de organização por ciclo em
questão favorece uma postura inclusiva dos alunos, enfrentando o fracasso escolar ao mudar a
lógica da classificação e reprovação para a aprendizagem. Os Ciclos de Aprendizagem
configuram-se como ciclos plurianuais, com duração de 2, 3 ou 4 anos. Na rede Municipal de
Ilhéus tem duração de 2 ou 3 anos, como é possível perceber no quadro que elaboramos
(Quadro II).
O Ensino da rede municipal está organizado para iniciar na Educação Infantil com
Projeto Político Pedagógico próprio e articulado com os ciclos de aprendizagem
subsequentes, conforme consta nas Diretrizes Gerais para os Ciclos de Aprendizagem da Rede
Municipal de Ensino de Ilhéus (2011). Algumas turmas de Educação Infantil funcionam junto
com turmas do Ensino Fundamental, e em salas multisseriadas. No Projeto Político
Pedagógico da rede municipal de Ilhéus está destacado que em 32 salas multisseriadas, das 51
salas que havia em 2007, ano em que foi elaborado o documento, existem crianças da
Educação Infantil. Para justificar a integração dessas crianças nessas turmas, pontua-se no
documento: falta de espaço físico; número reduzido de alunos por turma e dificuldades de
deslocamento de suas localidades de origem. Há ainda turmas de Educação Infantil formadas
com crianças de idades diferentes, ou seja: turmas com crianças de 4 e 5 anos e turmas em que
as de 4 estão separadas das de 5 anos.
As crianças são matriculadas no sistema de ensino municipal a partir dos 3 anos de
idade. Das escolas nucleadas, apenas três recebem crianças de 3 anos. A Educação Infantil
nas escolas do campo é recente e teve início no ano de 2005 com a matrícula de crianças a
partir de 4 anos, mas antes disso já recebia crianças de 6 anos, que nesse período estavam
inseridas na Educação Infantil.
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Em 2011, a Rede Municipal de Ilhéus possuía 24.915 alunos no total, destes 18.231
eram das escolas da sede (área urbana), 6.684 das escolas do campo e 719 das escolas
conveniadas, estas também na sede.

Quadro II
Organização dos Ciclos de Aprendizagem
SEGMENTO

CICLO

FASE

1. EDUCAÇÃO INFANTIL

Fase I – Creche 0 a 3
CICLO
DE
APRENDIZAGEM 1 anos.
Fase II – Pré-escola - 4
a 5 anos.

2. ENSINO FUNDAMENTAL
CICLO
DE Fase I – 6 anos
– ANOS INICIAIS
APRENDIZAGEM 2
Fase II – 7 anos
– (Ciclo da infância)
Fase III – 8 anos

CICLO
DE
APRENDIZAGEM 3
– (Criança)
3. ENSINO FUNDAMENTAL
– ANOS FINAIS

Fase I – 9 anos
Fase II – 10 anos

CICLO
DE Fase I – 11 anos
APRENDIZAGEM 4 Fase II – 12 anos
– (Puberdade)
CICLO
DE Fase I – 13 anos
APRENDIZAGEM 5 Fase II – 14 anos
– (Adolescência)

Fonte: Diretrizes Gerais para os Ciclos de Aprendizagem da Rede Municipal de Ensino de Ilhéus (2011).

3.2

O estudo
O estudo em foco se propôs a construir um processo de interlocução com as crianças

sobre os espaços físicos que compõem o espaço escolar que elas frequentam. Com este
propósito, o estudo assumiu características descritivas, e, por conseguinte, as características
de um estudo qualitativo. Este tipo de estudo tem um plano flexível, desta forma, não é
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organizado seguindo um rigor metodológico estabelecido por hipóteses prévias e costuma ser
modificado no curso do processo. Neves (1996) explica que a pesquisa qualitativa, bastante
utilizada nos estudos sociais, surge da Antropologia e da Sociologia, a partir da década de
1960, ganha espaço em outras áreas: Psicologia, Educação e Administração de Empresas. De
acordo com Lüdke e Marli (1986, p. 13), o estudo qualitativo “envolve a obtenção de dados
descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o
processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”.
Neste sentido, realizamos o estudo em uma escola do campo do município de Ilhéus.
A escolha do município se justificou uma vez que resido e atuo profissionalmente no mesmo
com as turmas da Educação Infantil do Campo, daí a importância de pesquisar a realidade
dessas crianças. Além disso, desenvolvemos o estudo na Escola Nucleada de Aritaguá II
porque ela recebe crianças de comunidades ribeirinhas e agrícolas. Desta forma, encontramos
crianças que vivem em espaço de fácil acesso ao meio urbano (ribeirinha e pesqueira), bem
como crianças que vivem em áreas mais interioranas de difícil acesso (agrícola), distantes do
meio urbano.
No referido Núcleo Escolar realizamos o trabalho de pesquisa com crianças de 4 anos
e 5 anos, de ambos os sexos. Contudo, avaliamos que o Núcleo é composto de seis Salas
Isoladas (unidades escolares) e se abordássemos oito crianças (quatro de 4 anos e 4 de 5 anos)
em todas as seis salas iríamos ter um universo de 48 crianças. Este é um número elevado para
um trabalho de mestrado que tem um prazo muito delimitado. Assim, optamos por abordar
um total de 24 crianças e, para tanto, o estudo foi realizado em três das escolas do referido
núcleo.
A escolha de cada Sala Isolada (unidade escolar) obedeceu aos critérios já definidos
anteriormente, ou seja: Unidades que atendam a crianças de diferentes localidades ribeirinhas,
pesqueiras e agrícolas. Denominamos estas unidades escolares de escola A, escola B e escola
C. Todas estão localizadas em Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Encantada e Rio
Almada.
A escola A está localizada numa comunidade ribeirinha e pesqueira, que vive também
do turismo, devido à extensão de praia que a Vila possui.
A escola A possui prédio próprio e este ocupa uma área de 352,617 m², com 190,468
m² de área coberta e 162,149 m² de área descoberta (Figura 2).
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Figura 2
Perspectiva em 3D da Escola A

Legenda:
1 – corredor frontal descoberto; 2 – corredor central descoberto; 3 – passagem no fundo da escola
descoberta; 4 – cozinha; 5 – copa; 6 – área do tanque subterrâneo (descoberto); 7 – sala da Educação
Infantil; 8 – sala do Ensino Fundamental; 9 – Sala de estudo; 10 – depósito; 11 – WC; 12 Sanitário;
13 – banco; 14 – cacaueiro; 15 – caixa de distribuição telefônica; 16 – poste de luz.
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Planta baixa elaborada por Pedro Tavares D’Ávila Neto.

Esta escola possui cinco salas: uma para a Educação Infantil, três para as turmas das
séries iniciais do Ensino Fundamental e uma denominada de sala de estudo. Na sala destinada
à sala de estudo constam alguns livros de literatura e jogos, e é utilizada pelas crianças das
séries iniciais do Ensino Fundamental de forma livre, ou com a mediação das educadoras.
Como é possível visualizar na planta baixa (Figura 2), a escola só dispõe de área
permeável, com areia e plantas, na área em que está localizado o tanque de água subterrâneo.
Único local que oferece, portanto, contato com elementos da natureza, além dos vasos de
plantas no fim do corredor e de um pé de cacau localizado na área traseira da escola. A árvore
próxima ao tanque está localizada fora do muro da escola.
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A área do tanque e os corredores constituem os únicos espaços abertos da escola. As
crianças do Ensino Fundamental costumam brincar nestes de correr. Estes corredores também
dão acesso ao sanitário da escola e à cozinha, onde a merenda escolar é preparada e
distribuída. As crianças da Educação Infantil, após a merenda, retornam para sala para
lanchar, visto que a escola não possui refeitório.
A escola B está localizada também numa Vila de pescadores que tem como principal
fonte de renda o turismo. A vila é conhecida por sua gastronomia, já que está próxima à área
de mangue, o guaiamum é o principal prato oferecido nas barracas que compõem a vila. Além
dos peixes pescados. Das três vilas que compõem as unidades escolares da pesquisa, esta é a
mais próxima da zona urbana.
A vila possui prédio escolar próprio, construído em terreno doado por uma das
famílias de moradores da vila. Este possui apenas duas salas para as crianças das séries
iniciais do Ensino Fundamental. Para as crianças da Educação Infantil, a Secretaria Municipal
de Educação alugou uma casa de praia (Figura 3). Assim, a escola B funciona numa casa de
praia e apenas as crianças do primeiro ano e da Educação Infantil possuem sala nesta casa. No
entanto, as crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental usam o espaço durante o
intervalo e na hora do lanche, haja vista que a merenda escolar é feita na cozinha localizada
nesta casa (escola).
A escola B (Figura 3) é a maior das três escolas que compõem a pesquisa. Esta possui
uma área de 910,832 m². São 173,146 m² de área coberta e 737,686 m² de área descoberta. A
sala da Educação Infantil possui 28,83 m², e recebe as crianças da Educação Infantil à tarde.
Nela estudam 22 crianças de 4 e 5 anos juntas. Treze de 4 anos e nove de 5.
A área interna é composta por uma sala de estar adaptada para sala das crianças do
primeiro ano do Ensino Fundamental pela manhã e da Educação Infantil à tarde. Possui dois
quartos, sendo que um funciona de depósito, onde é guardado alimentos para o preparo da
merenda escolar, materiais de limpeza e materiais escolares. O outro quarto funciona como
uma brinquedoteca. Os dois possuem camas fixas feitas de tijolo e cimento. Ainda no espaço
interno há dois banheiros e uma cozinha.
Na área externa, há o pátio coberto que cerca a área interna. E há a área aberta, que
possui coqueiros, plantas e outras árvores, além de animais como galinhas e gatos que
diariamente compõem a paisagem da área externa. No ambiente externo há outros elementos
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próprios de uma casa de praia, são eles: churrasqueira, fogão a lenha, casa do caseiro, casa da
bomba, caixa de cevar guaiamum.

Figura 3
Perspectiva em 3D da Escola B

Legenda:
1 – varanda frontal; 2 – varanda lateral; 3 – passagem no fundo; 4 – cozinha; 5 – Sala; 6 –
brinquedoteca (quarto); 7 – despensa (quarto); 8 – WC; 9 – sanitário; 10 – área descoberta; 11 – pátio
coberto; 12 – depósito (casa do caseiro); 13 – bomba d’água; 14 – área de areia abandonada (tanque de
cevar guaiamum); 15 – área verde aberta; 16 – lixo; 17 – chuveiro; 18 – churrasqueira; 19 – fogão a
lenha; 20 – portão de entrada.
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Planta baixa elaborada por Pedro Tavares D’Ávila Neto.

55

A escola C(Figura 4) é a unidade escolar da nucleação mais distante. Está localizada
em área de difícil acesso devido às condições da estrada de chão. O povoado em que está
localizada é cercado de mata atlântica, e é possível ter contato com animais silvestres
cotidianamente neste povoado, bem como com a vegetação da mata atlântica. Este perímetro
não urbano comporta pessoas que vivem da atividade agrícola e da riqueza da floresta. As
crianças neste espaço correm e brincam pelo povoado e pelas fazendas de cacau.

Figura 4
Perspectiva em 3D da Escola C

Legenda:
1 – hall de entrada; 2 – pátio coberto; 3 – WC; 4 – banheiro; 5 – cozinha; 6 – biblioteca; 7 – sala do
Ensino Fundamental; 8 – sala da Educação Infantil; 9 – pias; 10 – horta; 11 – fossa séptica; 12 – caixa
de gordura; 13 – bomba d’água; 14 – lixo.
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Planta baixa elaborada por Pedro Tavares D’Ávila Neto.
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Embora as crianças neste povoado vivenciem a sua infância em lugares amplos, a
escola C é uma das menores da nucleação e a menor das três escolas que compõem a
pesquisa. Esta possui uma área de 246,564 m², com 137,709m² de área coberta e 108,855m²de
área descoberta.
O entorno da escola é composto por mato, estrada em que passam carros, motos e
ônibus, e terreno particular cercado por arame farpado. A horta é o único local do espaço
externo que integra o espaço físico da escola.
Esta funciona nos dois turnos e recebe crianças da Educação Infantil a séries iniciais
em salas multisseriadas. Assim, as crianças de 4 e 5 anos estão juntas na sala com as crianças
de 6 anos, perfazendo um total de 16 crianças.
O espaço interno é composto por duas salas, sendo que a da Educação Infantil tem
26,76 m². Possui uma cozinha e um espaço que guardam livros e outros materiais,
denominado de biblioteca. Há neste, três sanitários e um banheiro. E um pátio coberto que
integra esses locais.
Quanto à escolha da faixa etária, a sua definição está relacionada ao fato de a
Educação Infantil ser destinada às mesmas, pois as menores estariam nas creches. Além disso,
nesta escola também não há matrículas de crianças menores de 4 anos. O estudo também teve
por perspectiva ser representativo da realidade deste grupo escolar e por este motivo a escolha
das crianças foi por sorteio aleatório. Representatividade, segundo Goode e Hatt (1977, p.
275), é a “delimitação cuidadosa do universo a ser representado bem como definição de
observações que constituirão a amostra”. Assim, procuramos descrever os resultados do
estudo como resultados da realidade educacional selecionada.

3.3

As crianças
No estudo, realizamos um processo de interlocução com crianças de 4 e 5 anos de

ambos os sexos de cada Sala Isolada escolhida da escola nuclear sorteada, da seguinte forma:
Grupo da Sala A–dois meninos de 4 anos completos a 4 anos e 11 meses;
– duas meninas de 4 anos completos a 4 anos e 11 meses;
– dois meninos de 5 anos completos a 5 anos e 11 meses;
– duas meninas de 5 anos completos a 5 anos e 11 meses.

Grupo da Sala B– dois meninos de 4 anos completos a 4 anos e 11 meses;
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– duas meninas de 4 anos completos a 4 anos e 11 meses;
– dois meninos de 5 anos completos a 5 anos e 11 meses;
– duas meninas de 5 anos completos a 5 anos e 11 meses.

Grupo da Sala C– dois meninos de 4 anos completos a 4 anos e 11 meses;
– duas meninas de 4 anos completos a 4 anos e 11 meses;
– dois meninos de 5 anos completos a 5 anos e 11 meses;
– duas meninas de 5 anos completos a 5 anos e 11 meses.

Como já foi dito anteriormente, cada grupo era composto de duas crianças por faixa
etária e sexo, consequentemente, sorteamos oito crianças de cada uma das três Salas Isoladas,
perfazendo um total de 24 crianças.
A criança sorteada podia declinar de participar do estudo a qualquer momento.
Contudo, isso não ocorreu e a pesquisa contou com todos os dados produzidos com as
crianças que participaram do trabalho.
A organização das crianças em grupos permitiu diferentes cruzamentos para a análise
dos dados. Dessa forma, analisamos o que as meninas e os meninos disseram e, além disso,
analisamos em separado as diferentes escolas envolvidas.

3.4 Instrumentos e Procedimentos
Para o estudo, utilizamos uma máquina fotográfica, modelo Samsung zoonlens, 12.2
megapixels. Este instrumento foi manipulado pelas crianças para fotografar os locais que
desejavam focar no espaço escolar. Recorremos também a um netbook para baixar as fotos e
expor as imagens fotografadas durante o diálogo com as crianças. Além disso, utilizamos
também a máquina, na função de filmadora, para registrar as falas e os elementos apontados
pelas crianças durante o processo de interlocução. Desse modo, obtivemos um registro mais
claro e preciso das falas das crianças na análise e/ou descrição das fotos.
Estudo Piloto
Antes de iniciar o trabalho de campo, testamos os procedimentos com crianças da
mesma faixa etária, do Núcleo Escolar sorteado. Nesta etapa, analisamos o procedimento mais
adequado ao treinamento com o uso da câmera por parte das crianças, avaliamos a estratégia
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de interlocução com as crianças com o uso do netbook e o uso da câmera, como filmadora,
para registro do processo de interlocução.
Para isso, inicialmente apresentamos o projeto à escola, solicitamos a aprovação dos
pais das crianças para participação no estudo; organizamos o local para a interlocução com as
crianças livre de interrupções e barulhos externos; e trabalhamos com cinco crianças de 5
anos, de duas salas isoladas, sendo três meninas e dois meninos. Como o estudo piloto foi
realizado no final do ano letivo de 2011, não havia nas salas escolhidas crianças de 4 anos.
Contudo, consideramos que a proximidade da faixa etária permitiria uma análise dos
procedimentos metodológicos para o estudo.
Trabalhamos com cada criança individualmente e ao final decidimos que deveríamos
seguir a seguinte rotina: primeiro, explicar o estudo com uma linguagem acessível às crianças;
segundo, obter a concordância da mesma na participação do estudo;7 terceiro, entregar a
máquina e dar explicações sobre o funcionamento; quarto, explicar o que elas deveriam fazer
com a máquina; quinto, acompanhar as crianças no uso da máquina e na escolha dos locais
retratados; e, ao final, encaminhar as crianças ao local em que o netbook estava disposto para
baixar as fotos e dar início ao processo de interlocução planejado para a pesquisa com as
crianças sobre os locais retratados.
Avaliamos que o trabalho com cada criança ocupava aproximadamente uma a duas
horas, pois parávamos os trabalhos, caso a criança apresentasse alguma necessidade ou
cansaço. Contudo, decidimos limitar o número de fotos para o estudo e definimos que
deveriam ser apenas seis fotos. Isso se justifica, pois percebemos a necessidade de estabelecer
limites. Um número maior de fotos poderia ser cansativo para a criança no processo de
interlocução e, além disso, constatamos que esse número de fotos era suficiente para analisar
os aspectos dos espaços apontados pelas crianças. Optamos por solicitar duas fotos de locais
que gostam; duas de locais que não gostam. Decidimos também pedir que tirassem mais duas
de outros locais e justificassem a escolha dos mesmos.
Por conseguinte, no estudo piloto fizemos uma análise dos procedimentos, do tempo
de duração do processo, das perguntas a serem realizadas durante a interlocução, do local
definido para a interlocução e dos instrumentos utilizados para os registros.

7

Caso a criança não se mostrasse interessada ela podia declinar de participar do estudo.
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Interlocução com a Criança

Após análise do estudo piloto, definimos que o trabalho com as crianças deveria obedecer
à seguinte sequência:
1. Apresentar a pesquisa às crianças – explicar a elas que precisamos da ajuda delas para
conversar sobre o espaço educacional que ela frequenta e que para isso iríamos
entregar uma máquina fotográfica para que ela tirasse seis fotos. Duas de lugares que
ela gostava na escola, duas de lugares que ela não gostava e duas de lugares que ela
quisesse escolher. Apresentar a máquina, o seu funcionamento e deixar um tempo para
que elas a manuseassem. Ao final, explicar que depois das fotos elas iriam sentar para
conversar sobre os locais fotografados e confirmar a aquiescência delas ou não para a
participação no estudo.
2. Com o aceite da criança, entregar a máquina e explicar seu funcionamento.
3. Deixá-la tirar algumas fotos.
4. Solicitar à criança as duas fotos iniciais: Lugares que ela gosta.
5. Levar a criança para o local previamente preparado para descarregar as duas fotos no
netbook.
6. Posicionar a máquina como filmadora para gravar a interlocução com a criança.
7. Apresentar a primeira foto e fazer perguntas sobre o local focalizado.
8. Anotar as respostas das crianças sobre as questões abaixo:

9



Por que escolheu este lugar?



O que você gosta nele?



Descreva uma coisa que aconteceu nele e o fez gostar.

Repetir o mesmo procedimento com a segunda foto.

A análise do estudo piloto também demonstrou que o processo de interlocução sobre
as seis fotos ficou demorado e cansativo para as crianças. Em vista disso, definimos fazer as
duas fotos dos locais que não gosta em outro dia e as fotos de livre escolha das crianças no
dia subsequente.
No segundo dia de interlocução não precisamos mais apresentar a pesquisa ou o
manuseio da máquina e seguimos a rotina planejada a partir do passo 4 (acima descrito),
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sendo que solicitamos à criança duas fotos de lugares que ela não gosta. Durante a
interlocução sobre estas fotos fizemos as seguintes perguntas:


Por que escolheu este lugar?



O que você não gosta nele?



Alguma coisa aconteceu nele e o fez não gostar?

No terceiro dia de interlocução, solicitamos as duas fotos de livre escolha e na
discussão das fotos fizemos as seguintes perguntas:


Por que escolheu este lugar?



Outras perguntas complementares foram necessárias para maiores esclarecimentos
sobre as fotos tiradas.
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Capítulo 4
A ESCOLA NA LENTE DAS CRIANÇAS

A tabulação e a análise dos dados obedeceram à seguinte ordem: primeiro,
descrevíamos as respostas dadas pelas crianças; segundo, as justificativas da escolha do local
retratado; terceiro, o local fotografado, tomando por referência a área da escola já descrita no
capítulo anterior. Na análise das falas das crianças inicialmente nos detínhamos na primeira
explicação das crianças para cada foto. A rapidez da primeira resposta deixa evidente o
aspecto efetivamente subjacente à escolha do local retratado. Esta análise foi elaborada para
cada criança, contudo, vamos apresentar na primeira parte deste capítulo apenas a transcrição
e análise do processo de interlocução com uma criança para dar clareza quanto ao uso dos
recursos utilizados e dos procedimentos adotados durante o estudo.
Tendo concluído a tabulação de cada criança, tal como foi descrita acima, procuramos
organizar os dados para apresentá-los de forma sintética por escola e sexo. Para tanto, na
segunda parte deste capítulo apresentamos as respostas das meninas de 4 e 5 anos e, em
seguida, as respostas dos meninos de 4 e 5 anos de cada escola. Desta forma, foi possível
obter uma descrição das respostas das crianças de cada grupo por sexo, para cada uma das
questões focadas no estudo, ou seja: os espaços que gostam, os que não gostam e as fotos de
livre escolha do espaço escolar. Nas considerações finais descrevemos o que as crianças mais
fotografaram como espaço que gosta, que não gosta e locais de livre escolha. Em sequência,
as escolhas por gênero.
Com este procedimento foi possível identificar os espaços escolhidos pelas crianças
nas três opções estabelecidas (gosta, não gosta e livre escolha) de cada escola selecionada.
Consequentemente, interessava ao estudo descrever o que cada escola oferecia às crianças na
perspectiva dicotomizada – gosta/não gosta – e também descrever outros lugares, que por
diferentes motivos são ressaltados pelas crianças nas fotos de livre escolha. Tal como Sodré
(2002), estudos que recorrem às crianças como informantes privilegiadas podem romper com
a perspectiva adultocêntrica de organização e análise dos espaços educacionais e colocar em
destaque as perspectivas das crianças.
No decorrer do estudo destacamos de forma sintética as características dos espaços
apontados pelas crianças nos três aspectos em estudo, ressaltando os elementos que têm
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relação com o contexto sociocultural dessas crianças, e discutimos os aspectos indicados por
elas com base nos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil
(BRASIL, 2006c) e noutros estudos sobre o tema.

4.1

Descrição do processo de interlocução com uma criança

Inicialmente vamos descrever como realizamos a transcrição, análise e discussão de
cada foto. Consideramos importante mostrar o estudo de forma minuciosa, tendo em vista que
recorremos a instrumentos e procedimentos pouco usuais no processo de interlocução com
crianças na faixa etária de 4 e 5 anos. Desse modo, pretendemos colocar à disposição de
leitores críticos a possibilidade de questionamentos sobre as estratégias metodológicas
adotadas pela pesquisa aqui relatada. Com este propósito, vamos apresentar a descrição, a
discussão e a análise de todo o processo de interlocução com uma menina de 4 anos, de uma
das três escolas sorteadas para a pesquisa.
Portanto, as fotos que vamos descrever são de uma menina, identificada no estudo
como 1MA4A (significa que é a primeira menina sorteada nesta escola, com 4 anos e que
frequenta a escola identificada como escola A). Ela fotografou, para o estudo, seis fotos,
sendo duas de locais que gosta, duas de locais que não gosta e duas de livre escolha. Para
exemplificar o processo de transcrição e análise das fotos e do processo de interlocução,
descreveremos inicialmente as respostas da criança de um local que gosta, dando ênfase à sua
primeira resposta. Em seguida, as justificativas da foto, para destacar outros elementos
subjacentes à primeira resposta, e então o local, estabelecendo relações entre o que a criança
fala e o espaço destacado na foto.
Primeira pergunta e resposta da criança:
Pesquisadora: – Que lugar é esse, você tirou foto de quê?
1MA4A – Mato (foi a primeira resposta e imediata à pergunta).
Processo de interlocução sobre a foto (justificativa da foto):
Pesquisadora: – Por que você gosta deste lugar?
1MA4A – Porque tem árvore, porque tem pé de manga.
Pesquisadora: – Por que você gosta da árvore?
1MA4A – Porque tem fruta.

63

Prosseguindo no processo de interlocução, a pesquisadora perguntou: – Você já fez alguma
coisa nesse lugar que você gostou?
Ela responde:
– Já, tirar foto.
A pesquisadora continua perguntando: – E antes de tirar foto você já fez alguma coisa neste
lugar?
1MA4A – Eu vejo (a janela da sala da criança é voltada para essa área).
Então a pesquisadora pergunta se ela já brincou no local.
1MA4A – Sim, de pega-pega, de pega-esconde e de pega-congela.
A pesquisadora, mantendo a interlocução sobre o assunto, pede à criança que explique como é
a brincadeira de pega-congela e a criança explica detalhadamente a brincadeira.
Descrição do local:
A área da foto retrata o tanque de água subterrâneo da escola, que é cercado de plantas e está
abaixo da sombra de uma árvore, que fica na área externa vizinha à escola (vide Figura 5). Na
parede da foto podemos observar a sombra da árvore indicada pela criança. Trata-se de um pé
de jambo, que a criança posteriormente identificou como pé de manga.

Figura 5
Foto de 1MA4A do lugar1 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

TAMPA DO TANQUE

Podemos assinalar que é o maior espaço em metros quadrados de área externa da
escola usada pelas crianças no horário de recreio. A área externa é pequena (14,385 m²) e as
crianças ocupavam apenas este local e os corredores da escola para as brincadeiras. Após dois
acidentes com a tampa do tanque (a tampa caiu dentro do tanque), a direção da escola proibiu
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as crianças da Educação Infantil de brincar no local sem a supervisão ou acompanhamento de
um adulto. Como anteriormente as crianças brincavam no local, a foto pode retratar a
lembrança das plantas e das brincadeiras que o local evoca. Além disso, a janela da sala desta
menina está voltada para esta área. Segundo observação realizada durante o processo da
pesquisa e registrada no caderno de campo, eventualmente as professoras levam as crianças
para brincar no local e permanecem vigilantes e atentas.
Apesar de ser evidente que o local retratado é um espaço de brincadeiras, o que
podemos ressaltar das respostas desta criança é que o primeiro aspecto indicado foi a palavra
mato, o que representa um indicativo claro do interesse da menina por esse elemento da
natureza. Indica ainda que ela pode ser objeto de contemplação da criança quando está na
sala, pois em uma das respostas da justificativa ela assim afirma: eu vejo. É uma resposta
direta e que pode representar bem a relação da criança com os elementos da natureza.
A pesquisadora tirou uma foto posteriormente para melhor retratar a referida árvore,
que está na Figura 6. Nesta foto a presença da árvore fica mais evidente e as flores do
jambeiro cobrem a área retratada pela criança. A presença das flores se justifica porque a foto
foi tirada um mês e meio depois da foto da criança. O que chama a atenção no processo de
interlocução é que quando a criança se referiu a mato, ela explicou que estava falando da
árvore, porém a foto da criança apenas retrata a sombra dela na parede. Analisando por outro
ângulo, como a janela da sala é alta em relação à criança, é a árvore que está no campo de
visão quando ela olha pela janela.

Figura 6
Foto realizada pela pesquisadora da árvore citada por 1MA4A

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.
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Cabe discutir três aspectos sobre essa imagem retratada pela criança: a opção da
primeira foto ser voltada para um elemento da natureza; a relação entre elementos da natureza
e o brincar; e a forma como a Educação Infantil trata estes dois fatores no processo de
desenvolvimento da criança. Quanto à relação da criança com a natureza, os estudos de Sodré
(2006) corroboram essa indicação quando relatam que crianças de realidades bem diferentes
(crianças de um acampamento do MST, de um município de médio porte do interior da Bahia
e de duas grandes cidades) indicam interesses semelhantes. As respostas das diferentes
crianças sobre o que gostam na Educação Infantil foram ordenadas em categorias. As
categorias mais indicadas pelas crianças foram: ambiente externo e natureza e brinquedos e
brincadeiras. O estudo discute que o interesse por espaços abertos e pela natureza pode estar
associado à maior possibilidade de interação social através das brincadeiras com outras
crianças.
Isto posto, levantamos a discussão sobre o papel da Educação Infantil e as
experiências que ela propicia para as crianças, tendo em vista que nessa escola a maior parte
do tempo as crianças ficam em salas confinadas e distantes do contato com a natureza e das
brincadeiras de iniciativas das próprias crianças. Contudo, os documentos legais, que
normatizam a Educação Infantil no Brasil, enfatizam o brincar livre em ambientes
diversificados, que permitam contato com a natureza, o deslocamento amplo em espaços
internos e externos, a fim de favorecer o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da
curiosidade, dentre outros elementos importantes para o desenvolvimento integral da criança
(BRASIL, 1998a; BRASIL, 2006a; BRASIL 2006b; BRASIL, 2006c; BRASIL, 2006d;
BRASIL, 2006e; BRASIL, 2010a).
Como se pode observar, a análise da primeira foto dessa criança já aponta para tais
questões. Porém, aprofundando mais a relação dessa criança com a natureza vamos destacar
aqui a segunda foto dela sobre os espaços que gosta na escola. Na Figura 7, a criança retrata o
corredor. Apesar de ser um corredor, é uma área externa da escola que liga as diferentes salas.
Quando inquirida sobre por que gosta daquele espaço, a criança esclarece que a preferência se
deve ao vaso (de plantas) que fica no final do corredor e ao fato de ser um espaço em que ela
pode correr.
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Figura 7
Foto de 1MA4A do lugar2 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Observa-se na foto que não há vaso com plantas, o que leva a pesquisadora a repetir a
pergunta sobre a mesma foto para descartar a possibilidade de ter sido uma resposta aleatória.
Mas a criança insiste que gosta desse lugar pela presença do vaso. Em foto posterior, tirada
pela mesma criança, constatamos que uma professora sentada na cadeira impede a visão do
referido vaso ou vasos. A foto dos vasos (vide Figura 8) está entre as duas fotos de livre
escolha dessa criança.

Figura 8
Foto de 1MA4A do lugar de livre escolha

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Mais uma vez a criança destaca o mesmo aspecto na análise sobre o que gosta nos
espaços da Educação Infantil, ao estabelecer relação entre elementos da natureza e brincar.
Um aspecto do espaço que chama a atenção nessa escola é que os corredores não são
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cobertos. Trata-se de uma construção de salas que se interligam por corredores descobertos,
desse modo se uma criança precisa ir ao sanitário e está chovendo ela deve ir de guarda-chuva
(vide Figura 9). No entanto, isso não impede que ela se molhe tendo em vista as poças que se
formam, a depender do volume de água de chuva.

Figura 9
Foto realizada pela pesquisadora do corredor citado por 1MA4A em dia de chuva

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Isso nos remete mais uma vez à discussão sobre as publicações elaboradas pelo
próprio Ministério da Educação (MEC), quais sejam: Parâmetros Básicos de Infraestrutura
para a Educação Infantil (BRASIL, 2006c); Parâmetros Nacionais de Qualidade para a
Educação Infantil (BRASIL, 2006a); Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das
crianças de 0 a 6 anos à educação (BRASIL, 2006e); Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (BRASIL, 2010a), no que diz respeito ao espaço destinado para crianças de
0a 5anos.
Em todas estas publicações há um cuidado com a descrição das condições a serem
oferecidas às crianças nos espaços da Educação Infantil. No entanto, o que se constata na
realidade são escolas que funcionam em casas sem condições ou adaptações necessárias ao
conforto, saúde e integridade física das crianças. No caso dessa escola, as crianças correm
riscos na única área aberta disponível, pois a tampa do tanque de água é inadequada às
dimensões, os corredores são verdadeiras armadilhas em dias de chuva, os sanitários têm
instalações inapropriadas ao tamanho das crianças, sendo que, dos três existentes, dois foram
interditados durante o período da realização da pesquisa de campo (dois meses).
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Com relação a este último aspecto citado, a segunda foto tirada pela criança dos
espaços que ela não gosta da escola é a foto do sanitário (Figura 10). Quando questionada
sobre os motivos a criança respondeu: – Porque tem lixo, porque quando caga tem que jogar
nele e lavar o banheiro.
Esta última parte da resposta foi insistentemente questionada pela pesquisadora, pois
deixava explícito que as crianças podiam estar sendo orientadas a lavar o banheiro depois do
uso. Mas a criança esclareceu que nunca lavou o sanitário. Ela explicou que não gosta do lixo,
mas não esclareceu o motivo. Provavelmente pode ser pelo odor ou pelo acúmulo de papéis
sujos constatados pela pesquisadora.
Constata-se na Figura 10 que o vaso é de tamanho adulto e a pia é alta para as
crianças. É preciso acrescentar aqui que, das oito crianças entrevistadas nesta escola, três
fotografaram o banheiro como local que não gostam na escola. O motivo da escolha por esse
local pode ser justificado pelo odor, pelas dimensões das instalações ou pela falta de limpeza
e conservação, o que justificaria as interdições dos dois sanitários da escola.
Figura 10
Foto de 1MA4A do lugar2 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

A segunda foto do espaço que a criança não gosta na escola foi a da caixa de
distribuição da rede telefônica da Vila que fica dentro da escola no corredor de entrada.
Quando questionada sobre os motivos da escolha deste local, a criança apresentou os
seguintes argumentos: – Não tem piso; é ruim; pode escorregar e bater a cabeça e ir para o
hospital. Depreende-se destes argumentos que o espaço educacional, na análise da criança,
não oferece condições de segurança desde a entrada da escola.
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Para esta criança falta apenas descrever e analisar a primeira foto de livre escolha,
tendo em vista que já apresentamos e discutimos a foto dos vasos (Figura 8), que foi a
segunda foto de livre escolha da criança, quando constatamos que o corredor fotografado
tinha realmente os vasos indicados por ela na interlocução sobre a segunda foto dos espaços
que gosta.
Quando a criança tirou esta foto, a primeira de livre escolha (Figura 11), ela afirmou
que estava fotografando a planta, que ela denominou de flor. Inclusive tirou outra foto desta
mesma planta em que a moto não aparece. Contudo, quando a pesquisadora perguntou,
durante o processo de interlocução na sala, o motivo pelo qual tinha feito esta fotografia, a
criança se reportou à moto no corredor. A pesquisadora mostrou em seguida a segunda foto
da planta e voltou a perguntar o motivo do local escolhido e a criança afirmou que tirou foto
da flor. A moto, portanto, surgiu no campo de visão da criança no momento em que a foto foi
reproduzida no netbook. Este tipo de problema já havia sido percebido pela pesquisadora e, ao
constatar a presença da moto na visualização da câmera, solicitou à criança que fizesse uma
segunda foto do local escolhido. Assim sendo, ficou evidente que a planta tinha sido o alvo da
foto de livre escolha e que a moto chamou a atenção da criança posteriormente, ao vê-la no
netbook.

Figura 11
Foto de 1MA4A do lugar1, de livre escolha

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Este cuidado foi fundamental para garantir que o local escolhido fosse efetivamente
retratado e descrito. Este fato exemplifica a pertinência da escolha dos instrumentos utilizados
pela pesquisa, pois com o recurso do visor da câmera a pesquisadora percebeu a presença da
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moto e, rapidamente, devolveu a câmera e solicitou que a criança tirasse outra foto mais
próxima do “local escolhido”.
Na visita à casa da criança, antes da pesquisa, para solicitar a aquiescência dos pais
para participação da criança na pesquisa e para a assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido, observamos que a casa é rodeada de plantas, localizada em uma zona vizinha a
uma Área de Proteção Ambiental (APA) para preservação da mata atlântica. Percebe-se,
assim, que as plantas efetivamente fazem parte do contexto sociocultural da criança, podem
contribuir para sua base alimentar e, provavelmente, também ser fonte de recurso para a
manutenção da família. Justifica-se, portanto, a indicação do interesse da criança pelas plantas
e cabe à escola rever, não só sua estrutura física, como também seu projeto político
pedagógico, com vistas a favorecer a construção do processo identitário das crianças do
campo.
Concluindo a análise da transcrição do processo de interlocução com a menina,
podemos afirmar que a criança gosta dos elementos da natureza, pois eles estão presentes
também nas fotos de livre escolha. E podemos acrescentar ainda que a criança aponta lugares
críticos que merecem maiores cuidados por parte da escola, especialmente por oferecerem
riscos à saúde e à integridade física.

4.2

Descrição e análise dos espaços apontados pelas crianças da escola A

Para as crianças não serem identificadas no processo de análise do estudo, optamos
por construir um código que as identificasse no processo, porém não no estudo. Optamos por
identificar as meninas pelas letras MA e os meninos pelas letras MO. Como foram
trabalhadas duas crianças de cada idade (4 e 5 anos), acrescentamos 1 para a primeira criança
e 2 para a segunda da mesma idade. Assim, com o código 1MA4A podemos identificar que
se trata da primeira menina (1MA) de 4 anos (4) e que estuda na escola identificada pela letra
A. Para melhor exemplificar, podemos identificar 2MO5A como o segundo menino de 5 anos
da escola A.
Para dar melhor visibilidade aos locais retratados pelas crianças, optamos pela
construção de quadros, onde colocamos o código de identificação das crianças na primeira
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coluna, a resposta da criança (com as palavras das crianças) na segunda e as justificativas das
crianças no processo de interlocução, na terceira. Este processo de interlocução
frequentemente era longo, pois as crianças precisavam de mais perguntas para que
justificassem a escolha do local retratado.
Por exemplo, após a primeira resposta objetiva da criança, quando ela dizia que tirou
retrato de uma parede, a pesquisadora fazia novas perguntas complementares no propósito de
esclarecer a justificativa da escolha do local. As perguntas complementares planejadas eram
as seguintes: – Porque escolheu este lugar? – O que você gosta nele? – Descreva uma coisa
que aconteceu neste lugar e o fez gostar dele. A depender da prolixidade da criança, não era
necessário fazer todas essas perguntas. Contudo, cabe esclarecer que na terceira coluna
(justificativa) vamos reproduzir apenas as respostas das crianças.
No quadro III, o primeiro aspecto que podemos destacar nas fotos dos locais que as
meninas gostam é a frequência de retratos de áreas externas, pois cinco das oito respostas
referem-se a diferentes áreas abertas da escola. Apenas três fotos são de áreas internas, tais
como: escola (sala); a cozinha; o chão da escola (chão da sala).
A menina 2MA4A não conseguiu explicar os motivos da escolha dos locais retratados.
As demais, porém, conseguiram justificar os seus motivos. Este é um problema presente no
processo investigativo, haja vista que, por razões alheias ao estudo, algumas pessoas têm
dificuldades para expressar suas opiniões. Esta é uma das razões pelas quais na pesquisa com
crianças recorremos a fotos como estratégias mediadoras para o processo de interlocução, tais
como as fotos. Sodré (2006) aponta em seus estudos diferentes formas de comunicação entre
pesquisadores e pesquisados e assinala que as diferenças no processo de comunicação podem
ser influenciadas pelo meio. Para a autora, os recursos utilizados no processo de investigação
devem ser complementares e por esse motivo devemos recorrer a outros recursos, como fotos
e desenhos, de modo a assegurar a possibilidade de comunicação. Nesse estudo, a criança
conseguiu apresentar com a foto um lugar que gosta, porém não expressou em palavras as
razões da escolha do local. Nas conclusões do estudo, Sodré discute que as contribuições das
crianças, com suas vozes e indicações, podem estar relacionadas com as práticas de interação
social que vivenciam e que a superação das dificuldades de diálogo pode depender da
consolidação de práticas pedagógicas democráticas que promovam a participação efetiva das
crianças no processo educacional. Porém, as duas estratégias (fotos e falas) utilizadas
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garantem a possibilidade efetiva das contribuições das crianças – se não pudermos contar com
suas vozes, contamos com a sua “lente”

Quadro III
Distribuição das respostas das meninas da escola A dos locais que gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MA4A

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Mato8

2MA4A

1

1MA5A
2MA5A
1MA4A

1
1
2

Mesa e cadeira
de um lugar9
Banco10
Escola11
corredor

Porque tem árvore; gosta de ver a árvore; gosta
de brincar de pega-pega, pega-congela.
Porque quero.

2MA4A
1MA5A

2
2

2MA5A

2

corredor12
O chão da
escola13
A cozinha

Gosto porque é para sentar.
De brincar, de merendar, estudar.
Gosto de vaso que fica aqui; de correr; de
brincar de pega-pega, de pega-congela.
Não sei.
Porque é pra tirar foto; tem um bocado de
cimento.
Porque eu gostei; das panelas, da mesa, da
parede.

Prosseguindo a análise do Quadro III quanto às justificativas, observa-se que três
crianças relacionam o espaço com o brincar e as outras duas justificativas se referem a
aspectos específicos de cada local: o banco para sentar (Figura 12); o chão, porque tem um
bocado de cimento (Figura 13); a cozinha, porque gosta da panela, da mesa e da parede
(Figura 14). São aspectos que demandam maior detalhamento em estudos futuros tendo em
vista que podem estar relacionados com as condições de moradia das crianças. Neste sentido,
o cimento e a quantidade de panelas podem estar relacionados com a questão das demandas
da realidade delas. Sodré (2007), em um estudo com crianças do MST, levantou as
proposições das crianças para o desenvolvimento de um projeto para a construção de um
espaço para a Educação Infantil. Na análise dos dados é notória a preocupação das crianças

8

Área do tanque de água subterrânea que contém plantas e está sob a sombra da copa de uma árvore plantada no
terreno vizinho.
9
Ficam em área externa.
10
Localizado em frente à área do tanque de água subterrânea que contém plantas.
11
Apesar de dizer escola, a criança fotografou a sala dela.
12
Passagem estreita no fundo da escola.
13
Chão da sala.
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com os materiais de construção. Elas pedem que a escola seja de tijolos e que tenha janelas. A
autora discute que o valor desses elementos pode ter relação com o fato de viverem em
barracas de plástico preto e taipa. Evidencia-se assim o quanto o fator social reflete nas
diversas vivências de infância, nos seus interesses e desejos.

Figura 12
Foto de 1MA5A do lugar1(local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Figura 13
Foto de 1MA5A do lugar2 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.
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Figura 14
Foto de 2MA5A do lugar1 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Quadro IV
Distribuição das respostas dos meninos da escola A dos locais que gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MO4A

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Do colégio14

2MO4A

1

Sala

1MO5A

1

Lugar de
passar15

2MO5A
1MO4A

1
2

As letras18
A sala

2MO4A

2

Parede19

Porque tem planta; já brinquei de pano mágico
aqui, já pulei corda.
Porque eu gosto dessa sala aí; gosto dos
brinquedos; eu pego os brinquedos.
Porque ele tem um negócio pra passar praqui
ó16; passa praquele pé lá, tem uma planta bem
ali17. Fico olhando lá mais meu colega; fico
olhando o pé de cacau.
Porque é bonita; eu já falei as letras.
Porque eu gosto da mesa e da cadeira; porque
estudo.
Porque a parede é de tabralhar; quando eu
crescer eu vou tabralhar; vou fazer casa, eu
coloco o cimento e coloco o negócio para
levantar o muro grande.

14

Refere-se à mesma área destacada por uma menina (1MA4A), onde está localizado o tanque de água
subterrâneo, que contém plantas e está sob a sombra da copa de uma árvore, plantada no terreno vizinho.
15
Passagem na lateral da escola que dá acesso a outra passagem estreita do fundo da escola.
16
Fala apontando para a foto no netbook.
17
Refere-se a um pé de cacau localizado no fim de passagem estreita localizada no fundo da escola,
perpendicular à passagem fotografada.
18
Refere-se às letras do alfabeto fixadas na parede.
19
Copa da árvore citada acima.
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1MO5A

2

Uma árvore

2MO5A

2

Índio e índia20

Gosto de subir no pé; subo quando não tem aula
pra mim.
Eu fico olhando. Quando tia pega a folha, eu
fico olhando e fico desenhando.

A análise do Quadro IV permite destacar que a primeira resposta da primeira foto dos
meninos sobre o local que gosta é diferente das respostas das meninas. Eles retratam dois
locais internos (sala, as letras) e dois locais externos (colégio, lugar de passar). Por outro lado,
três meninas tiraram a primeira foto do local que gostam de áreas externas e apenas uma tirou
de área interna.
Quanto à primeira resposta da segunda foto tirada dos locais que gostam, os meninos
retratam os locais internos também (sala, parede, índio e índia). Apenas um retratou uma
árvore. Desse modo, há coerência por parte dos meninos em manter o olhar para locais
internos. Contudo, é preciso entender essas escolhas a partir da análise das justificativas.
Nestas, há coerência das escolhas dos meninos com os estudos de Sodré (2006) e Araújo
(2009), quando apontam a preferência das crianças da Educação Infantil por brinquedos e
brincadeiras, ambientes externos e natureza. Nas justificativas das quatro primeiras fotos as
crianças relatam:
– Porque tem planta, Já brinquei de pano mágico aqui, já pulei corda (1MO4A)
(Figura 15);
– Gosto dos brinquedos; eu pego os brinquedos (2MO4A);
– Fico olhando o pé de cacau (1MO5A).
Por conseguinte, são informações que estão compatíveis com o estudo de Araújo
(2009), quando afirma que o lugar do brincar é importante para as crianças, pois a brincadeira
constitui para elas a experiência que favorece o conhecimento e a interação com o mundo em
que vivem. A brincadeira e a capacidade imaginativa estão presentes em todas as ações das
crianças e na forma como elas percebem e sentem o mundo. Assim, o menino 1MO5A, em
sua primeira foto, retrata um local que denomina de lugar de passar; este constitui para ele
um lugar mágico, de brincadeira, um lugar secreto que o leva a contemplar um pé de cacau
localizado no fim do corredor. A criança associa nesta foto duas coisas de que gosta: o brincar
e a natureza.

20

Cartaz com desenho de índio e índia fixado na parede.
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Figura 15
Foto de 1MO4A do lugar1 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Na perspectiva em três dimensões da escola A (Figura 16), destacamos com uma linha
azul o trajeto que 1MO5A percorre da sua sala até o seu ponto de observação ao pé de cacau.
A linha vermelha com a seta indica a direção da visão deste. Em campo foi possível observar
que as crianças da Educação Infantil não circulam sem a supervisão de um adulto, haja vista
que a instituição atende também crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental, que por
vezes correm pelos corredores que ligam as salas, oferecendo risco à integridade física das
crianças menores. Dessa forma, o fim do corredor é o local mais distante da sala que a criança
pode ir só, pois fica próximo da área que a professora os leva para desenvolver brincadeiras
mediadas.
O corredor que o menino retrata pode representar a transposição de um limite
territorial imposto pelo adulto e o observar o pé de cacau representa a ressignificação que a
criança faz do espaço. Há assim uma coerência com os estudos de Lopes e Vasconcellos
(2005, p. 39) sobre a Geografia da Infância, que reflete o processo dinâmico no qual a criança,
ao apropriar-se de um lugar social definido pelo adulto, o reconfigura, o reconstrói, criando
suas territorialidades, que os autores aqui citados denominam de “territorialidades infantis”.
Com o intuito de não reduzir a discussão teórica que esses autores estabelecem, importa
destacar aqui a afirmativa de Lopes e Vasconcellos de que “a Geografia da Infância não se
reduz apenas a cartografar o modo de vida das crianças nos diferentes espaços. Essa é uma
das extensões do trabalho” (p. 39).
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Figura 16
Perspectiva em 3D da Escola A

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Planta baixa elaborada por Pedro Tavares D’Ávila Neto.

Quanto à justificativa da segunda foto, percebemos que dois meninos se referem às
atividades realizadas em sala quando explicam as fotos com as seguintes palavras:
– Porque eu gosto da mesa e da cadeira; porque estudo (1MO4A);
– Eu fico olhando. Quando tia pega a folha, eu fico olhando e fico desenhando
(2MO5A).
As respostas desses dois meninos estão compatíveis com as primeiras justificativas,
pois ambas se relacionam com as atividades mediadas ou orientadas pela professora. As
brincadeiras indicadas na primeira resposta de 1MO4A (pano mágico e pular corda) foram
realizadas por iniciativa da professora. E a outra criança (2MO5A) também se refere a
atividades que realiza em sala sob mediação ou orientação da professora, tais como: letras e
desenho. É possível que para essas crianças o espaço escolar esteja se constituindo no
território de infância. Isso pode se justificar pelo desempenho que a criança tem na sala e que
fica implícito quando ele afirma que já falou as letras, ou quando se sente apto a reproduzir o
índio ou a índia. São atividades que podem estar evidenciando um êxito no processo
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educacional, transformando o espaço da sala em local ou território da criança tal como analisa
Lopes (2007). As letras coloridas e o cartaz com imagens do índio (Figuras 17 e 18) podem
constituir também um elemento estético-compositivo para esta criança, que assim tem prazer
em contemplá-las.

Figura 17
Foto de 2MO5A do lugar1 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Figura 18
Foto de 2MO5A do lugar2 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

A justificativa da foto 2 do menino 2MO4A deixa entrever uma atenção com os
aspectos construtivos da escola e como ele se identifica com a profissão voltada para a
construção civil. Por um lado, é possível que haja uma figura masculina próxima (pai, avô,
tio) com essa profissão ou que ele tenha participado ativamente de mutirões coletivos para
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construção de casas, que são frequentes em comunidades de baixa renda. São duas
possibilidades explicativas que não esgotam as experiências de vida dessa criança, porém já
indicam um interesse por essa profissão.
Na análise do Quadro V (na próxima página) é notória a coerência que as meninas
mantêm sobre o olhar voltado para a área externa. Aqui, todas, com exceção de 1MA5A (que
não fotografa nenhum espaço que não goste, pois afirma que gosta de tudo), destacam os
lugares externos como locais que não gostam. As três meninas que fotografam lugares que
não gostam apresentam preocupação com os corredores. Das três meninas, duas expõem a
justificativa sobre a escolha do local, e em suas justificativas expõem o receio com a sua
integridade física e das outras crianças, pois afirmaram o seguinte:
– Porque se a pessoa escorregar; bate a cabeça e vai pro hospital (1MA4A);
– Pensei que alguém ia se machucar, por isso que não gostei; porque isso aqui dá pra
gente cair, porque quando tem um bocado de criança agente cai; eu pensei que os meninos
cai, porque tem os grandes; não gosto que ninguém se machuque (2MA5A).
A preocupação com a integridade física também é exposta na justificativa sobre a
escolha do banheiro como lugar que não gosta (Figura 10). As meninas (1MA4A, 2MA4A e
2MA5A) demonstram insegurança no uso deste; seja porque não é adequado ao seu tamanho,
assim correm o risco de cair dentro do vaso; seja porque não oferecem condições de higiene.
Este é um fator preocupante, pois se as meninas não se sentem seguras ao usar o sanitário
provavelmente elas não vão fazer uso do mesmo de acordo com as suas necessidades físicas,
o que pode ocasionar doenças relacionadas ao sistema urinário. Evidencia-se, assim, que o
espaço desta instituição pode estar impedindo o cumprimento do educar associado ao cuidar,
e assim não cumpre os objetivos mínimos para uma educação para infância.
A criança que não fotografou lugares que não gosta demonstra uma atitude
questionável, apesar de ser uma garota que fala pouco e se mostra relutante (ou inibida) no
trato com a pesquisadora. Embora tenha se mantido relutante em fotografar espaços que não
goste procuramos insistir:
– Tem certeza que não tem nenhum lugar aqui na escola que você não goste?
Ao que a criança responde:
– Tenho, gosto de tudo (1MA5A).
Essa situação se destacou das demais neste processo, haja vista que este trabalho
procurou desenvolver uma estratégia metodológica que estruturou uma abordagem com o
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propósito de deixar as crianças à vontade, inclusive para se negar a fotografar. Com a
insistência procuramos confirmar se a criança havia efetivamente compreendido as
orientações, pois esta demonstrava muito prazer ao fotografar quando dispunha da máquina
no momento de teste e quando fez as fotos dos locais que gosta. Portanto, procuramos
entender a recusa, quando solicitada a fazer foto dos lugares que não gosta, e concluímos que
ela gosta da escola e não faz restrição a nenhum local da mesma.

Quadro V
Distribuição das respostas das meninas da escola A dos locais que não gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MA4A

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Corredor21

2MA4A

1

Banheiro

1MA5A22
2MA5A

1
1

Nada
O negócio23

1MA4A

2

Banheiro

2MA4A
1MA5A
2MA5A

2
2
2

Escola24
Nada
Banheiro

Porque não tem piso; porque é muito ruim;
porque se a pessoa escorregar; bate a cabeça e
vai pro hospital.
Porque é feio; porque ele não tem aqueles
negocinhos azulzinhos; aí eu gostava, mas não
tem; não é cheiroso, porque não tem aqueles
negocinhos.
Gosto de tudo.
Porque é feio; pensei que alguém ia se
machucar, por isso que não gostei; porque isso
aqui dá pra gente cair, porque quando tem um
bocado de criança agente cai; eu pensei que os
meninos cai, porque tem os grandes; não gosto
que ninguém se machuque.
Porque tem lixo; é ruim, por causa que quando
agente caga, agente tem que jogar; porque
quando agente caga tem que lavar e ficar mais
ainda.
Eu não gosto.
Gosto de tudo.
Porque o banheiro quando agente não se
segura, agente cai no vaso, eu fico com medo,
né? De cair.

21

Refere-se ao corredor da entrada, e neste está localizado a caixa de distribuição de rede telefônica da Vila.
Não quis tirar foto de lugares que não gosta, afirma que gosta de tudo na escola.
23
Refere-se ao corredor que liga as salas das crianças maiores.
24
Refere-se ao mesmo corredor mencionado por 1MA4A, na primeira resposta do lugar que não gosta.
22
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No Quadro VI, que se refere aos locais que os meninos da escola A não gostam, é
possível perceber que na primeira foto da primeira resposta todos os meninos retrataram áreas
externas. Mantiveram a mesma linha na primeira resposta da segunda foto, apenas um retratou
a própria sala. A direção da lente dessas crianças difere da direção do Quadro IV, no qual a
maioria das fotos dos lugares que os meninos gostam, retratam a área interna. Pode parecer
uma contradição dos meninos desta escola, quanto às suas escolhas, porém esta contradição
não se confirma quando analisamos as justificativas. Todas, com a exceção da justificativa da
segunda foto de 1MO5A, expõem que não gostam dos locais fotografados, porque temem os
perigos que estes oferecem à sua integridade física, preocupação também apontada pelas
meninas 1MA4A, 2MA4A e 2MA5A nas justificativas descritas no Quadro V.

Quadro VI
Distribuição das respostas dos meninos da escola A dos locais que não gosta
CÓD.
FOTO
CRIANÇA
1MO4A
1
2MO4A

1

1MO5A

1

2MO5A

1

1MO4A

2

2MO4A

2

1MO5A

2

PRIMEIRA
RESPOSTA
A sala25

JUSTIFICATIVA

Porque não; é a sala dos meninos grandes, ficam
brigando.
Sala de
É dos meninos grande, que querem ficar me
aula26
batendo; é que me bateu, esse menino aqui.
27
Buraquinho
Tem água, tem sujeira lá dentro; porque a pessoa
fica subindo aí cai no buraco; morre afogado
porque tem água; é fundo; a professora que falou.
É o fundo da Porque é ruim de brincar, toda hora eu fico pisando
escola28
no bloco e fico caindo.
Sala29
Porque eu não gosto; ficam brigando; porque é a
sala dos grande.
Quebrado da
Porque está quebrado aqui; porque senão o bicho
janela30
vai vim, o bicho lá da minha casa que tem mangue,
que ele sabe onde que é a viagem, um bocado!;olha
pera aqui pela janela, aqui ó; mas na minha sala
não tem não, não tem buraco na janela!
31
Sala
Porque tem poeira; porque tem muita carteira; bato

25

Refere-se à sala das crianças do segundo ano.
Sala das crianças do primeiro ano.
27
Espaço onde está localizado o tanque de água subterrâneo, o buraquinho a que se refere é a abertura do tanque
fechado por uma tampa de cimento.
28
Mesma área retratada por 1MO5A na foto1 deste, no entanto enfatiza um obstáculo de cimento que fica na
passagem do corredor.
29
Sala das crianças do terceiro ano.
30
Janela da sala de estudos.
31
Refere-se à própria sala.
26
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2MO5A

2

É o beco da
escola32

minha cabeça aqui; o menino fica batendo no
colega; as pessoas ficam caindo aí; fica chorando.
Porque eu fico toda hora botando a mão no buraco,
aí eu arranho (aponta para o braço); toda hora eu
fico pulando aí e fico caindo para a frente e para as
costas.

Podemos dividir as justificativas quanto à escolha de locais que não gostam e
oferecem risco à sua integridade física, em dois conjuntos distintos: o primeiro, referente à
interação com crianças maiores; e o segundo, referente à infraestrutura do espaço físico. O
primeiro conjunto é composto das seguintes justificativas:
– é a sala dos meninos grandes, ficam brigando (1MO4A);
– É dos meninos grande, que querem ficar me batendo; é que me bateu, esse menino
aqui (2MO4A);
– ficam brigando; porque é a sala dos grande (1MO4A);
– o menino fica batendo no colega (1MO5A);
– Eu pensei que os meninos cai, porque tem os grandes; não gosto que ninguém se
machuque (2MA5A).
Nas justificativas das meninas da escola A não há tanta preocupação na interação com
as crianças maiores, exceto 2MA5A, que expõe o medo de se esbarrarem nos corredores
conforme aponta em sua justificativa descrita no quadro V. Mas ainda assim, ela fala de uma
atitude acidental e não intencional, talvez tenha aqui a influência da diferença de gênero, já
que os meninos são mais voltados para as brincadeiras turbulentas, tais como: brincar de
briga, luta e perseguição (SMITH, 2006). O menino 1MO5A é o único que indica na própria
sala meninos que batem em outros.
As justificativas das crianças expõem que não se sentem seguras para caminhar de
forma autônoma entre os corredores, principalmente no central (marcado com um X na figura
19), que é um dos principais caminhos que leva ao banheiro. Durante a atividade de campo
percebemos que só saem para brincadeiras acompanhadas pela professora e na hora do recreio
brincam na sala, enquanto os corredores viram pistas de corridas quase impossíveis de serem
transitadas. No entanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010a),
32

Mesmo corredor mencionado por 1MA4A (na primeira resposta do lugar que não gosta) e por 2MA4A (na
segunda resposta do lugar que não gosta). Neste está localizado a caixa de distribuição de rede telefônica da
Vila.
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documento que norteia esta etapa da educação, apresentam alguns pontos fundamentais para a
proposta pedagógica para a Educação Infantil, para fins de efetivação do seu objetivo. No que
diz respeito à organização de espaço, tempo e materiais, afirma que a Educação Infantil deve
assegurar “O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e
coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de
diferentes idades” (p. 19). As Diretrizes orientam para a elaboração de uma proposta em que
se pense na organização de um espaço que atenda às necessidades e às especificidades da
Educação Infantil, que não fiquem confinadas em sala de aula, e restritas a desenvolver sua
coordenação motora ampla no contexto educacional, bem como suas capacidades
imaginativas e criativas.
A infraestrutura do espaço físico compõe o segundo conjunto para as justificativas dos
lugares externos que não gostam. As crianças afirmam:
– Porque não tem piso; porque é muito ruim; porque se a pessoa escorregar; bate a
cabeça e vai pro hospital (1MA4A);
– Porque é feio; pensei que alguém ia se machucar, por isso que não gostei; porque
isso aqui dá pra gente caí (2MA5A);
– Tem água, tem sujeira lá dentro; porque a pessoa fica subindo aí cai no buraco;
morre afogado porque tem água; é fundo (1MO5A);
– Porque é ruim de brincar, toda hora eu fico pisando no bloco e fico caindo
(2MO5A);
– Porque eu fico toda hora botando a mão no buraco, aí eu arranho (aponta para o
braço); toda hora eu fico pulando aí e fico caindo para a frente e para as costas (2MO5A).
Nas justificativas, fica evidente que a estrutura física da escola oferece perigo ou
coloca obstáculos que não favorecem a autonomia das crianças, no que tange ao trânsito nos
diferentes espaços da escola por oferecer riscos à sua segurança. Na Figura 19, destacamos
tais obstáculos com um X.
A imagem na perspectiva em 3D nos dá a visibilidade da coerência nas justificativas
das crianças. O corredor da entrada possui uma caixa de distribuição da rede telefônica da
Vila (Figura 20), e este foi destacado nas fotos de três crianças, duas meninas e um menino
(1MA4A, 2MA4A e 2MO5A). Embora o poste não tenha sido objeto da lente das crianças,
na perspectiva em 3D e no campo, foi possível perceber que este impede a locomoção das
crianças neste corredor.
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A criança 1MO5A destaca o lugar que possui a área mais ampla para que brinquem
como lugar que não gosta, tendo em vista que neste está localizado o tanque de água
subterrâneo. Assim, ele fotografa a tampa do tanque, que está destacado com um X na
perspectiva em 3D, e justifica que oferece o risco de cair e morrer afogado. Além de expor
seu sentimento de insegurança com relação à área externa, questiona também a área interna
quando reclama: da poeira, do número de carteiras que acha excessivo e da pilastra que há no
meio da sua sala. Com relação a essa última, a criança indica que não gosta porque pode bater
a cabeça (a pilastra também está destacada com um X na Figura 19). Próximo ao tanque,
2MO5A fotografou um bloco fixo no corredor, e esta criança reclama que toda hora cai
quando passa por ele. O outro X destaca o corredor em que ficam as salas das crianças
maiores. Podemos compreender, a partir da análise, que os meninos desta escola se sentem
mais seguros dentro de suas respectivas salas.

Figura 19
Perspectiva em 3D da Escola A

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Elaborado por Pedro Tavares D’Ávila Neto.

No entanto, o banheiro, que foi fotografado pelas três meninas como lugar que não
gostam, não foi fotografado pelos meninos como um dos lugares que não gostam. Pelo
número reduzido de criança não é possível indicar que este fato represente também uma
diferença de gênero.
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A justificativa da foto 2 do menino 2MO4A representa a imaginação da criança. Este
fotografa uma janela quebrada e em sua justificativa apresenta parte da sua capacidade
imaginativa ao afirmar que não gosta da janela quebrada: – Porque senão o bicho vai vim, o
bicho lá da minha casa que tem mangue, que ele sabe onde que é a viagem, um bocado!;Olha
pera aqui pela janela, aqui ó. No entanto, a criança mostra-se segura em sua sala, ao afirmar
que: – Mas, na minha sala não tem não, não tem buraco na janela!

Figura 20
Foto de 2MA4A do lugar 2 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

No Quadro VII pode-se constatar que todas as meninas fotografaram coisas que
gostam, nas fotos de livre escolha, embora estivessem livres para fazer suas escolhas baseadas
em critérios pessoais. A maioria das fotos retrata elementos da natureza, como: plantas e
árvores. Das oito fotos realizadas, cinco são de plantas. Das cinco justificativas, quatro
referem-se à beleza das plantas, que algumas crianças denominam de flor. Em três
justificativas fica explícita a palavra gosto. As meninas corroboram os estudos de Sodré
(2006) e Elali (2003), que apontam a preferência das crianças da Educação Infantil por
elementos da natureza.
A menina 2MA5A manteve a coerência na análise dos elementos construtivos e em
suas justificativas destaca sobre o que eles oferecem em termos de comodidade e conforto,
quando afirma: – Porque quando agente anda agente não cai, aí não tem esgoto, aí é um
passeio. Cabe lembrar que esta menina no Quadro V (o que não gosta na escola) critica as
condições oferecidas pelo banheiro da escola.
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Nas fotos de livre escolha os meninos mantiveram o olhar voltado também para a área
externa, conforme consta no quadro VIII. Mantiveram ainda a coerência com a ênfase na
brincadeira, sobretudo correr. No entanto, ainda mantêm a lógica para a questão da
(in)segurança no contato com as crianças maiores. Tal evidência está explícita nas
justificativas de 2MO4A, que fotografa duas salas, e afirma que são as dos meninos grandes
na primeira resposta e em suas justificativas expõe que não gosta. Bem como na escolha dos
lugares externos que gostam, fotografados na foto de livre escolha, uma vez que o corredor
citado por 1MO4A, uma curva citado por 1MO5A e fundo citado por 2MO5A constituem
espaços onde não há tanto trânsito das crianças maiores, e estão mais próximos à sala, e
assim, ao alcance da visão das educadoras. Já o lugar citado por 2MO5A é uma área em que
brincam sob a supervisão dos adultos.

Quadro VII
Distribuição das respostas das meninas da escola A dos locais de livre escolha
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MA4A
2MA4A
1MA5A

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1
1
1

Flor33
Janela34
Planta35

2MA5A

1

A escola36

1MA4A
2MA4A

2
2

1MA5A
2MA5A

2
2

A flor37
Uma vasilha
de flor
Árvore38
Passeio39

Porque eu gosto.
Olhar meu irmão.
Eu não sei; não consigo não, falar; gosto; acho
bonita.
Eu queria; eu acho que aí é bom; estudo, como
e brinco.
Porque é bonito.
É bonita.
Eu não sei; gosto; acho bonita.
Porque quando agente anda agente não cai, aí
não tem esgoto, aí é um passeio.

33

Plantas localizadas na área onde fica o tanque de água subterrâneo.
Janela da sala em que o irmão estuda.
35
Mesmas plantas focalizadas por 1MA4A.
36
Foto da própria sala.
37
Vaso de plantas no fim do corredor.
38
Árvore que dá sombra para o tanque de água subterrâneo e está localizada na área externa.
39
Corredor lateral.
34
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Assim sendo, é enfática a preocupação dos meninos com a sua integridade física ao
dividirem espaços com as crianças mais velhas que compõem esta instituição. As crianças da
Educação Infantil, a menos de um mês foram transferidas de outro espaço para este, quando
iniciei a pesquisa. Talvez não estivessem, ainda, ambientadas ao contato com as crianças mais
velhas e, estas, por conseguinte, com as menores.

Quadro VIII
Distribuição das respostas dos meninos da escola A dos locais de livre escolha
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MO4A
2MO4A

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

1
1

1MO5A

1

Corredor40
Dos meninos
grandes41
Não sei42

2MO5A

1

Lugar43

1MO4A

2

Da parede

2MO4A

2

1MO5A

2

Sala dos
meninos
grandes44
Uma Curva45

2MO5A

2

Fundo46

JUSTIFICATIVA

Porque eu queria; gosto.
Porque eu não gosto.
Porque tem esse negócio aqui; porque tem o
chão, porque tem uma porta aberta pra entrar.
Gosto daqui de dentro e daqui de fora.
Porque fico brincando e subindo em cima do
negócio; porque tem pé de árvore pra comer,
com jambo.
Porque não gosto; é feia a cor; queria que fosse
azul.
Porque eu não gosto.

Porque tem um portão e uma curva também aí;
gosto porque dá pra correr por aqui.
Porque eu fico brincando e correndo pra lá; tem
um fundo pra entrar pro lado de lá pra ir pra
escola (referindo-se ao outro lado).

Diante do exposto, há a necessidade da questão da interação de crianças maiores e
menores, ser trabalhada nesta instituição, de modo a favorecer o diálogo entre as crianças de

40

Mesmo corredor fotografado por 2MA5A, da sua segunda foto de livre escolha, localizado na lateral da escola.
Refere-se à sala dos alunos do terceiro ano.
42
Corredor central que liga as salas.
43
Área onde está localizado o tanque de água subterrâneo.
44
Sala das crianças do terceiro ano.
45
Corredor localizado na lateral da escola. Fotografado por 2MA5A, em sua segunda foto de livre escolha e por
1MO4A, em sua primeira foto de livre escolha.
46
Passagem na lateral da escola que dá acesso à passagem estreita do fundo da escola, mesmo lugar fotografado
por 1MO5A na primeira foto do lugar que gosta.
41
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diferentes idades, no propósito de contribuir para um processo de socialização que
proporcione um ambiente seguro e de trocas entre as mesmas.

4.3

Descrição dos espaços apontados pelas crianças da escola B

As meninas da escola B, diferente das meninas da escola A, fotografaram, na categoria
locais que gosta, mais áreas internas, conforme destacado no Quadro IX. E a área interna da
escola mais fotografada foi a sala. Das meninas que fotografaram a sala, duas denominam, na
primeira resposta, a sala de escola. As primeiras respostas, bem como as justificativas das
meninas, foram as seguintes: – Aqui faz a letra A, o dever, a letra, meu nome, a letra B
(1MA4B); para estudar; fazendo dever (2MA4B); – Porque tia vai fazendo dever agente
gosta; escrever no quadro (2MA5B). São explicações que evidenciam a percepção da
infância dessas crianças, enquanto “alunas”. Tal resultado também foi encontrado nos estudos
com crianças, desenvolvido por Oliveira (2008), quando apresenta o que as crianças gostam
ou não gostam, no espaço da instituição de Educação Infantil,
[...] aparece uma infância fortemente marcada pela contraposição entre o “sujeito-criança” e
o “sujeito-aluno”, sendo que a caracterização, por assim dizer, de uma infância centrada no
sujeito-aluno fica visivelmente marcada nos desenhos, ao se retratarem em sala sempre
sentados nas cadeiras e fazendo atividades (p. 285).

Também no processo de interlocução com as meninas citadas, percebe-se essa
contraposição discutida por Oliveira, quando ainda na justificativa da escolha da primeira foto
(sala) apresentam: boneca (1MA4B); brincar (2MA5B), ou ainda na escolha do segundo
lugar que gosta, ao fotografar a varanda (1MA4B) ou o quartinho de brinquedos (2MA5B),
em que brincar aparece em ambas as justificativas. Assim, embora o número de fotografias da
sala (Figura 21) seja superior a de espaços externos, e valorizem em suas justificativas
elementos do “sujeito-aluno”, a palavra brincar aparece em quatro justificativas, e em outra, é
citada a presença de um brinquedo (boneca), o que inevitavelmente está associado ao ato de
brincar, eis aqui o “sujeito-criança”.
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Figura 21
Foto de 1MA4B do lugar1 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012

A menina 1MA4B, em sua primeira foto, a sala (Figura 21), além de destacar aspectos
relacionados ao brincar e ao estudar, em sua justificativa, descreve, ainda, outros elementos
que se apresentam na fotografia que fez da sala: Porque é mais bonito por causa disso,
letrinhas; eu gosto daqui! lá de fora; gosto do quadro; a lancheira; a mochila; boneca.
Enquanto fala aponta para a foto, demonstra analisar a fotografia. Aponta para a janela
exclamando que gosta desta, ou seja, a visibilidade que esta proporciona do lado de fora. A
janela aparece mais uma vez em sua justificativa, desta vez na segunda foto, quando retrata a
varanda, no entanto a perspectiva é diferente, desta vez ela fotografa a janela do lado de fora,
e afirma que gosta de olhar pela janela. Podemos ver aqui uma coerência com o que propõe os
Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, quando destaca,
em relação à Ambientação: dimensionamento, configuração e aparência, que:

As janelas, além de proporcionarem ventilação e iluminação adequadas, devem estar
sempre ao alcance do usuário mirim, estabelecendo a integração e a visualização do
ambiente externo, além de propiciar conceitos topológicos (dentro/fora, longe/perto etc.)
(BRASIL, MEC, SEB, 2006, p. 29).
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Quadro IX
Distribuição das respostas das meninas da escola B dos locais que gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MA4B

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

A sala

2MA4B
1MA5B

1
1

Escola48
Lá fora49

2MA5B

1

Da escola50

1MA4B

2

A varanda

2MA4B
1MA5B
2MA5B

2
2
2

A cozinha
A cozinha
Quartinho de
brinquedos51

Porque é mais bonito por causa disso, letrinhas;
eu gosto daqui, lá de fora;47 gosto do quadro; a
lancheira; a mochila; boneca; aqui faz a letra
A, o dever, a letra, meu nome, a letra B; comer
o lanche e ir embora.
Porque eu gostei; para estudar; fazendo dever.
Brincar de pega-pega; de os meninos pegar a
gente e a gente se esconder.
Porque eu venho pra escola todo dia, menos
sábado e domingo; porque tia vai fazendo dever
agente gosta; escrever no quadro, brincar.
Porque ia tirar a foto desse banco; a maçã no
pé; gosto de sentar no muro e brincar no chão;
olhar na janela.
Porque eu gosto.
Porque eu gosto; é pra colocar a merenda.
Porque tem muito brinquedo pra brincar.

A cozinha (Figura 22) foi citada como local que gosta, na segunda foto de duas
meninas, 2MA4B e 1MA5B (Quadro IX), e na primeira foto do local que gosta, de um
menino, 1MO5B (Quadro X). A escolha deste lugar aparece novamente na foto de livre
escolha de duas meninas, 2MA5B e novamente 2MA4B (Quadro XIII). Nas justificativas
dessas crianças, todas afirmam que gostam da cozinha, inclusive nas fotos de livre escolha das
duas meninas citadas. Ou seja, das oito crianças, a metade tem a cozinha como um lugar que
gostam. Além desta justificativa, acrescentam a merenda e elementos constitutivos da mesma:
geladeira, mesa. Os estudos de Sodré (2007) sugerem que a escolha das crianças tem relação
com seu nível socioeconômico e cultural. Assim sendo, uma vez que as crianças pesquisadas
vivem na Vila em moradias pequenas, e com pouca infraestrutura, a cozinha pode representar
um espaço idealizado.
47

Aponta para a paisagem que aparece na janela aberta.
Refere-se a sua sala.
49
Garagem coberta que serve como pátio coberto.
50
Refere-se também a sua sala.
51
Quarto que possui cama fixa de cimento, utilizado como espaço para as crianças brincarem com brinquedos,
denominado de brinquedoteca.
48

91

Figura 22
Foto de 2MA4B do lugar 2 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

O resultado dos meninos quanto à escolha dos lugares que gostam (Quadro X) foi
parecido com o resultado das meninas, cuja área mais fotografada foi a interna. Os espaços
internos fotografados foram os mesmos: sala, quarto de brinquedos e a cozinha. Já o olhar
para a área externa foi diferente: 2MO5B fotografou a passagem no fundo da escola,
afirmando que era um lugar de correr em sua primeira resposta, enquanto 2MO5B fotografou
o cartaz do Dia das Mães localizado em área externa.

Quadro X
Distribuição das respostas dos meninos da escola B dos locais que gostam
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MO4B
2MO4B

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1
1

Sala
Sala

1MO5B

1

A cozinha

2MO5B
1MO4B

1
2

2MO4B

2

De correr52
Lugar de
brinquedos53
Brinquedos54

Eu pinto.
Porque eu gosto; porque ela tá bonita; porque
eu faço dever; gosto de fazer boneco; eu gosto
de limpar a sala; eu gosto de colar bichinhos;
eu gosto de estudar; porque eu gosto de comer.
Gosto; gosto da geladeira; porque é bonito;
brinco de carrinho na cozinha, porque eu gosto.
Porque eu gosto; brincar de correr.
Brincar; tem brinquedos.
Eu gosto de brincar; eu gosto desse bichinho aí;

52

Passagem no fundo da escola.
Quarto de brinquedos mencionado também por 2MA5B.
54
Também se refere ao quarto de brinquedos.
53

92

1MO5B

2

Escola55

2MO5B

2

Papel56

gosto de limpar também; eu gosto de brincar
com o cachorrinho.
Porque é bonito; gosto de pintar, desenhar,
brincar com os carrinhos.
Porque eu gosto; achei bonito; tem um bocado
de coração, tem só um pouquinho de estrela...e
letra; tem foto de mamãe.

A escolha pela sala e a descrição de atividades nestas pode indicar um sentimento de
pertencimento das crianças a este espaço, conforme discute Lopes (2007). Ou seja, este
espaço (sala) constitui, para essas crianças, território de infância, pois ao tempo que interagem
com um lugar, o ressignificam e o espaço passa a ter também significados para elas.
As atividades e materiais pedagógicos também apareceram nas escolhas das crianças
do MST, pesquisadas por Sodré (2007). A mesma apresenta que tais elementos podem
evidenciar uma preocupação com a aprendizagem das letras e dos nomes, e que a condição
social dessas crianças pode ter esta influência. A autora acrescenta que o ato de “escrever o
nome ou reconhecer suas letras pode significar ou representar um valor especial para essa
população e para seus pais, ou uma indicação na possibilidade de êxito no processo
educacional” (p. 139). A menina 1MA4B parece apresentar esta perspectiva de análise, tanto
na justificativa da escolha da primeira foto do lugar que gosta, quanto na justificativa das duas
fotos de livre escolha, quando afirma:
– Porque é mais bonito por causa disso, letrinhas; aqui faz a letra a, o dever, a letra, meu
nome, a letra b;
– Porque ia saí isso aqui ó: o bê, o rê, o i, o ene, o ó, o u, o é e o dê e o a e o jota e o cá;
– Porque ia saí essas letras também, ó a, tem o rê, dê, vê, ene, i e o agá.
Com essas explicações fica evidente que a menina está procurando mostrar o
conhecimento das letras expostas na sala e o quanto ela está envolvida com este processo.
Quanto aos meninos, das oito justificativas apresentadas, cinco fazem menção ao
brincar. É bom ressaltar que as meninas, além de indicar atividades ou matérias pedagógicos,
também apresentam cinco justificativas mencionando o brincar referente à categoria local que
gosta na escola. Estes resultados no revela que tanto o espaço externo quanto o interno podem
oferecer a essas crianças um espaço brincável. Suas falas e fotografias nos sinalizam ainda
55
56

Refere-se a sua sala.
Cartaz com fotos das mães em comemoração ao Dia das Mães.
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que o brincar constitui para elas atividade preponderante na Educação Infantil. Araújo (2009),
que analisou a brincadeira também como atividade mais indicada pelas crianças por ela
investigada, afirma que tal dado é um sinalizador de que esta deve fazer parte das discussões
das práticas pedagógicas para a Educação Infantil, e assim passar a constituir peça
fundamental nesta etapa da educação.
O brincar, enquanto especificidade da Educação Infantil, também está presente nos
documentos legais. Segundo Vygotsky (1993), a brincadeira é também uma forma de
comunicação e prazer para as crianças e possui estruturas bem elaboradas, que proporcionam
mudanças na relação da criança com o mundo que a cerca, pois para o autor a brincadeira
ajuda a criança a se comportar de forma mais avançada do que na sua vida cotidiana.
As crianças da escola B apresentaram em suas falas e fotografias, que brincam na sala,
no quarto de brinquedos, na área externa e até na cozinha. A criança que brinca de carrinho na
cozinha, a que brinca de correr na passagem do fundo da escola, a que brinca na varanda, ou
no pátio, a que brinca no quarto de brinquedos, nos demonstram que a “geografia da infância”
possui uma lógica diferente da do adulto. Vários territórios podem coexistir num mesmo
lugar. O gosto da criança condiz com o que Lopes e Vasconcellos (2005) conceituaram de
territorialidade, assim sendo, a criança subverte o espaço instituído. No entanto, Lopes (2008)
nos alerta que este é um processo dinâmico, haja vista que há momentos de subversão e outros
de interpretação e reprodução do espaço e de seus elementos constitutivos, bem como há
momentos em que as crianças criam, inventam. Assim sendo, o autor enfatiza que devemos
reconhecer a diversidade de infâncias e perceber as crianças como sujeitos reais e construtores
da sociedade, em prol da construção de um currículo que atenda às suas especificidades.
O quarto de brinquedos (Figura 23), a que 2MA5B, 1MO4B e 2MO4B fazem menção
na segunda foto do lugar que gosta (quartinho de brinquedos (2MA5B); lugar de brinquedos
(1MO4B) e brinquedos (2MO4B)), diz respeito a um dos quartos da casa que foi adaptado
para funcionar como um espaço de brinquedoteca. Embora tenha uma cama fixa no meio do
espaço, que dificulta a locomoção mais livre da criança, ainda assim gostam de brincar neste
espaço. No entanto, na observação percebeu-se que o prazer de brincar neste espaço pode
estar relacionado ao fato de os brinquedos não saírem de lá.
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Figura 23
Foto de 2MA5B do lugar1 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Quanto aos espaços fotografados pelas meninas dos locais que não gostam, seis fazem
menção às áreas externas e dois retratam áreas internas, que são: o banheiro e um quarto
utilizado como depósito. Em suas justificativas apresentadas no quadro XI, os locais que não
gostam, em sua maioria, estão relacionados à questão da limpeza, tendo em vista que apontam
sujeiras no muro, limo no coqueiro, folhas e lixos pelo chão. A segunda questão mais
apontada é a preocupação com a integridade física. É possível perceber no acompanhamento
das suas justificativas (desde as que retratam locais que gostam) que a escolha dos locais que
não gostam está relacionada a locais que essas meninas não brincam, seja porque é sujo, não é
permitida a entrada ou oferece perigo. O perigo aqui apresentado diz respeito à integridade
física da criança. A menina 1MA4B, que destaca esta questão em ambas as justificativas
(Quadro XI), tanto na foto 1, quanto na foto 2, relata que já experimentou brincar subindo no
pé de coco e no muro e que estas tentativas resultaram em acidentes. Assim sendo, estes não
representam mais território para a mesma, eis o traçado da fronteira feita pela própria criança.

Quadro XI
Distribuição das respostas das meninas da escola B dos locais que não gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MA4B

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Pé de coco

Porque fica com esse negócio verde, porque fica
molhado; porque se não sobe e cai,
euescorreguei e machuquei na perna.

95

2MA4B

1

Esse lugar57

1MA5B

1

Estrada58

2MA5B
1MA4B

1
2

Banheiro
Muro

2MA4B
1MA5B

2
2

Do quarto59
Lá fora60

2MA5B

2

Quarto61

Porque eu não gosto desse aí; porque tem isso
aqui ó, as folhas; eu já caí aqui, já arranhei a
perna.
Porque eu não gosto dessa estrada; porque fica
cheia de porcaria e tem areia.
Porque eu não gosto da privada; acho suja.
Porque ele tem esse negócio aqui preto, sujo;
porque se subi cai, aí eu rum, pu, pulei e me
machuquei.
Por causa desses negocinhos aqui, é sujeira.
Porque eu não gosto disso aqui; porque isso aí é
sujo; não gosto desse lugar aqui, porque as
meninas joga porcaria e a tia briga.
Porque eu não gosto desse negócio aí, cama,
desse colchão, do armário.

A Figura 24 retrata o local fotografado por duas meninas como local que não gosta
(2MA4B e 1MA5B), no entanto, este mesmo local foi fotografado por um menino na foto 1
como sendo a foto do lugar que gosta (2MO5B). As meninas mencionam em suas
justificativas: – Porque eu não gosto desse aí; porque tem isso aqui ó, as folhas; eu já cai
aqui, já arranhei a perna (2MA4B); – Porque eu não gosto dessa estrada; porque fica cheia
de porcaria e tem areia (1MA5B). Destacam aqui os aspectos constitutivos deste espaço, e o
que é ressaltado na lente dessas meninas é a questão ligada à falta de limpeza do ambiente; a
carteira e o armário quebrados, que 1MA5B denomina de “porcaria”. Assim, para essas
meninas, este local não constitui um território, mas para o menino este é o seu lugar preferido
de brincadeira e ele o denomina de lugar de correr. Percebe-se assim, conforme discute
Sarmento (2007) e Lopes (2008), que a diversidade de infâncias se faz presente dentro de um
mesmo contexto, e que questões socioculturais e mesmo individuais podem intervir, haja vista
que as crianças interpretam, inventam, criam e recriam nos espaços disponíveis, constituindo
assim tanto seus territórios, como as suas fronteiras.

57

Passagem estreita no fundo da escola.
Mesma passagem citada acima.
59
Casa do caseiro abandonada.
60
Varanda coberta na parte da frente.
61
Quarto que possui cama de cimento e armário embutido e funciona como despensa.
58
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Figura 24
Foto de 2MA4B do lugar1 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Na análise do quadro XII, percebe-se que os meninos, assim como as meninas dessa
escola, mantiveram seu olhar voltado para a área externa na categoria local que não gosta.
Apenas um lugar interno foi fotografado, o banheiro (Figura 25). Este também foi foco da
lente de uma menina (2MA5B) como um lugar que não gosta. A justificativa diz respeito às
condições de higiene do local, afirmam: – Porque eu não gosto da privada; acho suja
(2MA5B); – Porque os meninos fazem xixi, pega papel, faz cocô e fica fedendo (2MO4B).

Figura 25
Foto de 2MO4B do lugar1 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Os ambientes externos fotografados foram: lixo; casa do caseiro fechada; caixa de
cevar guaiamum, que funciona como um depósito de cadeira quebrada (Figura 26); chuveiro
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na aérea externa. O único local fotografado da área externa em comum com os locais
fotografados pelas meninas como lugar que não gosta foi a casa do caseiro (Figura 27),
fotografado por 2MA4B em sua segunda foto. Em suas justificativas expõem que o lugar tem
sujeira, é feio, jogam sapos mortos por debaixo da porta, ou simplesmente porque não
brincam neste local.

Figura 26
Foto de 1MO4B do lugar2 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Figura 27
Foto de 2MO5B do lugar2 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Em quatro justificativas sobre os locais que não gostam, os meninos colocam como
razão o fato de não brincar nesses espaços. Percebemos em suas justificativas, de forma
explícita ou não, que o brincar constitui critério imprescindível na escolha dos locais que
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gostam ou não gostam. Também na pesquisa desenvolvida por Aquino, Garcia e Oliveira
(2011), em que analisaram a perspectiva das crianças sobre a sua escola, as autoras
constataram que os espaços que incitavam as brincadeiras eram ponto de convergência entre
as crianças pesquisadas.
Em relação às crianças por nós analisadas na presente pesquisa, ainda que não
verbalizem em sua fala, fica evidente que aquele espaço não constitui lugar de brincadeira,
pela fronteira que essas crianças descortinam, quando justificam:
– porque se não sobe e cai, eu escorreguei e machuquei na perna (1MA4B);
– porque fica cheia de porcaria e tem areia (1MA5B);
– porque eu não gosto; porque é ruim; feio, sujo; tem cadeira quebrada (1MO4B);
– porque é muito feio também; porque o menino bota sapo aí dentro; o menino matou o sapo
e jogou pra cá pra dentro(1MO5B).
As justificativas apontam que os espaços citados não oferecem a essas crianças desejo
de estar neles, pois ainda que subvertam os espaços e rompam fronteiras na lógica da
“geografia da infância”, elas utilizam a mesma lógica na seleção do lugar que irão ocupar para
vivenciar a sua infância. Possuidoras de consciência crítica, as crianças sabem escolher o que
é melhor para elas e onde querem vivenciar a sua infância.

Quadro XII
Distribuição das respostas dos meninos da escola B dos locais que não gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MO4B

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Lixo62

2MO4B

1

Banheiro

1MO5B

1

Chuveiro63

2MO5B
1MO4B

1
2

Lugar64
Cadeira
quebrada65

Porque eu quero; não gosto; eu não brinco, mãe
briga; tem fogo.
Porque eu não gosto; porque os meninos fazem
xixi, pega papel, faz cocô e fica fedendo.
Porque os meninos de tia Liu fica abrindo toda
hora, só pra gastar água; tia Liu bota de
castigo.
Porque eu não gosto; eu não brinco aí.
Porque eu quero; porque eu não gosto; porque é
ruim; feio, sujo; tem cadeira quebrada.

62

Lixo amontoado na área da escola, para ser queimado, geralmente composto por elementos da natureza, como
palha de coqueiro dentre outros.
63
Chuveiro localizado em área externa.
64
Área onde está localizado o tanque de criar guaiamum, desativado.
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2MO4B

2

Lixo66

1MO5B

2

Casa67

2MO5B

2

Casa68

Porque ele queima; não brinco aí. Porque o lixo
tai né, aí quando eu voltar vai ter um lobo mau;
ele fica grande; ele pega, morde e engole; eu vi,
eu fui ver mais mamãe depois agente correu, ele
estava escondido aí no lixo; ele foi pra lá ó, pra
casa de Mané, depois voltou.
Porque é muito feio também; porque o menino
bota sapo aí dentro; o menino matou o sapo e
jogou pra cá pra dentro.
Eu não gosto, porque eu não brinco.

A percepção crítica dessas crianças não ignora a presença de um amontoado de lixo
(Figura 28) que é queimado dentro do muro da escola pela profissional responsável pela
merenda escolar. A mesma justifica que o lixo é composto de elementos da natureza: palha do
coqueiro, cocos, folhas e gravetos e que queima ali, porque não há pessoal para coletar tais
elementos e destinar o mesmo para outro local. Acrescenta ainda que fica sobrecarregada de
serviço, uma vez que a escola não dispõe do profissional de serviços gerais. Na justificativa
dos dois meninos que fotografaram o lixo (1MO4B e 2MO4B), informam apenas que é um
local onde não brincam. Sinalizam, então, a restrição de mais um espaço em que há fronteira
para a vivência da sua infância.

Figura 28
Foto de 1MO4B do lugar1 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

65

Mesma área citada acima.
Lixo amontoado na área da escola.
67
Casa do caseiro abandonada.
68
Casa do caseiro abandonada.
66
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O menino 2MO4B usa da imaginação para justificar a sua escolha:
– Não brinco aí. Porque o lixo tai né, aí quando eu voltar vai ter um lobo mau; ele fica
grande; ele pega, morde e engole; eu vi, eu fui ver mais mamãe depois agente correu, ele
estava escondido aí no lixo; ele foi pra lá ó, pra casa de Mané, depois voltou.
A criança mistura a fantasia (personagem Lobo Mau) com a realidade (lixo, casa do
Mané) em sua justificativa. Para Vygotsky (1998), a imaginação infantil é desenvolvida com
o auxílio tanto da linguagem, quanto das experiências vivenciadas pela criança. “Dito de outro
modo, vemos que não só o aparecimento em si da linguagem, mas também os momentos
cruciais mais importantes em seu desenvolvimento, são ao mesmo tempo momentos cruciais
também no desenvolvimento da imaginação infantil” (p. 122-123). O autor diverge das teorias
que dissocia a imaginação do real, pois para ele a base da criação é a realidade. Assim sendo,
as vivências infantis irão repercutir, em suas fantasias e imaginação, fatores que devem ser
valorizados ou reconhecidos pela instituição educacional, pois compreendemos o ambiente
educacional como espaço educativo, conforme aponta Elali (2003). Entendemos que,
conforme a psicologia sócio histórica apresenta, a criança apreende a realidade e realiza novas
combinações de elementos extraídos desta. Por conseguinte, o espaço educacional deve
oferecer às crianças estímulos construtivos, espaços de descobertas, de valorização da própria
imagem, que desenvolva valores relacionados à solidariedade e respeito, pois no processo
imitativo do brincar, a criança processa as informações do mundo que está em sua volta.
Nessa direção, Sarmento (2003) afirma que:

As crianças desenvolvem a sua imaginação sistematicamente a partir do que
observam, experimentam, ouvem e interpretam da sua experiência vital, ao mesmo
tempo que as situações que imaginam lhes permite compreender o que observam,
interpretando novas situações e experiências de modo fantasistas, até incorporarem
como experiência vivida e interpretada (p. 14).

Nessa perspectiva, a criança desenvolve a sua visão do mundo através da imaginação e
atribui significado às coisas. Para Sarmento (2004), a capacidade imaginativa da criança, no
processo de transposição de objetos, situações e pessoas, está na base da constituição da
especificidade dos mundos da criança e constitui um elemento importante na capacidade de
resistência da criança em situações adversas. Aqui, o menino transpõe para o imaginário o
desconforto de ter o lixo num espaço que poderia ser de brincadeira, devido ao risco de ser
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queimado pelo fogo, e, na sua imaginação, rompe com a fronteira estabelecida, e com o
impulso criativo brinca com este espaço através da sua fantasia.
Ao entender o espaço físico como ensinante, Elali (2003) afirma que a instituição de
Educação Infantil, ao proporcionar o contato da criança com a natureza, contribui para que a
criança compreenda os mecanismos da natureza e desenvolva assim uma consciência
ecológica. O contato do menino 1MO5B com a natureza, somado ao projeto de educação
ambiental que foi trabalhado na escola, pode lhe ter favorecido, levando-o a preocupar-se com
o desperdício de água do chuveiro, que o mesmo fotografa como lugar que não gosta. Em sua
justificativa, expõe que não gosta deste porque os meninos de tia Liu fica abrindo toda hora,
só pra gastar água. Embora as crianças do Ensino Fundamental estudem no prédio em frente,
estes merendam e brincam nesta área.
Elali (2003) e Faria (2011) afirmam que os espaços externos deveriam ser planejados
com o intuito de estarem enriquecidos em sua dimensão espacial para ser promotores de
diferentes aprendizagens. Segundo eles, não basta ter o espaço aberto, mais do que isso, estes
devem estar organizados com uma subdivisão funcional, a fim de possibilitar a realização de
múltiplas atividades, em função das necessidades desenvolvimentais das crianças. Assim
sendo, embora a escola B (Figura 29) tenha uma área externa grande, medindo 737,686 m²,
esta não é explorada pelas crianças por completo, devido à não organização e planejamento do
espaço. Além dos limites expostos pelas crianças, percebemos durante a pesquisa que em
algumas áreas eles não brincam, pois a grama é um pouco mais alta, com folhas secas pelo
chão, o que dificulta a locomoção.
Nas fotos que as crianças tiraram de livre escolha, indicam que gostam da área
externa, pois a maioria das meninas (Quadro XIII) tiveram suas lentes voltadas para os
espaços externos e todos os meninos (Quadro XIV) fotografaram a área externa. As
justificativas quanto à escolha do local se dividem entre a questão do brincar e a de conter
elementos da natureza. Assim, as crianças tanto gostam deste porque proporciona
brincadeiras, quanto porque permite o contato com elementos da natureza.
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Figura 29
Perspectiva em 3D da Escola B

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Planta baixa elaborada por Pedro Tavares D’Ávila Neto.

Na primeira resposta das crianças, bem como nas justificativas, podemos inferir
também que as mesmas gostam de elementos relacionados à natureza, pois fotografam:
galinha (Figura 30), água (Figura 31), flor. Korpela (2002) demonstrou em seus estudos com
crianças de diversas culturas que estas apresentam necessidade de estar em contato com áreas
externas e ambientes naturais, e que quanto menor a criança, mais se intensifica tal
necessidade.
Os resultados aqui apresentados mantêm coerência ainda com os estudos de Elali
(2003). A autora utilizou o desenho como estratégia de interlocução, e nos desenhos que as
crianças fizeram da escola como um todo, a natureza assumiu o primeiro plano, os locais mais
apreciados foram as áreas livres e os destinados às brincadeiras. Segundo a autora, as crianças
em seus desenhos sugerem que árvores, grama, água, areia e pequenos animais deveriam estar
mais presentes em seu dia a dia.
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Figura 30
Foto de 1MO5B do lugar 2 (local de livre escolha)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Figura 31
Foto de 1MO4B do lugar1 (local de livre escolha)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Quadro XIII
Distribuição das respostas das meninas da escola B dos locais de livre escolha
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MA4B

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Letras

2MA4B
1MA5B

1
1

A cozinha
Do portão,
dessa rua69

Porque ia saí isso aqui ó: o bê, o rê, o i, o ene, o
ó, o u, o é e o dê e o a e o jota e o cá. Gosto dos
desenhos.
Eu gosto, a mesa.
Porque eu gosto dessa rua,70, de brincar.

69

Área externa frontal.
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2MA5B

1

1MA4B

2

Onde agente
brinca71
Letras72

2MA4B

2

Galinha

1MA5B

2

Rua73

2MA5B

2

A cozinha

Porque eu quis, gosto, é onde agente brinca; dá
pra ver o outro colégio.
Porque ia saí essas letras também, ó a, tem o rê,
dê, vê, ene, i e o agá; gosto do coração e mais
que gosto, é isso, a flor.
Porque eu queria; tá vendo esse negócio preto
aqui é a galinha; gosto.
Porque eu gosto dessa sala, essa rua; passei por
aqui brincando de pega-pega, de que os
meninos pega agente, e agente se esconde.
Gosto; pego a merenda.

Em suas justificativas quanto à escolha do local, todos afirmam que gostam do local
escolhido, exceto 2MO5B, que em sua segunda foto tirou de um lugar que não gosta,
afirmando que não brinca neste local, por isso não gosta. A palavra brincar aparece em oito
das dezesseis justificativas, e as crianças mantêm dessa maneira uma coerência quanto à
relação entre os lugares preferidos com os locais em que brincam. Assim, as crianças da
escola B demonstraram que tanto gostam de estar e brincar no espaço interno quanto nos
espaços externos. Mas a incidência da palavra brincar se apresenta mais nas justificativas
referentes à foto de lugares externos, o que pode indicar que as crianças querem exercer mais
autonomia em suas brincadeiras, ou para brincar entre os pares de pega-pega, de correr...

Quadro XIV
Distribuição das respostas dos meninos da escola B dos locais de livre escolha
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MO4B

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Água

2MO4B
1MO5B

1
1

Flor74
Lá fora75

2MO5B

1

Lugar de
brincar76

Porque eu quero; tá dentro do balde; parece a
folha do coqueiro.
Porque eu brinco; gosto de correr.
Porque é muito lindo; nesse lugar agente
brinca, dá capoeira, brinca de brinquedos.
Eu gosto; eu brinco de correr.

70

Refere-se ao caminho de cimento no chão, que vai do portão à garagem.
Área externa frontal.
72
Refere-se às letras contidas no cartaz do Dia das Mães.
73
Varanda coberta na frente da escola.
74
Refere-se à planta localizada em área aberta na frente da escola.
75
Garagem coberta, que funciona como pátio coberto.
76
Área aberta com grama na frente da escola.
71
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1MO4B
2MO4B

2
2

1MO5B

2

2MO5B

2

4.4

Fora da casa77 Porque eu queria; gosto de brincar de carro.
Foto de mãe78 Porque eu gosto; eu mexo, todo mundo mexe; é
foto de mãe.
Da galinha
Ela e os pintinhos dela; porque ela é muito
linda; gosto; lá em casa tem galinha.
Lugar79
Porque eu não gosto; eu não brinco.

Descrição dos espaços apontados pelas crianças da escola C

Na análise do Quadro XV, podemos inferir que as meninas dessa escola possuem
gostos bem variados. Mas o que parece um ponto de convergência entre essas crianças, mais
do que nas crianças das outras escolas, é o olhar voltado para os elementos estéticocompositivos.80 Das oito fotos das meninas, dos locais que gosta, três são dos desenhos
pintados na parte externa da parede da escola. A menina 2MA5C, em sua justificativa à sua
primeira foto do local que gosta, que é a parede (Figura 32), afirma que gosta dos desenhos.
A menina1MA5C também tira as suas duas fotos da mesma parede, mas retratando imagens
diferentes (Figura 33 e 34) e, ao justificar a escolha, afirma que o lugar é bonito e elenca o
nome dos elementos que compõem a pintura, todos da natureza: flor, borboleta, pé de árvore.

Figura 32
Foto de 2MA5C do lugar1 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.
77

Área aberta na frente da casa.
Cartaz do Dia das Mães.
79
Área na lateral da escola.
80
Retiramos esse termo dos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (2006c).
78
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Figura 33
Foto de 1MA5C do lugar1 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Figura 34
Foto de 1MA5C do lugar2 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Também no Quadro XVI um menino, 1MO5C, retrata tanto na primeira foto (Figura
35) quanto na segunda (Figura 36) dos locais que gosta, a escolha pelo prazer de apreciar,
quando diz:
– Porque é mais bonito, o arco-íris (Figura 35);
– Porque também eu acho bonito; essas flores (Figura 36).
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Figura 35
Foto de 1MO5C do lugar1 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Figura 36
Foto de 1MO5C do lugar2 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

As meninas 1MA5C e 2MA5C e o menino 1MO5C, nas fotos de livre escolha,
fotografaram locais que gostam, e o critério da escolha dos locais fotografados continua sendo
os elementos estético-compositivos. Assim, conforme consta no Quadro XIX, a menina
1MA5C fotografa pintura em área interna, na parede (Figura 37), na primeira resposta afirma
que é o nome (a pintura na parede pode lembrar à menina garatujas escritas na imitação da
escrita formal, por isso denomina de nome), ao passo que justifica que fotografou porque ele é
lindo. Já a menina 2MA5C tira a foto da sala e afirma que gosta das paredes, o desenho. E o
menino 1MO5C (Quadro XX) retrata em sua primeira foto um mural na parede que contém
imagens pintadas e coladas (Figura 38), sendo objeto de foco do menino, neste local: as
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flores, o pé de árvore, e em sua segunda foto a sala. Justifica a escolha de ambas por
constituírem um lugar bonito. Portanto, foram escolhas baseadas em aspectos que ressaltaram
a sensibilidade estética das crianças, possivelmente influenciadas pela presença dos murais na
área externa da escola.

Figura 37
Foto de 1MA5C do lugar1 (local de livre escolha)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Figura 38
Foto de 1MO5C do lugar1 (local de livre escolha)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

A parede da área externa da escola, que contém pintura de cenário, também foi
fotografada pela menina 1MA4C em sua segunda foto do local de livre escolha (Quadro
XIX).
Essa escola (Figura 39), com a exceção da horta, não possui área externa, e uma vez
que a escola não é murada, as professoras não permitem que as crianças brinquem na área
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externa, pois em frente é uma casa particular com cerca de arame farpado e ao lado uma
estrada de chão onde passam carros e ônibus, ainda que seja com pouca frequência. Desta
forma, as crianças que moram distantes só têm contato com o lado de fora dessa instituição
quando chegam, pois na hora de irem para casa, vão direto para o ônibus escolar. E nesse
período de chegada percebemos, durante a pesquisa de campo, que as crianças ficavam a
contemplar a pintura da parede retratada nas Figuras 32, 33, 34 e 35. E enquanto
contemplavam, parecia que conversavam com os personagens e se transportavam para dentro
da pintura. Uma das professoras pontuou que achava que o local que mais iriam fotografar era
a parede, porque eles gostavam muito de olhar a pintura. A fala dela foi confirmada em nossa
observação e nas fotografias das crianças. Oliveira (2002) afirma que os cenários estimulam a
imaginação infantil, assim, as imagens, embora pintadas com o intuito de enfeitar a escola,
parecem constituir lugares em que essas mais se sentem pertencentes nesta escola, pois
embora quatro crianças tenham retratado este lugar, ou seja, 50% das crianças, esse foi o
segundo local mais fotografado desta instituição como local que gosta.
Assim, conforme afirma Lopes e Vasconcellos (2005), embora os adultos definam os
locais das crianças, as mesmas definem novos territórios. Para a Geografia da infância, existe
um processo dinâmico de negociação que se dá em meio à tensão entre os “territórios de
criança” e os “territórios pensados para elas” (p. 41). Nessa direção, a parede pintada com
cenário constitui território elaborado para as crianças e apropriado pelas crianças. Segundo
Aquino, Garcia e Oliveira (2011), “as crianças parecem valorizar um determinado espaço
físico muito mais pelo que ele pode a elas proporcionar, como sentimentos, emoções e
experiências, do que por suas características físicas” (p. 83). A parede parece convidar essas
crianças a muitas aventuras e experiências vivenciadas no faz de conta.
Percebemos nos dados aqui apresentados uma relação com os estudos de Oliveira
(2002), os quais consideram o cenário importante para o desenvolvimento da imaginação
através do contato com diferentes experiências, favorecendo o desenvolvimento infantil. No
entanto, ela propõe o planejamento do ambiente para que este promova múltiplas
possibilidades para a criança explorar o ambiente e construir significações. Importa destacar
que a pintura da parede foi feita por voluntários da comunidade, com o intuito de que o local
fosse mais colorido e agradável aos olhos das crianças. Assim sendo, não constitui um espaço
planejado pelos profissionais que trabalham nesta instituição. Pontuamos, ainda, que não
constitui nosso objetivo aqui analisar o desenho da parede, mas apresentar o que este
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propiciou para as crianças desta instituição e com isso chamar a atenção para: o cuidado em
promover o contato com imagens diferenciadas, evitando desenhos estereotipados, poiso
espaço em si é educativo, conforme Elali (2003). Educamos as crianças também para o olhar,
para a sensibilidade estética; porém, ao representar imagens de pessoas, precisamos retratar a
diversidade étnica, para que as crianças de diferentes etnias sintam-se representadas e
pertencentes ao espaço. Podemos também planejar cenários temáticos em diferentes espaços,
uma vez que estes colaboram para a organização dos aspectos estético-compositivo das
instituições de Educação Infantil, que por sua vez dizem respeito aos “elementos visuais da
edificação, que podem ser trabalhados para despertar os sentidos, a curiosidade e a capacidade
de descoberta da criança, e que, de certa forma, excitem o imaginário individual e coletivo”
(BRASIL, 2006c, p.25); construir espaços acolhedores para as crianças e ainda valorizar o
protagonismo infantil na constituição destes.

Figura 39
Perspectiva em 3D da Escola C

Fonte: Pesquisa de campo, 2012. Planta baixa elaborada por Pedro Tavares D’Ávila Neto.

Além do estímulo à imaginação que a referida parede proporciona a essas crianças,
elas podem gostar da mesma porque podem estar se identificando nos desenhos, visto que a
pintura retrata crianças brincando em contato com a natureza, e este cenário faz parte do
cenário de vida das mesmas. Pois a população infantil da instituição em questão está
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constantemente em contato com a natureza, por morarem numa área do campo, cercada de
árvores, plantas, rios, lagos, animais, flores, brincadeiras tradicionais etc.
Podemos assim inferir que a natureza e seus elementos constitutivos também são
destacados nesta instituição, pelas crianças. Estes aparecem como critério de escolha ao local
que gosta em três justificativas das meninas (Quadro XV) e em quatro justificativas dos
meninos (Quadro XVI). Duas justificativas são de uma mesma menina, a 1MA5C, e esta se
refere aos elementos da natureza pintados na parede retratados tanto na primeira foto (Figura
33), quanto na segunda foto (Figura 34). A outra menina 1MA4C refere-se à árvore que
visualiza em área externa (Figura 40).

Figura 40
Foto de 1MA4C do lugar2 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Quanto aos meninos, duas justificativas são de 1MO4C e as outras duas são de
1MO5C. O primeiro menino apresenta a natureza presente em seu repertório de brincadeiras,
em que afirma brincar imitando animais, assim, o menino lista que gosta de brincar: de peixe,
tem que andar igualmente um boi e depois dá um pulo pra negoçar; de brincar de boi; de
cavalo; de jegue; de mula. O outro menino, 1MO5C, se refere à pintura na parede (Figura 35)
e às flores naturais (Figura 36).
A menina 1MA4C, ao realizar a fotografia destacada na Figura 40, em sua primeira
resposta afirma que tirou foto do ônibus, embora não faça menção a este em sua justificativa.
No entanto, o mesmo constitui um elemento importante para a menina, visto que esta mora a
dois quilômetros aproximadamente da escola e faz uso deste.
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Quadro XV
Distribuição das respostas das meninas da escola C dos locais que gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MA4C
2MA4C

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1
1

Da boneca81
Pátio82

1MA5C

1

Parede83

2MA5C
1MA4C
2MA4C

1
2
2

Parede
Do ônibus
Escola84

1MA5C

2

Parede

2MA5C

2

Cozinha

Brinca
Porque eu gosto; brinco de roda; de pega-pega,
de escorregar.
Porque eu gosto; tem um bocado de flor,
borboleta, pé de árvore, uma menina.
Porque eu gosto desses desenhos.
Gosto do pé de árvore, brincar.
Caderno, pra fazer um coração; cadeira pra
sentar; janela.
Porque é bonito, porque tem flor, letras; fiz
desenho na parede.
Que tem geladeira, balde, fogão.

Na análise dos Quadros XV e XVI é possível observar que as meninas mantiveram um
resultado equilibrado quanto ao número de escolha de espaços internos e externo, como local
que gosta na instituição. Já os meninos fotografaram mais espaços internos. Nas fotos de livre
escolha (Quadros XIX e XX), os espaços internos foram os mais fotografados, tanto pelas
meninas quanto pelos meninos. O fato de o estabelecimento só ter a horta como espaço aberto
disponível pode ter contribuído para que concentrassem suas lentes para o espaço interno.
Assim, as salas são os locais mais fotografados pelas crianças, esta aparece tanto nas
fotos do local que gosta (Quadros XV e XVI), quanto nas fotos de livre escolha (Quadros
XIX e XX), fotografada pelas crianças nesta categoria como local que gostam. As
justificativas a respeito da escolha desta fazem referência, em sua maioria, aos móveis (mesa
e cadeira), materiais pedagógicos (caderno) e materiais de construção (janela). A menina
2MA4C, na justificativa da sua foto (Figura 41), faz referência em sua justificativa a estes três
elementos: afirma que gosta do Caderno, pra fazer um coração; cadeira pra sentar; janela. A
palavra mesa aparece como primeira resposta nas duas fotos de local que gosta do menino
2MO5C, e em ambas as justificativas para a escolha da mesma afirma que gosta de estudar na

81

Bonecas expostas em prateleira da sua sala.
Pátio coberto no interior da escola.
83
Todas as paredes citadas neste quadro se referem à parede pintada com grafite, no lado externo da escola.
84
Refere-se à sua sala.
82
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mesa. O menino 2MO4C afirma que gosta da sala simplesmente porque tem a cadeira, a
mesa.

Figura 41
Foto de 2MA4C do lugar2 (local que gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Concordamos com o que diz Francischini e Campos (2008) nos estudos que realizam
sobre as especificidades teórico-metodológicas da investigação com crianças, quando
afirmam que o pesquisador deve estar atento ao próprio contexto do trabalho empírico, com o
intuito de complementar as informações necessárias para que não comprometa as
possibilidades de análise e interpretação dos dados (p. 113). Nessa direção, atentamos para o
fato de que a escolha da sala pelas crianças desta instituição, e a justificativa voltada em sua
maioria para os elementos constitutivos da mesma, merecem destaque nessa população
infantil formada por crianças campesinas, pobres, que vivem, em sua maioria, em moradias
precárias, pequenas, e com um grande número de membros da família dividindo um pequeno
espaço. Tal contexto nos leva, assim, a deduzir que o espaço educacional constitui para essas
crianças um espaço confortável ante a realidade da habitação destas,85 e que a maior
ocorrência de fotografia dentro dos espaços internos não significa que as crianças prefiram
este às possibilidades de brincadeiras livres, uma vez que durante a pesquisa de campo
observamos as crianças no horário oposto ao período que está sob a tutela da instituição
educativa, ou no término deste período, brincando livremente e com muita alegria no entorno
da Vila, ou em suas moradias (fazendas e sítios).
85

Visitamos várias casas para obter a permissão para o estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.
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Na análise sobre a escolha das salas, ainda podemos destacar que a referência ao
brincar dentro destas, em suas justificativas, está na mesma medida que as atividades
referentes ao ensino. Aparece assim uma infância marcada pela contradição tanto pelo sujeitocriança, quanto pelo sujeito-aluno, conforme afirma Oliveira (2008) e já discutido neste texto,
na análise da escola B.
Podemos afirmar a partir de estudos sobre o desenvolvimento infantil e infância
(Lucato, 2000; Oliveira, 2002; Sodré, 2005; Moyles, 2006; Araújo, 2011) que o sujeitocriança tem o brincar como ação primordial, sendo a brincadeira uma necessidade inerente à
sua faixa etária. Assim, no espaço criado para proporcionar o sentimento de pertença para as
crianças, e, portanto, constituir lugar de construção de identidade, o brincar deve estar
presente. Assim sendo, as crianças desta instituição brincam na sala de boneca, de boi, de
cavalo, de jegue, de mula, de pisar no pé.
As atividades pedagógicas, enquanto justificativa para a escolha da sala como local
que gosta, podem indicar que as crianças estão obtendo progresso no processo de
aprendizagem e sentem prazer em realizar as atividades propostas. Também, conforme nos
alerta Sodré (2005), o estabelecimento educacional constitui um espaço muito importante para
crianças e famílias do campo. Haja vista as dificuldades que essas comunidades enfrentam
para que suas crianças frequentem o ambiente educacional. A denominação que a maioria das
crianças do campo dão a sala, nomeando as mesmas de escola ou colégio, pode refletir a
preocupação dos grupos familiares do campo para que essas crianças tenham êxito no sistema
educacional.

Quadro XVI
Distribuição das respostas dos meninos da escola C dos locais que gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MO4C

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Uma sala86

2MO4C

1

A escola87

Porque eu gostava mais desse lugar e do outro;
gosto de cortar; cortei papel que a professora
mandou; brinquei mais 2MO4C; brinquei de se
esconder; brincar de pegar, de peixe, tem que
andar igualmente um boi e depois dá um pulo
pra negoçar.
Tem a cadeira, a mesa

86

Sala da outra turma.
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1MO5C
2MO5C

1
1

Parede88
Mesa89

1MO4C

2

Sala90

2MO4C
1MO5C

2
2

A escola91
Flores92

2MO5C

2

A mesa93

Porque é mais bonito, o arco-íris.
Gosto de estudar; tirar caderno e botar na
mesa.
Porquê eu gosto dele; de brincar de boi, de
cavalo, de jegue, de mula, brincar de pisar no
pé, eu sabia brincando mais os meninos.
Gosto, tem uma mesa, a cadeira.
Porque também eu acho bonito; essas flores; já
brinquei já.
Porque foi, gosto da mesa; de estudar.

Quanto aos locais que as crianças não gostam nesta instituição (Quadros XVII e
XVIII), todos estão localizados no espaço interno, no entanto, o banheiro (Figura 42) foi o
mais fotografado. Este também foi objeto da lente das crianças dos outros espaços
educacionais analisados (A e B), mas teve maior incidência neste. Algo que nos chama a
atenção é que, tanto neste espaço educacional quanto nos outros, as meninas são as que mais
fotografam o banheiro como local que não gostam. Assim sendo, o banheiro foi objeto da
lente das meninas destes espaço (cinco fotos das meninas e uma dos meninos), ou seja, todas
as três meninas dessa escola fotografaram o banheiro, sendo que uma, a menina 2MA4C,
fotografou dois banheiros diferentes. Na primeira resposta, referente à primeira foto desta
menina, a mesma afirma que tirou foto do banheiro que fica preso e justifica: porque eu não
gosto, que fica preso; se agente encostar ali, fica preso; eu não, mas um bocado de menino.
Outra menina, a 1MA4C, afirma que não gosta pelo mesmo motivo, só que esta
vivenciou a experiência de ficar presa. No entanto, a questão referente à higiene do local tem
maior incidência nas justificativas das crianças, tanto neste espaço quanto nos outros. Nesta
direção, as crianças analisadas nesse espaço educacional afirmam que não gostam deste por
causa:
– Do lixo; é fedorento (2MA4C);
– Porque é feio; não gosto de fazer xixi, é sujo, fede (1MA5C);
– Porque os meninos faz cocô e aí fica cheio de micróbio; e fica fedendo (2MA5C).

87

Refere-se à sua sala.
Parede pintada com grafite no lado externo da escola.
89
Mesa da sua sala.
90
Refere-se à sua sala.
91
Refere-se à sala da outra turma.
92
Flores localizadas em área externa, na frente da escola.
93
Mesa localizada na sala da outra turma.
88
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Figura 42
Foto de 2MA4C do lugar1 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Quadro XVII
Distribuição das respostas das meninas da escola C dos locais que não gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MA4C

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

A formiga94

2MA4C
1MA5C

1
1

O banheiro
Banheiro

2MA5C

1

Banheiro que
fica preso

1MA4C
2MA4C
1MA5C
2MA5C

2
2
2
2

É um banheiro
Cozinha
O nome96
Banheiro

Porque Alife95cortou ela, a formiga; porque tia
ia colar na porta; é bonita.
Do lixo; é fedorento.
Porque é feio; não gosto de fazer xixi, é sujo,
fede.
Porque eu não gosto, que fica preso; se agente
encostar ali, fica preso.
Eu não, mas um bocado de menino...
Porque um dia eu fiquei presa.
Do lixo, pia, o pano.
Não gosto; feio.
Porque os meninos faz cocô e aí fica cheio de
micróbio; e fica fedendo.

94

Ilustração de formiga em emborrachado fixada na porta da sala.
Nome de um colega.
96
Imagens abstratas de grafite na parede.
95
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Quadro XVIII
Distribuição das respostas dos meninos da escola C dos locais que não gosta
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MO4C

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Lugar de
livros97

2MO4C
1MO5C

1
1

Banheiro
Livros98

2MO5C

1

Cozinha

1MO4C
2MO4C
1MO5C

2
2
2

A cozinha
Lugar99
A parede

2MO5C

2

Caderno100

Porque eu não gosto dele, livros; não gosto da
banquinha, porque eu acho feia, e não colocou o
negócio aqui, o prego; não gosto do balde, acho
ele feio; não gosto dos livros porque não tem
isso, figura.
Porque eu não gosto.
Porque é feio, esses livros; ler eu gosto, mas
esse lugar é muito feio; já li uns livros desse,
tem vez que eu vim aqui, já li esses livros, não
gostei não! Gosto de livros de animais, esses
tem de animais também, mas passa rato por
cima, eu já vi.
Porque é ruim, não gosto da geladeira, o fogão,
o armário.
Eu não gosto dela; acho feia.
Porque nun gosto não, não sei não.
Porque também é feio; esses pontinhos, porque
é muito feio.
Eu tirei porque foi; não gosto do caderno, o
livro.

O Quadro XVII apresenta mais três locais que as meninas fotografaram, como lugares
que não gostam: um painel de formiga feita em emborrachado preso na porta da sala da
Educação Infantil, a cozinha e uma pintura na parede. A menina (1MA4C) que tirou a
foto do painel diz em sua primeira resposta que fotografou a formiga (Figura 43). Porém, na
justificativa afirma que acha a figura bonita, mas não gostou de um evento relacionado com
este painel: um colega cortou um pedaço da formiga.
A cozinha é fotografada pela menina 2MA4C (Figura 44) e na sua justificativa
descreve alguns elementos que a foto contém: lixo, pia e pano. A menina, em princípio, pode
parecer que não demonstra coerência em sua resposta, nos fazendo parecer que a escolha foi
aleatória, bem a como a sua justificativa. Da mesma forma, a menina 1MA5C, que fotografa

97

Sala pequena que recebe o nome de biblioteca.
Refere-se à biblioteca.
99
Biblioteca.
100
Biblioteca.
98
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uma pintura na parede (Figura 45), a qual chama de nome, justifica que não gosta, acha feio.
Depois, tira foto da mesma figura, mas em outra parede, quando convidada a tirar a foto dos
locais de livre escolha, e desta vez afirma que é lindo (Figura 37). Esta criança parece também
ter feito uma escolha aleatória.
Numa segunda análise, quanto às justificativas das meninas 1MA4C, 2MA4C e
1MA5C, podemos deduzir que a primeira menina (1MA4C) aproveita a oportunidade da
escuta à sua fala para protestar sobre a atitude do colega que cortou o painel da formiga que
ela acha bonito. Que a menina 2MA4C, assim como a menina1MA5C, pode não ter
conseguido expressar verbalmente a sua justificativa, de forma que nós adultos pudéssemos
compreender, ou ainda, podemos fazer várias suposições a partir do conhecimento que temos
sobre desenvolvimento infantil, infância e do repertório cultural dessas crianças e inferir que a
menina 2MA4C fotografa a cozinha como local que não gosta porque: esta não constitui
território de identidade para a mesma; os objetos que cita não integram a sua cultura infantil;
ela não utiliza os mesmos em suas brincadeiras e nem

brinca neste local, considerado

proibido pelos adultos. Quanto à menina 1MA5C, ela pode não gostar da pintura desta
parede, embora seja parecida com a desenhada na outra, tanto porque esta fica na parede do
banheiro, que constitui um dos lugares que ela não gosta quanto pode achar feio por ser
pequena, ou por estar numa parede suja.

Figura 43
Foto de 1MA4C do lugar1 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.
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Figura 44
Foto de 2MA4C do lugar2 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Figura 45
Foto de 1MA5C do lugar2 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Essas três meninas, com os objetos das suas lentes e as suas justificativas, representam
aqui como a lógica da criança é diferente da do adulto, bem como sua linguagem. Desta
forma, conforme discute Solon, Costa e Rosseti-Ferreira (2008), é preciso considerar as
especificidades das crianças durante a pesquisa. Eles afirmam, ainda, que percebê-las como
atores sociais, sujeitos de direito, não significa que na pesquisa com a relação se dará da
mesma forma que o adulto. É importante, portanto, reconhecer que a relação adulto-criança,
envolve relação de poder, e a criança está vulnerável ao poder do adulto (seja porque este é
mais velho, tem mais informação ou possui nível social mais elevado), o que pode levar a
criança a responder o que o adulto quer ouvir, omitir, ou se inibir diante da presença do
mesmo.
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A linguagem da criança é diferente da do adulto, a criança tanto pode se expressar
através da imaginação, da brincadeira, da imitação, da contação etc., e não conseguir ser
compreendida em sua expressão verbal dado a limitação do repertório linguístico que a
mesma possui. Campos (2008), ao apresentar algumas questões pertinentes ao debate sobre
pesquisa com crianças, afirma que vivemos num país de extrema desigualdade social, fator
que repercute no desenvolvimento da linguagem das crianças, bem como na capacidade de
sua expressão. Assim, aponta que em pesquisa que realiza com crianças da Educação Infantil
de diferentes níveis sociais, é notória a diferença entre a fala destas. Ele apresenta algumas
sugestões na pesquisa com crianças pequenas: desenvolver com elas um trabalho prévio, afim
de possibilitar melhor comunicação no momento da pesquisa; e mesmo enquanto pesquisador,
utilizar seus conhecimentos “sobre o desenvolvimento infantil, sobre as características da
sociedade brasileira, sobre as experiências da educação infantil mais ricas e interessantes e
sobre as múltiplas potencialidades infantis” (p. 41), relacionando, portanto, as respostas das
crianças ao contexto sociocultural onde vivenciam as suas infâncias.
Nesta direção, procuramos na pesquisa, tanto no processo de interlocução quanto de
análise, estabelecer as diversas relações que permeiam o contexto: idade, pertença étnicocultural e social, dentre outros fatores. A necessidade de observar as crianças em momentos
livres, no contato com colegas e professoras, e ainda na comunidade, com seus grupos
familiares, apareceu de forma mais enfática durante o processo de interlocução com as
crianças da Instituição C. Pudemos observar que as meninas 1MA4C, 2MA4C e 1MA5C,
que utilizavam poucas palavras em suas justificativas, possuíam uma desenvoltura maior do
que demonstravam na interlocução, assim como os meninos 1MO4C e 2MO4C.
Na análise das fotos e interlocução com as crianças, no Quadro XVIII, percebemos
que a escolha dos meninos quanto ao local que não gostam foi unânime: o espaço denominado
de biblioteca (Figura 46). Nenhuma criança denomina este espaço de biblioteca, apesar de o
nome estar pintado na entrada. Na primeira resposta se referem a este como: lugar de livros,
lugar, livros, caderno. As suas justificativas fazem menção à qualidade dos livros, à estética
do local, à higiene e a não gostar de livros. Este espaço possui 5,58 m², e três prateleiras fixas
em toda extensão da parede, sendo assim, não comporta mais do que três crianças de forma
confortável para realizar leitura e pesquisa, parece mais uma dispensa. No entanto, a Lei
12.244/10, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do
País, não faz referência quanto à dimensão do espaço físico para assim considerá-lo, visto que
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apresenta o seguinte conceito de biblioteca: “[...] a coleção de livros, materiais videográficos e
documentos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou
leitura”(BRASIL, 2010d). No entanto, o que impede que este local seja assim considerado, a
partir da análise desta lei, é a não constituição de um acervo que atenda aos fatores definidos
na legislação, uma vez que os livros que compõem o espaço em questão são, em sua maioria,
livros didáticos; não tem livros de literatura, tampouco de literatura infantil. O local é escuro,
e parece estar sendo utilizado mesmo como espaço para guardar livros didáticos velhos e
utensílios que não estão sendo utilizados. Segundo relatos das professoras, um acervo de livro
que havia na escola (enviado pelo PNBE – Plano Nacional da Biblioteca na Escola) foi
roubado, assim como violões, computadores e brinquedos doados.
Preocupa-nos assim a representação que as crianças estão tendo de biblioteca. Haja
vista que, conforme aborda o Grupo Ambiente Educação (GAE), “o espaço é pedagógico e
responsivo, ou seja, não é apenas uma base física (e passiva) para o desenvolvimento da
experiência humana” (AZEVEDO et al., 2011, p. 58).

Figura 46
Foto de 2MO5C do lugar2 (local que não gosta)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

Dois meninos também fotografam a cozinha como local que não gostam (Quadro
XVIII): o menino 1MO4C e o menino 2MO5C. O primeiro justifica que é feia, e o segundo,
que é ruim. O menino 1MO5C mantém na categoria local que não gosta o critério de escolha
relacionado à sensibilidade estética, assim, tanto na escolha da primeira foto quanto da
segunda, afirma que não gosta porque é feio, e descreve criteriosamente porque acha feio.
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Nas fotos de livre escolha (Quadros XIX e XX), o elemento da natureza aparecerá
novamente na foto da menina 2MA4C (Quadro XIX), que retrata a horta, que justifica assim
sua escolha: gosto de plantar; plantei pé de horta. Também dois meninos retrataram a
natureza em suas fotos de livre escolha (Quadro XX). O menino 1MO5C fotografa uma
parede interna da instituição que contém mural desenhado na parede, com flores pintadas e
colagem de uma árvore de emborrachado (Figura 47); afirma na primeira resposta que tirou
foto de flores e pé de árvore. O outro menino 1MOAC tira, em sua primeira foto do local de
livre escolha, a da horta e denomina esta, em sua primeira resposta, de lugar que planta. Na
justificativa sobre a escolha do lugar, afirma: Porque eu gostava dele, da planta; plantei
couve. Dos três espaços educativos pesquisados, este é o único que contém horta.
Elali (2003) cita Tuan (1983) para afirmar que a horta pode favorecer as crianças na
compreensão dos mecanismos da natureza, uma vez que permite a esta acompanhar a planta
desde o plantio até a colheita. Mas embora o referido espaço possua uma horta, este constitui
a única área na qual as crianças desta instituição têm contato com a natureza. Assim, a pintura
da parede e a horta são os únicos elementos que nesta instituição fazem referência ao universo
sociocultural dessas crianças.

Figura 47
Foto de 2MA4C do lugar2 (local de livre escolha)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.
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Quadro XIX
Distribuição das respostas das meninas da escola C dos locais de livre escolha
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MA4C

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

Do colégio101

2MA4C
1MA5C
2MA5C

1
1
1

Boneca
O nome102
Sala103

1MA4C
2MA4C

2
2

Da parede104
A horta

1MA5C

2

Aqui105

2MA5C

2

Filtro

Porque eu gosto; das meninas, do nome, gosto
de pegar a boneca e brincar; gosto de escrever
no quadro.
Porque eu gosto; de brincar de boneca.
Porque ele é lindo.
Porque eu gosto; das paredes, o desenho;
estudo.
Porque tem um monte de coisa.
Porque eu queria; gosto de plantar; plantei pé
de horta.
Porque ele é lindo; o nome, o tanque, os
corações.
Porque eu gosto disso aqui; porque tem os
copos.

Quadro XX
Distribuição das respostas dos meninos da escola C dos locais de livre escolha
CÓDIGO
DA
CRIANÇA
1MO4C

FOTO

PRIMEIRA
RESPOSTA

JUSTIFICATIVA

1

2MO4C
1MO5C

1
1

Porque eu gostava dele, da planta; plantei
couve.
Porque eu gosto de brincar de pegar.
Porque é bonito.

2MO5C
1MO4C

1
2

Lugar que
planta106
Da estrada107
As flores, o pé
de árvore108.
Do caderno
Torneira

2MO4C

2

Aqui109

Não gosto do caderno.
Porque eu gostava dele; da torneira; bebo
água; lavo o rosto.
Porque eu gosto; brincar de pegar.

101

Refere-se à sua sala.
Pintura na parede.
103
Refere-se à própria sala.
104
Refere-se à parte externa da parede da escola pintada com grafite.
105
Área do pátio.
106
Horta da escola
107
Paisagem na parte externa da escola.
108
Figuras de painéis fixados na parede.
109
Pátio coberto no interior da escola.
102
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1MO5C

2

A sala110

2MO5C

2

Da sala111

Porque é bonito; gosto dos números, desse
quadro, o que a professora faz eu faço no
caderno.
Gosto das bonecas, brinco.

O brincar também aparece nas fotos de livre escolha, tanto nas justificativas das
meninas quanto nas dos meninos. Nas seis justificativas que mencionam o brincar três se
referem a brincar de boneca (Figura 48) e três a brincar de pegar.
Assim, o brincar e os elementos da natureza aparecem em maior incidência nas
justificativas quanto à escolha dos locais que gostam e de livre escolha nas três escolas em
foco. Estes dados corroboram com outros estudos com crianças da Educação Infantil, que
apontam a preferência destas por brinquedos e brincadeiras, ambientes externos e natureza, e
neste sentido podemos citar: Sodré (2006), Oliveira (2008), Araújo (2009), Aquino, Garcia e
Oliveira (2011).

Figura 48
Foto de 2MA4C do lugar1 (local de livre escolha)

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.

A análise dos quadros, bem como das fotos realizadas nas três escolas evidenciam que
as crianças participaram com interesse e empenho do estudo. Procuraram os diferentes
espaços para retratar, percorrendo toda a escola, e também ficaram atentas e responderam às
questões propostas no processo de interlocução com a pesquisadora. Este resultado apresenta
relação com as discussões teóricas de Sarmento (2007) e com outras pesquisas com crianças,

110
111

Da própria sala.
Da própria sala.
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que também as percebe enquanto atores sociais, possuidoras de experiências e interpretações
de mundo, que agem, participam, transformam e são transformadas pelo mundo social e
cultural em que vivem. Destacamos os estudos de Sodré (2005, 2007), Cruz (2008), Aquino,
Garcia e Oliveira (2011). Sodré afirma que, em seus estudos, as crianças contribuíram com
elementos que nem sempre o adulto ou pessoas de contextos diferentes poderiam estar
atentos, detalhes percebidos apenas por elas. A autora constata que as crianças são
informantes críticos e sujeitos ativos no próprio processo de desenvolvimento. Cruz (2008)
também aponta que houve bastante coerência nas falas das crianças em relação aos vários
temas tratados, evidenciando a competências delas para opinar sobre diferentes aspectos da
sua realidade. Aquino, Garcia e Oliveira (2011) pontuam em seus estudos que as crianças se
apresentam como sujeitos capazes de avaliar o que se tem oferecido na Educação Infantil e
propor com propriedade o que desejam para esta etapa da educação.
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CAPÍTULO 5
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse momento de finalização e sínteses, buscamos retomar algumas questões
abordadas neste trabalho e confrontá-las com alguns aspectos que se sobressaíram nas
discussões realizadas com base nos dados analisados. Apresentaremos dessa forma as
principais compreensões sobre o objeto estudado.
Nossa intenção, e que conduziu todo este trabalho, foi contar com as crianças como
atores sociais, logo, competentes para participar das decisões e análises de aspectos que as
envolve. Nesta direção, a primeira afirmativa que podemos fazer é que as crianças
demonstraram satisfação em participar da pesquisa, pois se envolveram e contribuíram para o
estudo com entusiasmo.
Consideramos que a estratégia mediadora (fotos) utilizada neste estudo para o
processo de interlocução com as crianças foi pertinente, pois permitiu que as crianças
focalizassem os aspectos dos espaços físicos da escola que escolheram para responder às
questões propostas pela pesquisa. As crianças aprenderam rapidamente a manusear os
recursos da máquina, souberam focar e registrar em fotos os locais escolhidos e demonstraram
ter gostado da experiência. O benefício deste equipamento como recurso mediador do
processo de interlocução pode estar em se constituir como algo novo para as crianças, bem
como em uma forma divertida de se expressar. Ficava evidente que as crianças mudavam a
postura corporal ao pegar a câmera na mão e ir à escolha do local a ser fotografado.
Mostravam interesse pelo trabalho e olhavam para as crianças maiores, bem como para os
adultos da escola, como se afirmassem: “eu tenho a força!”.112 Foram criteriosas e expuseram
perspectivas que podem passam despercebidas aos olhos dos adultos.
Podemos afirmar que a interlocução através da visualização da foto feita pela própria
criança favoreceu a fluência e o detalhamento dos aspectos que as crianças queriam ressaltar.
E quando não verbalizaram, pudemos contar com a foto, ou seja, com a sua lente. Elas
mostraram-se à vontade ao expor seus argumentos e as que ficaram menos prolixas

112

Expressão utilizada por personagem de desenho animado, quando ergue a espada para se tornar um ser mais
forte e respeitado.
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apontavam e destacavam nas fotos os elementos que pretenderam destacar dos lugares
retratados.
Na análise do local que as crianças gostam, a primeira afirmativa que se pode fazer é
que os espaços internos parecem ser os preferidos das crianças, haja vista que 62% das fotos
foram de locais internos. Contudo, é preciso considerar as características dos espaços
oferecidos por essas três escolas para as crianças. A escola A não possui espaço externo para
as crianças brincarem, e o único espaço aberto é perigoso, pois fica em cima do tanque de
água subterrâneo que abastece a escola. A escola C também não dispõe de área externa para
as crianças brincarem e se locomoverem livremente, pois o único espaço externo é o da horta.
Por outro lado, a escola B dispõe de espaços abertos, porém são espaços que não têm uma
estruturação voltada para as crianças, visto que nos espaços abertos dessa escola as crianças
apontaram, através das fotos, locais que não gostam no espaço externo, tais como: a área onde
o lixo é queimado, a casinha do caseiro abandonada, áreas com carteiras quebradas.
O estudo ressalta estas características dos espaços físicos das escolas A e C, pois são
escolas para crianças que vivem no campo e que não dialogam com o contexto sociocultural
em que elas estão inseridas, pois não oferecem espaços abertos com elementos da natureza
para a exploração ou as brincadeiras das crianças. As crianças campesinas que participaram
do estudo vivenciam suas infâncias em áreas abertas em contato com a natureza, e quando vão
à escola são confinadas em pequenos espaços fechados, restritivos aos modos próprios de vida
no campo, quando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010a)
estabelecem o reconhecimento deste modo de vida como fundamental para a constituição da
identidade das crianças moradoras em territórios rurais. Cabe ressaltar que este documento
indica a necessidade de vinculação da escola à realidade da população, valorizando tradições
e práticas ambientalistas saudáveis, além de prever equipamentos que respeitem as
características ambientais e socioculturais da comunidade. A escola B, apesar de ter um amplo
espaço, não dispõe de brinquedos ou recursos nessa área que possibilitem maiores contatos
dessas crianças com elementos da sua cultura,
As escolas também estão distantes do que preconiza os Parâmetros Básicos de
Infraestrutura para a Educação Infantil (2006c), que valorizam o espaço externo no processo
de desenvolvimento da criança, bem como a importância da interação com o ambiente natural
na estimulação da curiosidade e da criatividade. Destacamos que nenhuma das três
edificações foi construída para a Educação Infantil, muito menos para as crianças campesinas.
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Consideramos que o espaço físico é ativo e proporciona trocas entre usuários e
ambiente. Ele causa impacto direto sobre seus ocupantes, favorecendo algumas atitudes e
inibindo outras. Contudo, assinalamos neste estudo as mensagens subliminares que tais
espaços limitados e sem áreas externas e internas planejadas e enriquecidas estão passando
para seus ocupantes, crianças campesinas. As configurações físicas desses espaços
demonstram relação com a invisibilidade histórica da infância de crianças, especialmente das
crianças pobres moradoras no campo e frequentadoras de Educação Infantil.
Quanto ao local mais fotografado pelas crianças, a pesquisa aponta para a própria sala
e, em seguida, para os elementos da natureza. Estes últimos, e seus elementos constitutivos,
foram os mais fotografados na área externa, ou seja: árvores, plantas, pé de cacau, galinha e
vasos de plantas.
Quanto às justificavas em relação à escolha dos locais que gostam, o argumento mais
frequente foi o brincar. Em segundo lugar, foram as justificativas relacionadas à presença ou à
beleza dos elementos da natureza. Destacam também nas justificativas a presença de móveis e
utensílios dos locais e os elementos estético-compositivos (pinturas em parede, e flores).
Estudar também aparece na justificativa, mais em menor incidência, tendo em vista que 37%
das crianças justificam suas escolhas pelo brincar e 11% mencionam estudar.
Ao analisar o conjunto das fotos dos locais que gostam, os meninos e as meninas
fotografaram mais os espaços internos. No entanto, se analisarmos a frequência das fotos por
gênero, veremos que 71% das fotos dos meninos foram de locais internos e 29 % de locais
externos, porém, 54% das fotos das meninas foram de locais internos e 46% de locais
externos. Assim sendo, fica evidente que as meninas fotografaram mais o espaço externo
quando buscavam apontar os locais que gostam do que os meninos.
Nos espaços internos, o local mais fotografado pelos meninos foi a própria sala, e
pelas meninas foram os elementos constituintes da natureza (árvores, plantas, jarros de
plantas). No entanto, os elementos da natureza também foram bem fotografados pelos
meninos. Na justificativa de ambos aparece o brincar liderando, mas o brincar aparece com
maior incidência nas justificativas das meninas. Este aparece em 38% das justificativas das
meninas, enquanto aparece em 29% das dos meninos. Em seguida, ambos destacam nas
justificativas o interesse pelo contato ou pela visão da natureza. Além disso, os meninos
citaram o estudar em 17% das suas justificativas, enquanto este vai aparecer em 9% das
meninas.
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Nas análises e discussões dos lugares que não gostam, verificamos que as crianças
assumiram uma posição crítica e demonstraram ser observadoras e possuir competência para
avaliar o espaço que vivenciam o processo educacional, pois em suas respostas constatamos
um olhar atento e crítico dos espaços físicos que não gostam em cada escola estudada.
Algumas crianças não precisaram procurar um lugar que não gostassem para fotografar. No
dia destinado a essas fotos, já se dirigiam imediatamente para os locais para fazer as mesmas.
Outras, contudo, caminhavam pela escola com um olhar investigativo, possivelmente criando
ou elaborando critérios para a seleção do local a ser fotografado. Percebemos nessas que a
pesquisa estava favorecendo a observação de seu espaço para analisá-lo criticamente.
Os espaços internos também foram os mais fotografados nesta categoria, tanto pelos
meninos, quanto pelas meninas, o que pode evidenciar que a escolha dos locais internos, na
categoria do local que gosta, pode ter sido por falta de opção. Como locais que não gostam as
crianças fotografaram: banheiro, biblioteca (na escola que tem), paredes, obstáculos nos
corredores, obstáculo na sala, sala das crianças maiores, lixos em área externa e locais na área
externa. Na área interna também apontaram para espaços que não frequentam, tais como: a
cozinha, o quarto que funciona como dispensa, a casa do caseiro e o tanque de cevar
guaiamum, que serve de depósito para cadeiras quebradas. No entanto, os locais mais
fotografados foram o banheiro e os corredores, localizados na área externa.
As escolhas dos meninos, no que diz respeito aos locais que não gostam, divergem de
uma escola para outra. A única escolha em comum refere-se à estrutura das edificações,
como: cor, parede suja e janela quebrada. Os meninos da escola A fotografaram mais as sala
das crianças maiores e os obstáculos para sua locomoção como local que não gostam. Os
meninos da escola B fotografaram mais os locais na área externa aos quais não têm acesso,
como a casa do caseiro, o tanque de cevar guaiamum e o lixo amontoado. E os meninos da
escola C fotografaram mais a biblioteca e a cozinha. No entanto, essas escolhas têm em
comum o fato de não usufruírem desses locais e eles não se constituírem, portanto, em
território de identidade para esses meninos.
Já as meninas das três escolas estiveram em acordo quanto à escolha do banheiro
como local que não gostam. Em suas justificativas quanto às críticas a esse local, o que mais
aparece é a preocupação com a higiene, pois a palavra sujo se apresenta em 31% das
justificativas. E as meninas também focaram suas lentes para outros lugares considerados
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sujos. Os meninos citam esta palavra em 18% das suas justificativas, mas demonstram
preocupação com a higiene em menor incidência do que as meninas.
Meninos e meninas têm em comum em suas justificativas a preocupação com a
integridade física e a estética do ambiente. Assim, 27% das justificativas das meninas e 26%
das justificativas dos meninos fazem referência ao local fotografado oferecer algum tipo de
risco à sua integridade física. Enquanto 20% das justificativas dos meninos e 18% das
justificativas das meninas mencionam que o local escolhido é feio.
Quanto ao critério de escolha, que aparece em 12% das justificativas dos meninos, e
não aparece nas justificativas das meninas, fazem referência a não gostar do local porque não
brincam ou não podem brincar no local.
Nas fotos dos locais de livre escolha, as crianças mudaram a direção das suas lentes, e,
assim, fotografaram mais a área externa do que a interna. E escolheram fotografar mais locais
que lhes agradassem do que os que lhes desagradassem. Nesta direção, dentre os locais de
livre escolha que gostam, os mais fotografados foram os que tinham elementos da natureza e
em seguida a área aberta, o que aponta também para o interesse de contato com a natureza.
Nas justificativas quanto às suas escolhas, aparece em primeiro lugar o brincar e em
sequência, o gostar dos elementos da natureza.
Neste último conjunto de fotos, tanto os meninos quanto as meninas mantiveram a
preferência por fotografar a natureza e áreas abertas. Estes vão diferenciar quanto aos critérios
de escolha. Embora ambos citem em suas justificativas que fotografaram porque gostam de
estar em contato com a natureza, porque brincam nesses locais e porque acham bonito,
divergiram quanto à ordem de preferência. A palavra brincar apareceu em maior número nas
justificativas dos meninos, enquanto nas das meninas há mais referência à estética do local.
Quanto aos locais de livre escolha retratados e que não gostam, mais uma vez
focalizavam espaços físicos que não constituem para as crianças territórios de identidade, bem
como locais que não consideram agradáveis esteticamente. Ou seja, locais que não têm
acesso: sala das crianças maiores e espaços que servem de depósito de cadeira quebrada. E
locais sujos.
Consideramos que a participação das crianças na pesquisa e o convite a olhar o espaço
físico da escola, fotografar e falar sobre o mesmo podem ter colaborado para que, na foto de
livre escolha ousassem transpor as portas das salas em direção as áreas abertas e justificassem
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as suas escolhas sem receio de afirmar que o que gostavam mesmo era de brincar e dos
elementos da natureza.
Podemos acrescentar ainda que as crianças apontaram lugares críticos que merecem
maiores cuidados por parte da escola, pois clamam por banheiros adaptados aos seus
tamanhos e que ofereçam condições de higiene. Alertam ainda para obstáculos na escola que
podem oferecer riscos ou comprometer a sua integridade física.
Assinalam que precisam de respeito nas interações sociais com as crianças maiores,
pois temem ser machucadas ao se locomover pelos corredores da escola. Respeito perceptível
na escola C, onde as crianças maiores demonstram mais cuidado umas com as outras.
Acrescentamos ainda em nossa análise que as crianças demonstram interesse pelas
características estéticas do espaço físico, pois relatam que gostam de observar ou de ver as
árvores e as flores pela janela da sala, apreciam e criticam pinturas em paredes, avaliam a
organização da sala, apresentam desconforto com lixos espalhados. Todos os elementos
apresentados pelo estudo permitem afirmar que as crianças do campo nos apresentam
aspectos relevantes ao seu processo de desenvolvimento e nos dão pistas sobre a importância
da organização de espaços físicos que atendam a esta diversidade e aos anseios das
populações campesinas, ressaltando que podem ser parceiras para o delineamento de políticas
públicas mais inclusivas, que as vejam, as percebam e as escutem.
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ANEXO

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de identificação
Título do Projeto: Os Espaços da Educação Infantil no Campo, com a voz: as crianças.
Pesquisadoras Responsáveis: Liana Gonçalves Pontes Sodré e Maria Aparecida D’Ávila
Cassimiro
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNEB – Universidade do Estado da
Bahia
Telefones para contato:(73) 8857 6061 (73)-99444697
Endereço: Rua Turquesa, 160, Kaikan, Teixeira de Freitas e Rua Marambaia, n. 140, Pontal.
Nome
do
voluntário:
___________________________________________________________________________
___
Idade: _____________ anos
R.G.
__________________________
Responsável
legal:
_______________________________________________________________
R.G. Responsável legal: _________________________
Seu filho(a) está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa. O nome da
pesquisa é: “Os Espaços de Educação Infantil no Campo, com a voz: as crianças”. Ela está
sendo realizada pelas professoras Liana Gonçalves Pontes Sodré e Maria Aparecida D’Ávila
Cassimiro.
A pesquisa vai estudar os espaços da escola que as crianças gostam ou não gostam.
Queremos saber como elas descrevem os diferentes espaços da escola.
O estudo será realizado da seguinte forma: vamos oferecer uma máquina fotográfica às
crianças para que elas tirem foto dos lugares que gostam, os lugares que não gostam e fotos de
outros espaços que quiserem. Depois passaremos as fotos para um computador. Em seguida,
vamos sentar com cada criança e perguntar por que escolheu estes lugares. Vamos copiar o
que as crianças dizem e vamos utilizar apenas estas descrições delas na pesquisa. Não vamos
colocar na pesquisa o nome delas, apenas o que elas dizem sobre os lugares que fotografaram.
Não haverá nenhum tipo de pagamento pela participação das crianças e a criança que
se recusar a participar ou que não tiver o consentimento não irá participar do estudo.
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Eu, __________________________________________, RG nº _______________________,
responsável
legal
por
____________________________________,
RG
nº
_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação,
como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.
Ilhéus, _____ de ____________ de_______
_________________________________
Nome e assinatura do responsável legal

________________________________
_______________________________
Testemunha

Testemunha
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