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EPÍGRAFE
É preciso toda uma aldeia para educar uma criança.
Provérbio africano
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RESUMO

Este estudo tem como objetivo investigar representações sociais do papel da educação
infantil (EI) no desenvolvimento da criança, por gestores de unidades escolares,
localizadas no Cais do Valongo (Rio de Janeiro), marca histórica da entrada de escravos
na cidade, por onde chegaram mais de 500 mil africanos para serem comercializados.
Olhar para gestores que conduzem ações pedagógicas em regiões históricas permite
refletir sobre políticas, percursos e encaminhamentos do saber/fazer pedagógico proposto
por eles. A fundamentação na teoria moscoviciana das representações sociais possibilita
a compreensão de um conhecimento do senso comum sobre o papel da EI no
desenvolvimento da criança, elaborado e compartilhado pelos diretores pesquisados.
Busca-se verificar, particularmente, se a localização das escolas, na região histórica do
Cais do Valongo, que supõe memória coletiva e pertencimento étnico, influencia os/as
gestores/as na condução de uma proposta pedagógica contextualizada. Tal localização
supõe, também, a presença de práticas pautadas em relações étnico-raciais, previstas na
Lei 10.639 de 2003, que insere no currículo a obrigatoriedade da temática “História e
Cultura Afro-Brasileira”. A pesquisa foi realizada em quatro unidades com atendimento
em EI. Participaram 10 sujeitos, entre eles gestores nas funções de diretor, diretor adjunto
e professor articulador. A metodologia pautou-se em narrativas de vida, com
fundamentação na abordagem (auto)biográfica. Foram realizadas entrevistas/conversas
envolvendo temas como: desafios e potencialidades encontrados na gestão da escola;
como se deu o aprendizado sobre desenvolvimento infantil; proposta de EI considerando
a localização geográfica da escola; conhecimento da lei 10.639/03. O material foi
gravado, transcrito e analisado com apoio da análise de conteúdo. Gestores relataram que,
em seu processo de escolarização, a busca pela Educação Infantil se deu inicialmente
como uma complementação, e que a atuação na Educação Infantil foi acidental, não por
escolha. No entanto, hoje reconhecem a importância dessa primeira etapa da Educação
Básica, sendo sua atuação consciente e por opção. As propostas pedagógicas incluem
projetos que abordam a diversidade étnico-racial, contudo não consideram o local onde a
escola está situada e o papel histórico do Cais do Valongo. As narrativas de vida
contribuíram com elementos que podem estar presentes nas representações sociais do
papel da EI no desenvolvimento da criança, tendo como aspecto nuclear as descobertas e
o conhecimento de mundo. Com fundamentação nas representações sociais, o estudo
pode contribuir para ampliar o olhar psicossocial na compreensão de práticas realizadas
em unidades escolares com crianças de zero a seis anos.

Palavras-chave: Representação Social de Educação Infantil. Desenvolvimento Infantil.
Diversidade étnico-racial. Cais do Valongo.
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ABSTRACT
The study aims to investigate social representations of the role of Early Childhood
Education in the development of children, by managers of school units located in Cais
do Valongo (Rio de Janeiro), historical mark of the entry of slaves into the city, where
more than 500,000 Africans arrived to be marketed. Looking at managers who conduct
pedagogical actions in historical regions allows us to reflect on policies, and strokes and
pedagogical knowledge/direction referrals proposed by them. The foundation in the
Moscovician theory of social representations allows the understanding of a knowledge of
common sense about the role of IS in the development of the child, elaborated and shared
by the managers researched. It seeks to verify, particularly, whether the location of
schools in the historical region of Cais do Valongo, which supposes collective memory
and ethnic belonging, influences managers in conducting a contextualized pedagogical
proposal. This location of the school units of the study also assumes the presence of
practices based on ethnic-racial relations, provided for in Law 10,639 of 2003, which
includes in the curriculum the mandatory theme "African-Brazilian History and Culture".
The research was conducted in four units with assistance in IE. Ten subjects participated,
including managers in the roles of director, deputy director and articulator professor. The
methodology focused on life narratives, based on the (auto)biographical approach.
Interviews/conversations were praised involving topics such as: challenges and
potentialities found in school management; how learning about child development was
given; proposal of IS considering the geographic location is of the school; knowledge of
law 10.639/03. The material was recorded, transcribed and analyzed with the support of
content analysis. Managers reported that, in their schooling process, the search for Early
Childhood Education initially took place as a complementation, and that the performance
in Early Childhood Education was accidental, not by choice. However, today they
recognize the importance of the first stage of Basic Education, being its conscious and by
choice. Pedagogical proposals include projects that address ethnic-racial diversity, but do
not consider the place where the school is located and the historical role of Valongo Pier.
The narratives of life contributed elements that may be present in the social
representations of the role of IS in the development of the child, having as a nuclear aspect
the discoveries and knowledge of the world. Based on social representations, the study
can contribute to broaden the psychosocial view in understanding practices performed in
school units with children from zero to six years.
Keywords: Social

Representation of Early Childhood Education. Child

Development. Ethnic-racial diversity. Valongo Pier
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INTRODUÇÃO

Iniciei a minha vida escolar quando minha mãe me matriculou na escola
Municipal do Corte de Cantagalo. Naquela época, este grupamento que nos recebia aos
cinco anos de idade era chamado de Jardim de Infância. Correspondendo hoje, à préescola II da Educação Infantil.
Trago em minha memória a lembrança dos primeiros dias na escola marcados pelo
medo de ser deixada de vez naquele espaço, sem que minha família voltasse para me levar
de volta para casa, e de me questionar sobre o que eu teria feito de errado para ter de ficar
naquele lugar, contra a minha vontade. Esse sentimento logo cedeu lugar ao encantamento
proposto por minha doce professora Sandra com suas atividades. Era tudo muito mágico!
As histórias contadas, as brincadeiras com os amigos, a mistura das cores de tintas na
pintura a dedo, a casinha de bonecas e, principalmente, a aventura de passar para o lado
de trás do prédio, através de uma brecha mínima entre a construção e a pedreira do Corte
do Cantagalo. Total perigo!!! Porém, como era interessante ver a sala de aula através da
janela, que dava para esse pequeno pátio, de uma outra perspectiva! É claro que
aproveitávamos a distração dos adultos para passarmos por ali.
Essa professora sempre ficou em minha memória e a guardei em meu coração
desde então, e a carrego até hoje como referência na minha prática educativa. Acredito
que ela tenha sido a responsável por minha escolha, a educação infantil, desde o início da
Realizei o primeiro segmento do ensino fundamental em escolas públicas
municipais, próximas aos bairros onde moramos, e depois fui transferida para uma escola
estadual, na época de cursar o segundo segmento do ensino fundamental, pois havia o
desejo dos meus pais que eu realizasse o ensino médio profissionalizante nesta escola.
Era uma unidade de formação de professores. Apesar de, inicialmente, este não ser o meu
sonho, não contestei o desejo deles e me formei professora. Durante o curso e,
principalmente, frequentando os estágios, encantei-me pela profissão e decidi dar
continuidade à minha formação, cursando os Estudos Adicionais, com habilitação em
alfabetização e em educação infantil, ao final do Curso Normal.
No mesmo ano em que iniciei o Adicional, ingressei no curso de Pedagogia, na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não me percebia apta a ser responsável por
crianças pequenas, apenas com a formação de nível médio, modalidade Normal. Sentia a
necessidade de estudar mais, buscar mais conhecimentos sobre desenvolvimento infantil.
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A faculdade realmente contribuiu muito nessa amplitude de horizontes e, para que eu me
sentisse mais capaz.
Toda a minha construção intelectual se deu em escolas e universidade públicas.
Na década de 90, eu iniciava a minha vida profissional. Havia trabalhado em algumas
escolas particulares, mas acreditava que depois do investimento do estado e do município
em minha formação, eu deveria retorná-lo com meu trabalho, atuando em escolas
públicas. Nesse momento, decidi realizar o concurso para o magistério municipal. Na
época o concurso oferecia vagas para professor “primário”, para atuar primeiramente em
turmas da primeira à quarta séries do ensino fundamental. Mas, como toda a minha
formação abrangia a Educação Infantil, quando fui escolher a minha escola de origem,
pude ser lotada em uma unidade de educação infantil. Portanto, a maioria das turmas em
que lecionei foram de alfabetização ou de educação infantil.
Eu me constituí, efetivamente como professora atuando na Rede Municipal de
Ensino da Cidade do Rio de Janeiro. Havia trabalhado antes em excelentes escolas
particulares, instituições que se preocupavam com o desenvolvimento e a aprendizagem
de suas crianças e que proporcionavam tempo de estudos e reflexão sobre a prática
pedagógica aos seus professores. Entretanto, elas não me deram a dimensão política e
social do que representa o investimento na primeira etapa da Educação Básica, como
quando atuamos em uma Rede Pública. A Rede Municipal da Cidade do Rio de Janeiro
sendo a maior da América Latina, nos proporciona pensar ainda mais sobre a importância
da educação pública.
A gestão governamental ocorrida entre os anos de 2009 e 2016, na prefeitura do
Rio, investiu maciçamente na ampliação do atendimento de creches e pré-escolas, com a
construção de novos prédios, num novo conceito arquitetônico, unindo os segmentos de
creche e pré-escola no mesmo espaço físico, nos chamados Espaços de Desenvolvimento
Infantil – EDI, mudando a concepção do atendimento prestado à população. Nessa gestão,
também foi criado o cargo de Professor de Educação Infantil – PEI, garantindo a
permanência do professor nesta etapa da educação, uma vez que a preocupação do setor
de recursos humanos era sempre manter preenchidas as turmas dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, devido à obrigatoriedade da lei. O professor de educação infantil -PEIrenova a equipe das escolas, com um novo olhar para o trabalho realizado com as crianças
da Educação Infantil.
Diante de tantas inovações e investimentos, tive o desejo de escutar os gestores
das unidades com Educação Infantil, para verificar o quanto essas mudanças foram
17

essenciais para o desenvolvimento das crianças e o quanto esses gestores valorizam o
trabalho realizado na Educação Infantil visando tal desenvolvimento.
A presente pesquisa versa sobre a representação social do papel da Educação
Infantil no desenvolvimento da criança por gestores de unidades localizadas nas regiões
próximo a área do Valongo (Rio de Janeiro).
Algumas questões de partida foram surgindo: o que os gestores pensam sobre o
desenvolvimento da criança na primeira etapa da Educação Básica? A Educação Infantil
é um diferencial para o desenvolvimento da criança que dela participa? Como se
constituíram gestores de unidades da primeira infância? Como constroem seu Projeto
Político Pedagógico (PPP)? A marca histórica da entrada dos homens e mulheres
escravizados na cidade, pelo Cais do Valongo, em escolas situadas nessa região, aparece
em seu PPP? As escolas dessa região, como unidades psicossociais contextualizadas,
abordam em seu cotidiano o contexto histórico e social do local? Este contexto espacial
se reflete nas práticas educativas das unidades? As relações étnico-raciais, os valores, a
cidadania, bem como a constituição coletiva desse pertencimento cultural, garantido pela
Lei n.º 11.645 (BRASIL, 2008), aparecem? Será que hoje consideram traços do passado,
relacionados à população negra que habitou o local, com sua cultura africana? Como esse
contexto é visto no desenvolvimento da criança que está na Educação Infantil? Existe
memória social de profissionais atuantes na escola a respeito do contexto histórico da
região?
Ao olharmos para os gestores que conduzem as ações pedagógicas em suas
unidades escolares, e ao buscarmos como elaboram o papel da Educação Infantil no
desenvolvimento da criança no dia a dia, teremos condições para pensar políticas,
percursos e encaminhamentos desse fazer pedagógico.
Observaremos se há a elaboração de um currículo que valorize a localização onde
está inserida a unidade escolar, próxima a uma área histórica, a região do Cais do
Valongo. A consideração das memórias coletivas de um pertencimento étnico pelos pais,
pelos profissionais e pela comunidade que está no entorno da escola, pode ser um
elemento de influência para o gestor na condução de uma proposta pedagógica.
Percebemos que quando há um gestor ativo, participativo e democrático, a unidade
escolar costuma funcionar como academicamente foi pensada. Portanto, a figura do
gestor compõe o grupo que conduz o trabalho pedagógico nas escolas.
As narrativas de vida nos auxiliam a compreender os caminhos percorridos por
cada um de nós através da nossa história, como as escolhas que fizemos nessa trajetória
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nos tornaram o profissional que somos, seja atuando diretamente com as crianças, como
professor regente ou no lugar do gestor que está à frente da condução da unidade escolar.
Trouxemos as narrativas de vida como proposta metodológica neste trabalho, na
perspectiva de ouvir as experiências dos gestores, contadas através de suas vivências.
Proposta esta que, simulando uma simples e informal conversa, nos aproxima dos fazeres
pedagógicos e nos permite conhecer o que pensam sobre infância, desenvolvimento
infantil e o que a Educação Infantil pode proporcionar às crianças que dela participam.
Quando ouvimos a fala dos gestores, podemos conhecer suas práticas, suas concepções,
que nos ajudarão a pensar propostas que possam contribuir para o cotidiano desses
profissionais. É nessa direção que o estudo buscou o papel da Educação Infantil no
desenvolvimento da criança como objeto de representações sociais, especificamente na
região do Cais do Valongo, visando compreender como o contexto local está presente nos
planejamentos e se integra ao trabalho planejado.
Esta proposta traz em seu bojo reflexões sobre concepções de “crianças”,
“infâncias”, “Educação Infantil”, “diversidade racial” e “gestão”. Consideraremos o
modo como formas não escritas de transmissão histórica, através das memórias sociais,
influenciam no fazer da Educação Infantil. Levando em conta que as escolas próximas à
região do Valongo lidam com esse passado, tomamos uma citação de Sá (2005, p. 64), “o
passado adquire importância contemporânea em função de um investimento da memória
sobre seus traços e registros históricos”. Dessa maneira, não se forma o cidadão sem
memória coletiva.
Pesquisas realizadas na área da psicologia social vêm apresentando esforços para
associar conceitos e teorias sobre memória social à noção de representações sociais.
Importante ressaltar que estudos realizados no âmbito da memória social, coletiva, nos
apresentam como essas representações do passado produzido, conservado, elaborado por
um grupo e transmitido através da interação entre seus integrantes, de forma não escrita,
podem contribuir para o estudo que pretendemos.
Essa construção de significados, baseada no olhar dos gestores sobre o papel da
educação infantil, e o que ela deve proporcionar para o desenvolvimento da criança, pode
ser abordada por meio da Teoria das Representações Sociais (TRS), proposta por Serge
Moscovici em 1961. Investigar tais representações em escolas públicas de Educação
Infantil, situadas no Cais do Valongo, permitirá observar os valores trazidos pelos
gestores desta etapa da educação básica, quanto ao contexto histórico-cultural,
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estreitamente relacionado ao reconhecimento do multiculturalismo e da diversidade
étnico-racial, que a localização traz.
Diante desse contexto, o objetivo desse estudo é investigar representações do
papel da Educação Infantil no desenvolvimento da criança por gestores de unidades
escolares da região do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro.
Especificamente buscamos observar a visão dos gestores sobre a importância da
Educação Infantil no desenvolvimento da criança. E com base nesse olhar, o que planejam
e como planejam as ações que promovam tal desenvolvimento. Além de verificar se há
influência da localização da unidade na elaboração das práticas pedagógicas, no caso
específico a proximidade com o Patrimônio da Humanidade do Cais do Valongo, e se a
diversidade étnico racial também é objeto desse planejamento.
Esse estudo buscou conhecer como ocorreu o processo da criação das escolas
públicas, o acesso a elas até chegarmos com à valorização da educação para as crianças
pequenas e as conquistas garantidas pela legislação nacional.
Falando do processo histórico da constituição da cidade Rio de Janeiro, que se
tornava a capital do país, chama atenção a necessidade de esconder da sociedade a entrada
dos africanos escravizados, com a construção de um novo cais, na paia do Valongo, longe
das vistas de todos. Em dois mil e onze, com as escavações para a edificação do Porto
Maravilha, na região central da Cidade do Rio de Janeiro, foi descoberto um sítio
arqueológico, o antigo cais de pedra que fora construído no ano de mil oitocentos e onze.
Compondo o traço físico mais importante desse momento histórico, “reconhecendo-o
como um importante lugar de memória da diáspora africana” (VASSALO; CICALO,
2015, p. 2).
Como falar de desenvolvimento infantil sem trazer a contribuição de Piaget,
Wallon e Vigotski? O olhar de pensadores que estudaram e pensaram as fases do
desenvolvimento infantil, pode contribuir com o trabalho dos gestores ao planejarem as
ações pedagógicas em suas unidades.
Para buscarmos a representação do que pensam gestores sobre o papel da
educação infantil no desenvolvimento da criança, precisamos conhecer sobre a teoria das
representações sociais, através dos estudos e pesquisas realizados por Moscovici e seus
colaboradores. Assim podemos entender como se dá a prática desenvolvida.
As entrevistas ocorreram em quatro unidades de educação infantil onde dez
gestores participaram das entrevistas-conversa, para numa análise de conteúdo chegarmos
à conclusão dos resultados, a partir dos objetivos propostos.
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1

EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL, UM PANORAMA HISTÓRICO.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica –

DCNEB (BRASIL, 2013), a identidade das creches e pré-escolas começa a se constituir
em nosso país, a partir do século XIX, através do contexto histórico do atendimento à
infância, marcado principalmente pelos diversos e diferentes contextos sociais das
crianças e suas famílias. Segundo Kuhlmann Jr. (1991, p. 19), as primeiras instituições
voltadas para o trabalho com crianças pequenas no Brasil possuíam um projeto
educacional. Contudo, destaca-se que a intencionalidade deste projeto dependia da classe
social das crianças. No início do século XX, a proposta de educação oferecida às crianças
pobres era compensatória, numa perspectiva assistencialista que promovia uma
pedagogia da submissão, para a qual o atendimento à criança não era visto como um
direito. O autor afirma que o trabalho nessas instituições estava voltado para a ideia de
proteção, higiene e saúde, apenas como cuidado, uma vez que os órgãos governamentais
responsáveis eram a Saúde ou a Assistência Social, ou, em menor proporção desse
atendimento, mantidos por empresas que atendiam aos filhos dos trabalhadores, desde
1920.
Kramer (2006) nos esclarece que Saúde, Assistência e Educação pouco se
responsabilizaram pelo atendimento à criança ao longo da história. Kuhlmann (2000, p.
12) atenta para o fato de que a idade das crianças diferenciava o tipo de atendimento. Para
a faixa etária de zero a três anos de idade o atendimento era realizado pela Saúde e pela
Assistência Social, onde nomeavam de creche. Para a faixa seguinte, dos quatro a seis
anos, eram atendidas pela Educação, nos chamados Jardins de Infância, inspirados pela
pedagogia de Froebel1.
Kuhlmann (2000) ainda comenta que nos vinte anos finais do século XX
ocorreram intensas transformações na educação infantil brasileira. Ainda durante o
regime militar, que trouxe grandes prejuízos para a sociedade e para a educação brasileira,
se inicia esta nova fase para a educação da primeira infância, “que terá seus marcos de
consolidação nas definições da Constituição de 1988 e na tardia Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional de 1996.” (KUHLMANN, 2000, p. 06).

1

Friedrich Wilhelm August Fröebel, nascido em 21 de abril de 1782, foi um pedagogo alemão que fundou
o primeiro jardim de infância.
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1.1

A Educação Infantil Amparada pela Legislação
A legislação nacional passa a reconhecer que as creches e pré-escolas, para

crianças de zero a seis anos, são parte do sistema educacional, configurando a primeira
etapa da educação básica (BRASIL, 1988).
A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), pela primeira vez, menciona a
Educação Infantil como direito da criança, opção da família e dever do Estado. Em seu
artigo 205, estabelece que:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania
(BRASIL, 1988).

No artigo 208, Inciso I, traz a garantia da educação básica gratuita dos quatro aos
dezessete anos de idade, a ampliação de idade foi garantida após sua alteração pela
Emenda Constitucional n.°59 de 2009 (BRASIL, 2009). Já o inciso IV, deste mesmo
artigo, especifica que a educação Infantil se dará em creches e em pré-escolas, às crianças
de até cinco anos de idade. Esse texto já havia sido alterado pela Emenda Constitucional
n.°53 de 2006 (BRASIL, 2006). Concluindo no artigo 211, § 2º Os Municípios atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
Sousa (2016) relata que o caráter educacional que passa a integrar o atendimento
para todos, independentemente da condição social, foi garantido na Constituição Federal
de 1988 (BRASIL, 1988). A primeira infância, concebida muitas vezes como amparo e
assistência, passou a ser direito das crianças e não mais da família, que precisa deixar a
criança sob cuidados de uma instituição para trabalhar, bem como dever do estado. Este
dispositivo legal transforma o atendimento em essencialmente educacional. Segundo a
autora, os direitos das crianças, garantidos na Constituição Federal, aos poucos são
reafirmados, principalmente com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA, Lei 8.069/1990 (BRASIL, 1990) e com a LDBN (BRASIL, 1996). Esta última
traz para a educação Infantil o “status” de primeira etapa da educação básica, vista como
essencial para atender as especificidades do desenvolvimento da criança, agora dos zero
aos cinco anos.
Segundo Oliveira (2010), em 2009, com a homologação do parecer n.º 20 do
Conselho Nacional de Educação, são propostas as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Infantil (DCNEI), com força de lei e de forma mandatória, visando organizar e
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orientar o trabalho a ser desenvolvido. Em seguida, a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013
(BRASIL, 2013), altera a LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) trazendo a obrigatoriedade do
ensino a partir dos quatro anos.
Além da Constituição, a Lei Federal n.º 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996),
conhecida como LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo
4° traz como dever do Estado a educação escolar pública, garantindo em seu inciso I - a
educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, assim como
a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), iniciando a obrigatoriedade no
atendimento realizado pela pré-escola (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013
(BRASIL, 2013). Porém, sua organização para o atendimento será conforme ao art. 30°:
a educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de
até três anos de idade, e pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco anos de idade.
(Redação dada pela Lei n° 12.796 de 2013 (BRASIL, 2013).
Na mesma direção, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei n.°8.069
de 1990 (BRASIL, 1990), determina em seu artigo 4º. que: "É dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes [...] à educação". E ainda traz em seu
art.54, inciso IV: o Estado deve assegurar "atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade".
Interpretando-se os referidos dispositivos legais, constata-se que a legislação atual
assegura o direito à educação às crianças de zero a cinco anos de idade, que deve ser
garantido através do acesso a creches e/ou pré-escolas, e que à partir da LDB importantes
documentos foram elaborados pelo Ministério da Educação – MEC, tendo como proposta
a formação dos profissionais e o atendimento de qualidade na primeira infância.
O primeiro material a ser estruturado para esta etapa inicial da educação foi o
Referencial Curricular para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998), construído
com a finalidade de estruturar o currículo a ser desenvolvido na Educação Infantil, através
de orientações, objetivos e propostas a serem utilizadas. Nesse documento, o Ministério
da Educação reconhece o direito à infância e o caráter assistencialista da Educação
Infantil no Brasil, uma vez que após a LDB inicia-se gradualmente a passagem para a
educação desse atendimento, até então realizado pela Assistência Social:
O Referencial pretende apontar metas de qualidade que contribuam para que
as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, capazes
de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos. Ele
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representa um avanço na educação infantil ao buscar soluções educativas para
a superação, de um lado, da tradição assistencialista das creches e, de outro, da
marca da antecipação da escolaridade das pré-escolas. (BRASIL, 1998, p.5).

O Plano Nacional da Educação – PNE 2001-2010, aprovado através da lei nº
10.172 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), determinou que, até o ano de dois mil e onze,
fosse feito em creches e pré-escolas o atendimento de cinquenta por cento das crianças
de zero a três anos e oitenta por cento das crianças de quatro a seis anos. Estabelece os
parâmetros de qualidade dos serviços da Educação Infantil e solicita que todas as
instituições elaborem o Projeto Político Pedagógico.
O atual PNE2 - 2014-2024 (BRASIL, 2014), aprovado através da Lei Federal n°
13.005 de 2014, prevê sua vigência para 10 (dez) anos, visando o cumprimento do
disposto no art. 214 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).
O referido plano, nos moldes da disposição constitucional, tem por objetivo
articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes,
objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Este traz como
principais metas:
Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. [...]
Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e
cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica (BRASIL, 2014).

Logo, a mencionada lei definiu como estratégias para o cumprimento dessas
metas, entre outras, as seguintes:
1.1) Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de
educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as
peculiaridades locais; [...]
6.1) Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de
permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe
a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a
ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola.

2

Vale lembrar que cada estado e município deve aprovar o seu Plano de Educação, e que até o presente
momento a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro não teve seu PME aprovado pela Câmara de Vereadores.
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Como se vê, a própria Lei Federal que regula o Plano Nacional de Educação
(BRASIL, 2014), ao estabelecer diretrizes para a universalização da educação infantil até
o ano de dois mil e dezesseis, esclarece que as medidas serão alcançadas com o apoio da
União, entre todas as esferas do governo.
No entanto, a integração da educação infantil no âmbito da educação básica, como
direito das crianças de zero a cinco anos, dever do estado e da família, é fruto de muitas
lutas desenvolvidas pelas sociedades civis, especialmente por educadores, que ao longo
dos anos vêm buscando definir políticas públicas para a primeira infância. Pensar uma
política nacional, que se remeta à indispensável integração do estado e da sociedade civil,
como coparticipantes das famílias no cuidado e educação de seus filhos entre zero e cinco
anos, ainda está em processo de desenvolvimento no Brasil. Uma política nacional para
a infância é um investimento social que considera as crianças como sujeitos de direitos,
cidadãos em processo e alvo preferencial de políticas públicas (BRASIL, CNE.
N°22/1988).
Desta forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil –
DCNEI (BRASIL, 2009), de caráter mandatório, vem contemplar o trabalho a ser
desenvolvido nas creches, para as crianças de zero a três anos e nas chamadas pré-escolas
para as de quatro a cinco anos de idade, além de nortear as propostas curriculares e os
projetos pedagógicos, estabelecendo paradigmas para a concepção de criança, a
concepção de infância e a concepção de educação infantil, referentes ao trabalho a ser
desenvolvido para esta etapa com qualidade.
A Cidade do Rio de Janeiro, com sua tradição de estar sempre trazendo um
trabalho de referência para o restante do país, precisava se adequar às novas políticas
direcionadas à educação infantil e às determinações legais. Em dois mil e dez, a Secretaria
Municipal de Educação, através da Gerência de Educação Infantil, publica as Orientações
Curriculares para a Educação Infantil – OCEI (RIO DE JANEIRO, 2010). Depois da
MULTIEDUCAÇÃO de 19953, esta foi a primeira orientação curricular pensada
especificamente para este segmento. Esse documento, em consonância com os
documentos elaborados pelo Ministério da Educação – MEC, em especial, articulado com

3

o Núcleo Curricular Básico MULTIEDUCAÇÃO Base sobre a qual as escolas municipais criam e organizam seus projetos
pedagógicos. Redefine a escola pública de Educação Infantil e Ensino Fundamental, contemplando as múltiplas faces da cidade e os
diferentes contextos culturais em que vivem seus alunos, pais e professores. Sugere a abordagem das disciplinas curriculares a partir de
Princípios Educativos e Núcleos Conceituais. Foi encaminhado a toda Rede Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.
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as DCNEI, orienta a concepção de criança e de educação, bem como as atividades a serem
desenvolvidas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.
Todos esses documentos são orientadores para que os gestores da educação
infantil possam pensar os seus projetos pedagógicos. Outros materiais foram produzidos
pela SME/RIO, pensando em orientar o trabalho na Rede Escolar, como: o Manual de
Orientação para os Profissionais de Educação Infantil (2011), elaborado em parceria com
a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social; o Caderno de Planejamento
(2011); o Caderno: O Fazer das Artes Plásticas na Educação Infantil (2012); o Caderno
de Orientações para a Organização da Sala na Educação Infantil: ambiente para a criança
criar, mexer, interagir e aprender (2013); o Caderno de Orientações para Professores da
Pré-escola I e II (2013), o Caderno A Avaliação na Educação Infantil (2013).

1.2

Multiculturalismo E Diversidade Étnico-Racial
Segundo Vassalo e Cicalo (2015), é importante ressaltar que, nas últimas décadas,

o reconhecimento do multiculturalismo e da diversidade étnico-racial, crescente no Brasil
e no mundo, vem proporcionando as lutas pelos direitos das populações afro-brasileiras.
Com a articulação do movimento negro, impulsionaram a atenção do Estado para as
questões das desigualdades e diversidades étnico-raciais:
Os anos 2000, em particular, constituíram um marco para o desenvolvimento
de ações aﬁrmativas em favor da população negra no Brasil. Dentre elas,
podemos citar a implementação da lei 10.639, em 2003, que torna obrigatório
o ensino da história e da cultura africana e afrodescendente nas escolas, a
introdução das cotas universitárias para estudantes autodeclarados negros
(Brasil, 2003), e a promulgação do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010
(Cicalo, 2012). O primeiro passo dessa abertura é dado pela Constituição de
1988, que introduz a ideia de “direitos culturais”, ao mesmo tempo em que
reconhece a identidade de “remanescente de quilombo” e seus direitos
territoriais (Arruti, 2006) (CICALO e VASSALO, 2015, p. 260).

Candau (2008) afirma que cada contexto histórico, político e sociocultural
configura o multiculturalismo como algo característico da atual sociedade:
Uma das características fundamentais das questões multiculturais é exatamente
o fato de estarem atravessadas pelo acadêmico e o social, a produção de
conhecimento, a militância e a produção de políticas públicas. Convém ter
sempre presente que o multiculturalismo não nasceu nas universidades e no
âmbito acadêmico em geral. São as lutas dos grupos sociais, discriminados e
excluídos, dos movimentos sociais, especialmente os referidos às questões
étnicas e, entre eles, de modo particularmente significativo entre nós, os
referidos às identidades negras, que constituem o lócus de produção do
multiculturalismo. Sua penetração nas universidades deu-se num segundo
momento e, até hoje, sua presença é frágil e objeto de muitas discussões, talvez
exatamente por seu caráter profundamente marcado pela intrínseca relação
com a dinâmica dos movimentos sociais. (CANDAU, 2008, p. 19).
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Para Aquino, Martins e Vasconcellos (2017), a Lei nº. 10.639/2003 (BRASIL,
2003), foi uma conquista do movimento negro no Brasil, trazendo implicações para o
currículo escolar, levantando a questão de que a diferença entre negros e brancos diz
respeito a um problema da sociedade brasileira.
No entanto, Carneiro (2002), vem nos chamar a atenção de que:
No que se refere aos currículos escolares, chamou-se atenção para a
ausência dos conteúdos ligados à cultura afro-brasileira e à História dos povos
africanos no período anterior ao sistema escravista colonial. Houve várias
iniciativas de inclusão destes temas nos currículos formais de certas escolas,
ou mesmo redes de ensino de algumas cidades brasileiras. Entretanto,
esbarrou-se no problema da falta de formação do professorado para tratar essas
questões em sala de aula. Mais recentemente, duas novas linhas de ação têm
sido evidenciadas pelo movimento negro, a capacitação de educadores e a
produção de recursos didático-pedagógicos para discussão do racismo, da
discriminação racial e compreensão das desigualdades geradas por eles
(CARNEIRO, 2018. p.1)

Percebemos que avanços significativos vem acontecendo em nossa sociedade, ora
em forma de lei, ora em conquistas levantadas por movimentos sociais, porém precisam
ser colocados em prática, pois como nos diz Carneiro (2018), a ausência no currículo de
temas que tragam a diversidade étnica influencia a formação de crianças e adolescentes,
sejam eles negros, brancos, indígenas. Ao mesmo tempo, imagens negativas ou
inferiorizadas de um grupo empobrece e limita as relações e as possibilidades de ampliar
o conhecimento quanto a diversidade cultural, racial e étnica.
Oliveira e Abramowicz (2013) nos orientam que a abordagem de temas voltados
para a diferença e diversidade aparecem como artifícios de inclusão de grupos
socialmente marginalizados. Esses discursos vêm acompanhados de uma política de
inclusão baseada na ideia de “tolerância” e de diversidade, se contrapondo ao conceito de
diferença, ou seja, um olhar de atuação que fez pouca diferença:
Silvério (2006), nos apresenta uma reflexão com base nos estudos de Bahbba
sobre como a diversidade cultural leva a contenção da diferença cultural por
meio de dois pressupostos: primeiro, apesar da exaltação à diversidade, ocorre
ao mesmo tempo uma contenção desta; e segundo o uso do conceito de
diversidade cultural possibilita a permanência do racismo, pois essa concepção
assenta-se nas políticas de educação multicultural baseadas em um
universalismo que gera mascaramentos aos valores etnocêntricos. De outro
lado, o debate brasileiro sobre a diversidade ficou circunscrito no âmbito do
currículo, na clave da cultura como uma maneira de realizar “justiça cultural”
no lugar da justiça social. Se para Lazzarato (2011, p. 16), o “social é
introduzido como modo de governo desde que a relação entre a economia
capitalista e a política se tornou problemática”, a educação como uma
ramificação do campo social é o local onde é possível intervir para produzir,
conciliar e ou responder aos conflitos que estão colocados na sociedade, pela
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base material e nas relações sociais. (OLIVEIRA: ABROMOWICZ, 2013. P.
151).

A Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008 (BRASIL, 2008), altera pela segunda vez
o artigo 26 da LDBEN nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), antes modificada pela Lei nº
10.639/03 (BRASIL, 2003), estabelecendo novas diretrizes ao incluir no currículo oficial
das Redes de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena”:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio,
públicos e privados, tornando-se obrigatório o estudo da história e cultura afrobrasileira e indígena. No parágrafo § 1o O conteúdo programático a que se
refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que
caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos
étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e
o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do
Brasil. No § 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e
dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e
história brasileiras. (BRASIL, 2008).

Embora não seja especificamente direcionada para a etapa da educação infantil,
sua proposta diz respeito à produção de conhecimentos, formação de atitudes e valores
capazes de educar cidadãos conscientes de seu pertencimento étnico-racial, nada diferente
de concepções e conceitos abordados na educação infantil.
Segundo Oliveira (2010), as diferentes maneiras como as crianças, na etapa da
educação infantil, vivenciam o mundo, expressam-se, interagem, constroem
conhecimentos, e manifestam desejos e curiosidades, “devem servir de referência e de
fonte de decisões em relação aos fins educacionais, aos métodos de trabalho, à gestão das
unidades e à relação com as famílias” (OLIVEIRA, 2010. p. 2).

1.3

Gestão na Educação Infantil
A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) marca muitas inovações, entre

elas a gestão democrática a ser desenvolvida nas instituições educativas, porém seu
destaque só vem acontecer por intermédio da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996). É inerente
para a organização do trabalho pedagógico que a gestão tenha meios de controle dos
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recursos financeiros, de coordenação de seus funcionários e de fazer cumprir os duzentos
dias letivos e horas-aula, conforme nos orienta as DCNEB (BRASIL, 2010). Mas,
principalmente, que conduza e viabilize os processos e procedimentos do trabalho no
projeto político-pedagógico e em planos da escola, em que se demonstrem as
organizações do trabalho definidos e realizados por seus profissionais.
Conforme as DCNEB (BRASIL, 2010), a concepção de gestão deve estar
associada ao estabelecimento da democratização do processo pedagógico, principalmente
à garantia da participação de todos os envolvidos, nas decisões e na sua efetivação
mediante o compromisso de resultados educacionais cada vez mais positivos. O Projeto
Político-Pedagógico (PPP) é a identidade da unidade escolar, é um dos meios de viabilizar
a “escola democrática” para todos, na busca da qualidade social. Ele garante a autonomia
pedagógica, sistematizando o trabalho que é realizado na instituição, demonstrando os
caminhos escolhidos pelo grupo, que devem ser seguidos, refletindo e contextualizando
a realidade da comunidade escolar a que pertence. O PPP. não deve ser visto como uma
obrigação a ser cumprida, mas como um planejamento maior, que envolva as principais
decisões do trabalho a que se pretende desenvolver, de maneira estruturada e organizada.
Portanto, segundo Salgueiro (2009), as Diretrizes Curriculares Nacionais
(BRASIL, 2010) nos indicam que o ponto de partida deve ser o trabalho já existente na
escola e, através de reflexão do grupo e da avaliação das práticas, propor novas situações.
A educadora (ibidem), afirma que anualmente devemos rever cada passo do que
foi planejado, fazendo-se as alterações pertinentes e necessárias, além de provocar
estudos e reflexões sobre os diferentes aspectos da vida escolar. O PPP. deve ser
construído coletivamente e ter a participação efetiva de toda a comunidade,
principalmente das famílias, visando subsidiar as ações pedagógicas. O processo de
avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças, também integra o Projeto
Político Pedagógico e deve estar detalhado no plano de gestão elaborado anualmente por
todo grupo escolar, o Projeto Político Anual – PPA.
É preciso também considerar o contexto sócio-histórico, buscando-se
compreender os educadores em sua forma de perceber a avaliação por meio das situações
vividas, de sua formação profissional, uma vez que “[...] criticar o professor sobre o que
sabe fazer em avaliação é torná-lo resistente a participar das discussões, porque o
estaremos criticando pessoalmente, em sua competência” (HOFFMANN, 1993, p.183).
Além disso, é preciso considerar as diretrizes nacionais, normas, regulamentações
e orientações originadas nos diversos níveis do sistema nacional. No caso da Educação
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Infantil, a avaliação é diagnóstica, não leva a retenção da criança nas diferentes etapas do
seu desenvolvimento. Na visão de Paro (1997), o campo de atuação do diretor não se
limita mais ao universo da escola. Ele precisa promover a participação coletiva da
comunidade em geral, de modo a envolver a população nas decisões, no duplo sentido de
direito dos usuários e de necessidade da escola para o bom desempenho de suas funções.
Percebemos o espaço da escola como social e emancipatório, e que busca um
papel de mudança da sociedade. Portanto, a escola de Educação Infantil traz em sua marca
esse espaço de socialização e de relações. Contudo, esta etapa da educação básica só foi
ser inserida na política educacional nacional, a partir da Constituição de 1988, do
ECA(1990), da LDBEN 9394/96, das DCNEI(2009), garantindo, com eficácia seu
reconhecimento, pelo qual seus defensores e simpatizantes, professores, gestores,
profissionais, estudiosos e responsáveis, lutavam.
Kramer, (2006) nos faz refletir que, em nosso país a desigualdade e a injustiça
social, marcadas pela história e pelo nosso dia a dia, nos mostram que tais conquistas
resultam de muito trabalho realizado, mas também nos apontam que muito ainda há por
ser feito. Nos questionarmos constantemente sobre tais conquistas, e o quanto garantimos
que estejam presentes em nossos currículos, é necessário para a mudança.
Aquino, Martins e Vasconcelos (2017) nos dizem que as ações pedagógicas
devem trazer a diversidade cultura. Porém, o que de fato ocorre é um trabalho pautado
em pressupostos que reproduzem ideologias e práticas eurocêntricas, o que faz com que
crianças negras ou de descendência negra estejam inseridas em um meio socio, cultural e
político onde as referências não sejam as de seu pertencimento étnico. Mesmo na escola,
não é permitido reconhecer que seus antepassados foram fundamentais para a construção
do país, ou até mesmo de um povo que foi arrancado de sua história, e trazido à força para
cá para exercer a condição de escravizado. Elas nos trazem a reflexão:
Por que preferimos descender da família real, vinda propriamente corrida de
Portugal4? Porque desejamos ser um remoto descendente de um Orleans e
Bragança e não de um negro escravo arrancado da África com seus
conhecimentos sobre o sagrado, as plantas e curas, tendo ele sido um rei na
África? (AQUINO, MARTINS, VASCOLCELLOS, 2017, p. 112).

4

Aqui fazemos referência a situação da vinda da Coroa Portuguesa para o Brasil como estratégia para não
enfrentar as tropas de Napoleão, como relata Laurentino Gomes: “Somente quando pressionado pelo
avanço das tropas napoleônicas, do General Junot, em fins de 1807 e pressionado pela Inglaterra, a
decisão foi tomada de maneira tão apressada e atabalhoada que muitos bens dos fugitivos para o Brasil
ficaram empilhados no Cais”, em http:qqmaniadehistoria.wordpress.com/a-fuga-da-familia-realportuguesa/.
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As autoras acima continuam nos trazendo a reflexão de práticas educativas e da
formação de uma cultura democrática, produzida na escola:
No que tange aos sujeitos que habitam a escola – alunos e professores, a
compreensão das concepções de direitos tanto dos professores como das
crianças, tornam-se elementos importantes para a análise das práticas e da
reprodução dessas pela escola. A formação de uma cultura democrática, aqui
entendidas como formas de compreender, agir e produzir valores voltados para
os direitos do homem e respeito às diferenças tem na escola um aliado
importante, se esta funcionar como espaço de construção e formação desses
valores, tanto no plano individual como coletivo, ampliando assim os espaços
de cidadania. Se ao contrário disso, a escola funcionar apenas como
reprodutora de uma dada ordem e violência institucionalizada passará de aliada
a inimiga na formação de uma cultura democrática servindo ao exercício da
violência simbólica. Ressaltando que a construção de uma cultura democrática
se faz justamente no reconhecimento e enfrentamento das contradições e
tensões inerentes ao processo, o qual envolve interesses e concepções distintas
e muitas vezes antagônicas sobre educação, sociedade, conhecimento e seus
aspectos correlatos. (AQUINO, MARTINS, VASCOLCELLOS, 2017, p.
113).

Diante da reflexão trazida por Aquino, Martins e Vasconcellos (2017) e pensando
o multiculturalismo - diversidade étnico-racial e a temática afro-brasileira- obrigatórios
na inclusão quando da elaboração do currículos, como ficam as propostas pedagógicas
das escolas localizadas na região do Cais do Valongo?
Portanto, acreditamos ser importante olhar o que as escolas de educação infantil
da Rede Pública da Cidade do Rio de Janeiro, promovem em seu currículo local, de
propostas que garantam o desenvolvimento global das crianças.
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2

O CAIS DO VALONGO5

Fig. 1. Cais do Valongo – Fonte: Mauro Pimentel/ Folhapress.

A Cidade do Rio de Janeiro foi testemunha de um dos maiores crimes da
humanidade – O TRÁFICO NEGREIRO. Como afirmam Vassalo e Cicalo (2015, p. 239271):
No dia 20 de novembro de 2013, Dia da Consciência Negra, uma delegação de
funcionários da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco), liderados pelo diretor do projeto Rota do Escravo, Ali
Moussa Iye, diante de autoridades da Prefeitura do Rio de Janeiro, de
lideranças do movimento negro e de pesquisadores universitários, colocava
uma placa comemorativa no sítio arqueológico Cais do Valongo,
reconhecendo-o como um importante lugar de memória da diáspora africana.

Para Vassalo e Cicalo (2015), o consenso entre lideranças do movimento negro,
pesquisadores e prefeitura, favoreceram a institucionalização da memória da diáspora
africana, na região do Cais do Valongo, o que nos leva a crer que a patrimonialização
desta região se dá através do reconhecimento do multiculturalismo e da diversidade
étnico-racial no Brasil, além da importância desta área ser lembrada como referência da
chegada de africanos no país.
Para Soares (2013), este foi o único cais das Américas construído para receber
pessoas escravizadas, o que do ponto de vista da pesquisa, o torna muito importante por

“O termo Valongo, forma apocopada de vale longo, designava o talvegue existente entre os morros da
Conceição e do Livramento, por onde escoavam as águas que desciam por suas encostas e mais aquelas
oriundas das áreas pantanosas do interior da cidade para desaguar na baía”. (LIMA, SENE e SOUZA,
2016, p.302)
5
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representar a influência da cultura africana nos costumes da cidade, bem como trazer a
importância do negro na construção e constituição do país.
Lembrar de fatos históricos ocorridos no passado nos permite reconhecer por quê
vivemos, nos dias de hoje, determinadas situações políticas, sociais, econômicas entre
outras. Isto justifica a contextualização do Cais do Valongo, sem intenção de
exaustividade.
O vice-rei, D. Luís de Almeida Soares Alarcão, conhecido como Marquês do
Lavradio, em 1744, solicitou a construção de um novo Cais, atrás do morro do São Bento,
na praia do Valongo, para substituir o local do porto da cidade, área onde hoje é a praça
XV e o aeroporto Santos Dumont. O motivo de tal substituição se deu pela insatisfação
do Marquês com a entrada dos negros pelas principais vias públicas da cidade (Rua
Direita, hoje Rua 1º. de Março). Escolheu-se o Valongo por ser considerado longe o
suficiente para esconder da sociedade a cena de desembarque e comércio de tantos
cativos, homens e mulheres trazidos forçosamente do continente africano, como também
as consequentes mortes e doenças trazidas nos navios. Desse modo, em 1811 é inaugurado
o Cais do Valongo (LIMA, 2016).

Figura 2 - Aquarela de autoria de Thomas Ender, 1817, intitulada “Cercanias de Val-Longo”. Em
primeiro plano, a grande pedra da Prainha, derrubada poucos anos depois; e, mais adiante o pontal do
Valongo. Acervo Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste, Viena. Fonte: Anais do
Museu Paulista, 2016.
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Figura 3 - Rua do Valongo, como consta na placa afixada na casa, no alto à esquerda, com seus
armazéns de escravos. Valongo, ou mercado de escravos no Rio. Desenho de Augustus Earle, gravura
de Edward Finden, 1824. Fonte: Anais do Museu Paulista, 2016.

Segundo Correia (2017), o Valongo foi fechado em 1831, quando proibido o
tráfico transatlântico de escravos, e em 1843 fora aterrado com o propósito de receber a
princesa Teresa Cristina Maria de Bourbon, noiva e futura esposa do imperador D. Pedro
II, transformando-se, então no Cais da Imperatriz.
Ribeiro (2013) nos conta que no período de 1850 a 1920, a localidade do Cais do
Valongo era conhecida e chamada de Pequena África, região inicialmente ocupada por
negros libertos, oriundos de diferentes nações africanas. Mais tarde, estes formaram
grande parte da população dos bairros da Gamboa, da Saúde e de Santo Cristo, mais
especificamente na constituição do morro da Providência (a primeira Favela) e no morro
do Pinto.
Correia (2017) nos diz que, durante esse período, a região passou a concentrar
outras atividades como alojamento e enterro dos negros. Outras mercadorias, como
condimentos, panos, adereços e objetos também chegavam pelo Cais do Valongo e eram
consumidos pela população mais pobre, majoritariamente negra, da cidade do Rio de
Janeiro. Por isso, o espaço se definiu como área de comércio, moradia, cultos e
manifestações culturais como o samba e a capoeira.
Diferentes nações africanas trazidas para cá, conforme nos conta Correia (2017),
diferentes etnias, mesmo escravizadas, nunca deixaram de ser sujeitos de suas histórias.
Contribuíram para a cultura brasileira com suas crenças, línguas, saberes e fazeres,
interferindo diretamente na economia, na religião, na geografia, na agricultura e na
construção do país. Importante mencionar que a área conhecida como Pequena África
abrange a Zona Portuária, a Gamboa, a Saúde, a Providência, o Pinto, a Pedra do Sal, o
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Santo Cristo, a Praça XI, o Estácio e a Cidade Nova, áreas onde os negros e os imigrantes
se instalaram.
Soares (2013), nos relata que no ano de dois mil e onze, por conta da Operação
Urbana de Revitalização do “Porto Maravilha”, área portuária da cidade do Rio de
Janeiro, foi reencontrada a área do Cais do Valongo, uma região que respira e (re)conta a
história da ocupação da cidade, e onde muito recentemente foram localizadas partes do
calçamento original e outras relíquias arqueológicas, revelando aspectos da vida
cotidiana, costumes e mentalidade dos habitantes da época do império.
Vassalo e Cicalo (2015) nos relatam que recentemente, no mês de abril de dois
mil e dezessete, o Valongo tornou-se Patrimônio Histórico da Humanidade pelas
Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO,
tornando um sítio de memória sensível, assim como Hiroshima, uma das cidades
bombardeadas na Segunda Guerra Mundial e o campo de concentração nazista de
Auschwitz, mantido na Polônia durante o mesmo confronto mundial, nos remetendo a um
acontecimento da história da humanidade, que não queremos que se repita. O Valongo,
reconhecido como Patrimônio da Humanidade, é um importante reconhecimento da
matriz africana na história brasileira.
Segundo Gomes (2013), cerca de quatro milhões de cativos africanos vieram para
o Brasil, sendo a cidade do Rio de Janeiro a sua principal porta de entrada, durante os
mais de trezentos e cinquenta anos da escravidão que vivemos. O Brasil foi o maior
território escravagista no hemisfério ocidental.
O autor (ibidem) nos afirma que enquanto a população dobrava no período de
1864 a 1887, o número de cativos foi reduzido a setecentos mil, em todo território
nacional, pelas péssimas condições de vida e de trabalho. Aproximadamente mais da
metade desse quantitativo migrou para a região Sudeste, por conta das fazendas cafeeiras.
O Brasil resistiu ao máximo aos esforços abolicionistas, sendo o Rio de Janeiro o último
reduto da escravidão no Império.
O escritor nos conta ainda que, em 1888, quando a Lei Áurea foi promulgada,
libertando cerca dos setecentos mil negros escravizados, trouxe a liberdade do corpo, mas
a população negra continuava condenada a não ter liberdade civil, social e econômica,
além do preconceito que nunca se apagou da cultura brasileira. Assim, como reforça
Maringoni (2011), esta história é repleta de descaso, preconceitos, injustiças e dor. Uma
ferida aberta que carregamos até os dias de hoje.
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Maringoni (2011) afirma que não houve processo de inserção dos negros à
sociedade na nova República. Nenhum trabalho social, ou de apoio econômico, foi
destinado aos ex-escravizados, muito menos de integração ao regime de trabalho
assalariado. Sem receber qualquer remuneração ou oferta de trabalho fixo, foram
entregues à própria sorte. Segundo o autor, os deserdados da Monarquia e da República
somaram-se à população pobre e, após reforma na cidade do Rio de Janeiro em 1904,
foram obrigados a ocupar os morros, e regiões afastadas dos centros urbanos. Assim, o
Morro da Favela6 (atual morro da Providência) foi o primeiro a ser ocupado.
Outro fato que merece reflexão é o processo de branqueamento, cerceamento e
apagamento da cultura africana (música, religião, danças), desde o momento da chegada
dos cativos ao Brasil e que continuou sendo desmerecida, mesmo após a sua libertação
(SIMAS, 2017).
Lobo (2003) entende que as “Escolas do Imperador”, construídas no período de
1872 a 1877, significaram, de fato, uma primeira iniciativa de implantação de uma Rede
ensino público e que promoveram um avanço para esta questão. Contudo, não era
permitido que pessoas escravizadas ou seus filhos se matriculassem nestas escolas,
conforme nos conta Mary Del Priore (2002), que ainda ressalta que o ensino na época não
era para todos, servia apenas aos filhos das famílias abastadas.
O Cais do Valongo é o sítio de memória da escravidão mais completo que se
conhece de todas as Américas. Sua importância se dá não apenas para a história da Cidade
do Rio de Janeiro, mas para a história do mundo (SILVA, 2016, p7).
Segundo Silva:
Dizia7 o escritor nigeriano Chinua Achebe que a história não é boa nem má;
que a história é, e nós somos esta história, com seus momentos luminosos e
demorados e terríveis pesadelos, como este que parecia interminável e que nos
deixou como cicatrizes profundas monumentos como o Valongo, monumentos
vivos, que não precisam de nenhum texto a elucidá-los, que são pelo que são,
e nos comovem pelas pedras que pisamos e pelas pedras que olhamos, pedras
que receberam, depois de uma medonha viagem, os pés de muitos de nossos
antepassados, e que contam um pouco desse longo capítulo trágico e espantoso
da história dos homens sobre a face da Terra (SILVA, 2016, p. 7).

6

O termo favela surge do Nordeste, na ocupação do atual Morro da Providência, por soldados que atuaram
na Guerra de Canudos. Favela era o nome que se dava a uma planta característica dessa região.
7

Palavras do historiador e diplomata Alberto da Costa e Silva, membro do Conselho Consultivo para
elaboração da proposta de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade, na sessão de sua
instalação. Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2014. Esta nota de roda pé foi
citada por Silva (2016).

36

Para Soares (2013), muitos são os relatos de literatura da cidade no século XIX,
sejam de autores nacionais como estrangeiros. Ainda assim, durante muitas décadas, a
área dos trapiches foi relegada ao esquecimento. Podemos afirmar que o Valongo era a
culminância das reformas do mercado de escravos, iniciadas na década de 1760, quando
a cidade se torna capital política da América portuguesa. Dom João VI, primeiro monarca
a ocupar as terras brasileiras, realizou diversas obras na cidade não só para torná-la digna
de uma corte europeia, mas também para ganhar o apreço das elites do país, sendo a mão
de obra escrava a base da economia do país da época.
O autor (ibidem) nos conta que uma reforma a ser concretizada na área de
comércio negreiro da cidade do Rio de Janeiro, era um grande benefício que o monarca
acreditava prestar aos seus mais importantes súditos: os comerciantes de homens e
mulheres escravizados e os plantadores de café, no momento em que o grão começava a
ter valor comercial. O cais do Valongo não bastava. Era preciso instalar, mesmo que
rudimentar, um estabelecimento voltado para o tratamento médico dos africanos que aqui
chegavam em péssimas condições. Assim, no ano de 1811, saia do papel o Lazareto dos
Escravos, um hospital para cuidar das peças de Guiné, tratando das erisipelas, escorbutos,
mal de Luanda (varíola) que assolavam os navios que navegavam pelo Atlântico, antes
que fossem vendidos no mercado.
O mesmo autor nos relata ainda que, de 1811 até 1831, mais de quinhentos mil
cativos, de diferentes nações africanas, desembarcaram na cidade de São Sebastião. Além
do continente Africano, os navios também traziam negros em situação de escravizados de
outros portos do Brasil, como Salvador e Recife, tornando o Valongo o maior porto
negreiro das Américas e a se constituir como um lugar da diáspora africana em nível
internacional.
Segundo Soares (2013), foi promulgada em sete de novembro de 1831 a primeira
lei de proibição do tráfico atlântico de escravos, colocando na ilegalidade o comércio
negreiro. Diante disso, o Valongo, na capital do Império, não podia passar despercebido,
sendo necessário adotar medidas que fizessem com que tal prática não fosse legitimada
pela monarquia. O cais perdeu sua principal utilidade, o hospital conhecido como
Lazareto dos escravos foi extinto, a rua do Valongo com seus armazéns ficou
completamente esvaziada, o cemitério dos Pretos Novos se tornou um entrave para a
expansão urbana, que seguia em direção a Gamboa. O complexo do Valongo, que recebeu
um milhão de africanos em cinquenta anos, com suas cenas que horrorizavam os
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estrangeiros que por aqui passavam, não provocavam o menor estranhamento aos
nascidos no Império, foi jogado ao esquecimento da história.
Fig.4 Cemitério dos Pretos Novos e Lazareto. Fonte: Dossiê do Cais do Valongo, 2016.

Barros (2013) relata que a importância social em contextualizar, na formação do
indivíduo, os fatos históricos em atividades que propiciem o desenvolvimento voltado
para a autonomia e ao aprendizado, contempla a reflexão da relação construída
socialmente e da estabelecida entre o indivíduo, o grupo e o mundo social. Nesse sentido,
considerar o contexto histórico da região fará com que a escolha pedagógica possibilite a
reflexão sobre seus valores e suas práticas cotidianas, e relacioná-los com a situação
histórica inerente ao seu grupo de convívio, a sua localidade, a sua região e a sociedade.
Diante disso, se faz necessário observar o que os gestores da Educação Infantil
priorizam, em suas práticas para o desenvolvimento das crianças, como cidadãos
conscientes de seu pertencimento histórico e social, principalmente quando estas
unidades estão localizadas na área do Cais do Valongo, contexto fortemente histórico e
de memória social e cultural.
2.1

A história local nas representações sociais, Cais do Valongo uma
Contextualização...

Para Abric (1999/2000), quando falamos em representações sociais, importante
ressaltar sua aproximação e articulação com os estudos de memória social, coletiva, vista
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como o conjunto das representações do passado produzido, conservado, elaborado por
um grupo e repassado através da interação entre seus membros que vem a ser explorada
pela abordagem estrutural. Tal abordagem traz ainda um critério importante de
comparação entre as representações sociais.
Burke (2000) nos diz que os educadores precisam buscar a “memória”,
considerando-a como fonte histórica e como fenômeno histórico para uma maior
compreensão das identidades individuais e coletivas. Já Le Goff (1994) comenta que a
memória, pautada na história, por meios dos monumentos, histórias de seus moradores, e
pelos próprios acontecimentos locais, salvam o passado para garantir o presente e o
futuro. Para Bittencourt (2004, p. 1), “a memória é, sem dúvida, aspecto relevante na
configuração de uma história local tanto para historiadores quanto para o ensino”.
Segundo Barros (2013), o conceito de memória vem evidenciando, por exemplo,
que a concepção de memória ou identidade regional constitui formas que silenciam e
uniformizam a pluralidade de memórias aos diversos grupos sociais. Evidencia-se
também o estudo da memória enquanto prática de representação social e, portanto, para
o estudo das formas de resgate de memórias coletivas esquecidas no espaço público pela
memória oficial. A ‘Memória’ é a presença do passado ancorada na construção de uma
representação seletiva, que não é somente do indivíduo, mas de um indivíduo inserido
num contexto familiar e social.
Para Sá (2007), o contexto social é fundamental para elucidar o sentido da vida
cotidiana, no que diz respeito à memória, não sendo suficiente o estudo das funções
psicológicas individuais. A memória individual se baseia constantemente em “quadros
sociais”, ou seja, é constituída através de lembranças vividas no contexto social, na troca
com pessoas e grupos, fazendo com que a memória seja coletiva, por um determinado
ponto de vista.
Para o autor (ibidem), a memória tem um caráter construtivo onde as lembranças
que se apoiam no passado se organizam em função da necessidade no presente:
[...] Além desse caráter construtivo, identifica outros critérios unificadores do
campo da memória social, sob o ponto de vista da psicologia social, e o divide
em sete instâncias: memórias pessoais, memórias comuns, memórias coletivas,
memórias históricas documentais, memórias históricas orais, memórias
práticas e memórias públicas. Tais instâncias, como esclarece o autor, não são
mutuamente excludentes, mas, ao contrário, interpenetram-se extensamente e
podem mesmo algumas se transformar em outras (Sá, 2005, p.).

Essas instâncias, como nos esclarece Sá (2005), não são mutuamente excludentes,
interpenetram-se podendo algumas se transformar em outras.
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O pesquisador (ibidem) nos fala ainda, que memória e história não são a mesma
coisa. Memória não reproduz o passado, mas as impressões que ficaram nas pessoas das
‘coisas que passaram’. Podendo ser revivida ou representada por sentimento saudosista
ou de nostalgia. Podemos pensar também que tal representação comum seja
sistematicamente reconstruída pela mídia, com uma ênfase sobre os tempos mais
distantes, e mesmo pelos processos mais informais de transmissão intergeracional da
memória, resultando a constituição de uma representação hegemônica de uma
determinada região ou passagem histórica, independente das diferenças de idade e
experiências passadas.
Segundo Vassalo e Cicalo (2015), o mundo reconhece, mesmo tardiamente, o Cais
do Valongo como uma referência fundamental à memória da Diáspora africana, fora da
África, além da importância histórica e simbólica que remete à memória da escravidão na
área portuária, da cidade do Rio de Janeiro, local por onde entraram mais de 500 mil
africanos para serem mão de obra de todo Brasil e América Latina. Nesse sentido, é
fundamental que o processo histórico do Cais do Valongo integre o currículo das unidades
escolares localizadas nesse entorno.
A diáspora “não é somente um significador de movimento e
transnacionalismo, mas também de batalhas políticas que definem o âmbito
local” de uma comunidade no contexto do seu deslocamento histórico. A
ênfase na dimensão ao mesmo tempo localizada e política do conceito de
diáspora nos ajuda a iluminar as múltiplas dinâmicas de negociação e
conflito, que envolvem representantes do Estado, ativistas negros e
pesquisadores, através das quais ocorre a institucionalização da memória do
tráfico negreiro transatlântico na região portuária, tendo o Cais do Valongo
como sua principal referência. (VASSALO E CICALO, 2015, p.245).

Todos nós temos representações constituídas para as relações étnicas. O que
dizemos às crianças enquanto educadores, quando pensamos e planejamos as ações a
serem trabalhadas, quando as referências conceituais são eurocêntricas? O que dizemos
nós, com as nossas representações culturais, sobre o lugar das crianças quando a literatura
não traz as diferenças; quando as princesas não são representadas com as diferenças
étnicas; quando os livros didáticos não trazem informações que representam a diversidade
e a realidade dos fatos? Quando surgem imagens, os não brancos estão em condições
subalternas. O que dizemos nós a essas crianças quando trazemos um olhar de suposta
igualdade, mas que não passa de naturalização silenciosa de práticas reprodutoras da
hegemonia europeia?
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Ramos (2017), em seu livro “Na Minha Pele”, com seu olhar nos ajuda a entender
as questões:
Ter passado a conviver com pessoas que não refletiam sobre o racismo
no seu dia a dia me fez buscar argumentos para inserir esse tema nas
conversas. Queria que elas percebessem o que para mim era tão claro.
Queria dividir sem medo minha sensação de entrar num restaurante e
ser o único negro no lugar. Queria mostrar as riquezas da cultura afrobrasileira, da qual eu tanto me orgulho e que é tantas vezes ignorada.
(RAMOS, 2017. p.8)

Carneiro (2018) relata que, nos últimos tempos, significativos avanços foram
alcançados visando o combate ao racismo: comunidades quilombolas adquiriram
dimensões nacionais, a consciência da exclusão dos negros nos meios de comunicação
fez com que crescessem sua participação em programas e propagandas, o movimento das
mulheres negras trouxe novos temas e enegreceu as bandeiras do movimento feminista.
A conquista de títulos acadêmicos, colocando o negro como sujeito do conhecimento,
deixando este de ser objeto de estudo. Segundo a autora, apesar de tantas conquistas,
ainda precisa ser revista a trajetória política da democracia racial, onde está definida uma
imagem de inclusão minoritária e subordinada, apresentada nos dias de hoje, iniciada no
meio publicitário. Um novo padrão estético, surge para atender às necessidades de
modernização da imagem do negro, trazendo produtos específicos gerados pela demanda
dessa população, mas sem influência sobre o mercado e o capital.
Segundo a escritora (ibidem), as conquistas obtidas através da desmistificação da
democracia racial deram maior visibilidade ao racismo e à reversão de práticas
discriminatórias. Tais práticas vêm subsidiar a um novo conceito, a neo-democracia
racial. Interesses políticos e econômicos se colocam por trás desse novo conceito: a
tomada de consciência e a capacidade reivindicatória dos afrodescendentes, e a lógica de
mercado estabelecida pelo capitalismo globalizado. Ambos colocam a capacidade de
consumo como o limite da cidadania negra, valorizando uma minoria negra que integra a
classe média, excluindo socialmente a imensa maioria.
A construção de estratégias coletivas de luta é produto de organização política, de
liderança reconhecida e legitimada. Nossa responsabilidade histórica é responder aos
desafios que estão colocados, através de uma expressão política que represente os
anseios do povo negro desse país (CARNEIRO, 2018, p. 4).

A autora (ibidem) nos relata ainda que, a dimensão racial absorvida pelas
instituições de forma lenta, vem propositivamente eliminando as desigualdades raciais. A
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Marcha de 19958, trouxe o Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010), que inicia uma
mudança através da política. É preciso pensar em políticas públicas que pensem a
mudança das condições materiais da população negra.
Bento (2012) em seu artigo: A identidade Racial em crianças pequenas, parte de
estudos que focalizam elementos fundamentais como o conhecimento do corpo, da
convivência e da herança cultural, contribuindo para o pensamento de Carneiro (2018),
uma vez que traz o foco para a criança. A autora, traz a ideia do “ser negro”, num processo
amplo de construção do tornar-se negro, muito difícil quando vivemos em uma sociedade
onde essa condição está associada à menos valia. Isso torna complexa a construção da
identidade e o pertencimento ao grupo étnico, onde identidade refere-se à cidadania, ao
direito à saúde como bem-estar físico, social e emocional, bem como os direitos
estabelecidos nos documentos nacionais normativos9.
Para Bento (ibidem), as primeiras experiências vivenciadas na educação infantil,
por ser a primeira etapa da educação básica, são de grande importância ao
desenvolvimento da criança para a constituição da personalidade humana, da vida
emocional, da socialização e da inteligência, fundamentais para a constituição da
identidade. A autora nos chama a atenção que estudiosos das relações raciais pouco
abordam a temática na primeira infância.
Pesquisas realizadas com crianças entre três e cinco anos na educação infantil,
sobre identidade racial, afirmam que desde muito cedo a criança percebe a diferença
racial, a interpreta e a hierarquiza. Atentas aos valores construídos socialmente, ficam
desconfortáveis em sua condição de negras, definida pela cor de sua pele, quando esta
não é valorizada. O professor quase sempre não sabe como agir diante dessa situação.
“Crianças negras revelam o desejo de mudar o tipo de cabelo e a cor da pele” (BENTO,
2012, p.101).
Autores que pesquisam a infância e seu desenvolvimento buscam compreender o
processo da constituição da identidade em variados grupos étnicos. Normalmente, o
desenvolvimento infantil é visto em categorias da linguagem, do afeto, do da motricidade

8

Em 20 de novembro de 1995, a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e pela Vida, reuniu
cerca de 30 mil manifestantes. Em ato oficial, foi entregue ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Programa de
Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, o documento visava à inclusão da população negra nas políticas
públicas, com destaque para o mercado de trabalho, a educação, a cultura e a comunicação, a saúde, o combate à
violência, a religião e a terra.
9

Documentos normativos: Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Declaração
Universal sobre a Diversidade Cultural, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a
LDB alterada pela lei 10639/03.
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e mais recentemente no desenvolvimento do ego e da mente. O impacto da cultura sobre
essas categorias raramente é trazido para as discussões e debates, principalmente no que
diz respeito à etnicidade. A partir dessa perspectiva, é importante buscar fatores raciais
que afetam o desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos de vida, e que dos três
aos cinco anos, surge a consciência cognitiva de raça, onde desde os três anos são capazes
de perceber as diferenças de fenótipos, captando as mensagens sociais mencionadas a tais
diferenças.
Como nos afirma Bento (2012), as “noções de diferença e de hierarquia raciais em
nossa sociedade são adquiridas na família, na rua, nas igrejas, templos e, posteriormente,
nas creches e nas escolas” (2012, p. 102), ou seja, desde muito cedo crianças ouvem e
incorporam conceitos sobres raça, a partir do que falam os adultos que estão à sua volta.
Crianças na pré-escola, com quatro e cinco anos, são capazes de apontar verbalmente o
preconceito e, à medida em que crescem, este tende a se transformar em atitudes. A forma
como a família e a escola enfrentam essa situação de preconceito, e lidam com as questões
étnico raciais, configura-os como importantes elementos da formação das crianças na
educação infantil, na busca pelo respeito e dignidade nas relações raciais.
A cultura é a herança de uma sociedade, o conjunto de objetivos materiais que
permitem ao grupo assegurar sua vida cotidiana e a de instituições que coordenam as
atividades dos membros dos grupos, de representações coletivas que constituem uma
concepção do mundo, uma moral, uma arte. E esse conjunto é transmitido de geração
a geração, para cada membro da sociedade, por meio do processo educativo. Assim,
os fatores históricos, linguísticos e psicológicos fazem parte dos componentes
essenciais de uma identidade ou de uma personalidade coletiva (BENTO, 2012. p.
106).

A autora (ibidem) destaca ainda, que influenciado pela cultura, o processo da
construção da identidade funciona como um espiral onde alcançamos patamares da
consciência racial e com frequência voltamos a níveis de consciência anteriores, para
amadurecermos os novos conceitos. Dessa forma, o bebê engatinhando, se movimentando
pelo espaço, experimenta o mundo. Na relação com outros bebês, vão se conhecendo e se
constituindo como sujeitos, percebendo as diferenças, mordendo, tocando em diferentes
texturas, percebendo diferentes tons de pele, tipos de cabelo, o que vai propiciar as
relações entre e com as crianças pequenas, partindo de ambientes organizados.
Trindade (2015) nos convida a refletir sobre as diferenças, transitando no terreno
da Igualdade e da Diversidade. Ela nos apresenta diversos modos de expressão, onde nem
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a ciência, nem a racionalidade são os únicos, verdadeiros e importantes caminhos de
compreensão e apresentação no conhecimento do mundo.
A educadora (ibidem) nos faz refletir sobre a importância de se criar e pensar em
práticas pedagógicas significativas, na perspectiva multicultural, crítica e inclusiva a
partir do trinômio: educação, diversidade e igualdade. Quando vivemos no tempo da
incerteza, da tensão entre unidade que uniformiza, que unifica, que naturaliza e que traz
a diversidade que iguala, é preciso ter cuidado com as armadilhas de um mundo que nega
as diferenças, estabelece padrões e normas excludentes, etiquetadas, estereotipadas, que
hierarquizam o humano.
Olhar na dimensão das diferenças humanas para o cotidiano educacional, como
nos sugere Trindade (2015), é pensar o binômio diversidade – igualdade. Mesmo que,
esta não seja a forma ideal, o importante é estar comprometida com o que acreditamos,
pois, nossas crenças se constituem no meio social em que estamos inseridos, e de forma
histórica e ideologicamente determinados. Isso talvez nos faça refletir que a verdade não
possua um único olhar.
“Acredito na íntima relação entre cotidiano e diferença. Como creio que, longe
de ser algo de repetição estéril, o cotidiano é o campo da livre manifestação
fértil da diferença e a diferença é a expressão criativa da vida” (TRINDADE,
2015, p.3).

Ainda como nos diz a autora (ibidem), cotidiano traz a individualidade de cada
um refletido em aspectos da personalidade, onde estão presentes os sentidos, a capacidade
intelectual, os sentimentos, paixões, ideias e ideologias: “O cotidiano é o que acontece
todo dia, é uma história a meio-caminho de nós mesmos” (TRINDADE, 2015, p.3).
Como pensar a diversidade no cotidiano escolar, quando a formação do professor
produz a homogeneidade que uniformiza o comportamento e o pensamento humano?
Ainda a autora (ibidem), nos faz refletir que a unanimidade é uma ilusão. Respostas
únicas, imaginários de alunos ideais, que compõem o discurso da normalidade, da ordem,
da família estruturada dentro de um padrão, que não corresponde a diversidade de famílias
existentes, essa ideia de uniformidade nos engana em nosso fazer.
Somos únicos e somos múltiplos, somos uma riqueza de possibilidades. E podemos
nos conectar, nos compreender, nos comunicar, interagir... nos constituir em
comunidades, grupos, sociedades, civilizações... e compartilhar as graças e desgraças
da existência. (TRINDADE, 2015, p.8)

A afetividade é outro importante olhar que é preciso tecer no cotidiano da sala de
aula, pois a capacidade de afetar e ser afetado pelo outro é essencial ao processo educativo
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que se preocupa com o respeito às diferenças e que nos constitui sujeitos. Negar os
aspectos afetivos necessários ao desenvolvimento, é negar os sentimentos, as emoções,
os desejos, os afetos.
Num momento de mudanças, de olhar e se encantar pelas diferenças, deparamonos com um caminho a percorrer por uma Educação para todos e todas. Vigotski (2009)
vai nos mostrar como possibilidade o meio, como constituinte de uma matriz social, onde
a igualdade étnica possa ser o ponto de chegada para todas as crianças, uma vez que o
desenvolvimento está intrinsicamente relacionado à cultura.
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3

ALGUMAS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
ESTUDOS
SOBRE
O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL – Pensando com Piaget, Wallon e Vigotski
o desenvolvimento da criança de zero a seis anos
As teorias clássicas da psicogenética nos proporcionam através dos estudos sobre

a afetividade de Henri Wallon (1879-1962), da abordagem histórico-cultural de Lev
Vigotski (1896-1934), e da epistemologia genética de Jean Piaget (1896-1980), para
pensarmos, diante das contribuições desses pensadores, como se dá o desenvolvimento
da criança e, dessa forma, com embasamento teórico, possibilitar alguns caminhos a
serem traçados para a construção da prática pedagógica nas unidades escolares de
educação infantil.
Minha intenção é a de buscar, de forma breve, o que Vigotski, Piaget e Wallon
nos trouxeram como contribuição do que pesquisaram e estudaram sobre o processo do
desenvolvimento infantil, que possa orientar minimamente o gestor e sua equipe no
momento de elaboração de suas práticas.

3.1

Jean Piaget
Para Munari (2010), Piaget foi um grande epistemólogo, psicólogo e educador. A

ideia de educador, que à primeira vista pode gerar uma perplexidade, é justificada pela
sua produção científica e obras voltadas para o desenvolvimento do pensamento humano.
Palangana (2015) nos afirma que Piaget, nascido em 1896, na cidade de
Neuchâtel, Suíça, se formou em Ciências Naturais e posteriormente em Psicologia e
Filosofia. Em 1919, trabalhando com Alfred Binet e Théodore Simon, na aplicação dos
testes de inteligência a um número significativo de crianças, pode perceber que as
respostas “erradas” eram mais interessantes que as ditas corretas, pois permitiu
compreender o pensamento da criança diante das soluções apresentadas por elas ao
definirem suas respostas no teste. Ainda a autora nos afirma que tais estudos os levou
também a observar que crianças da mesma idade cometiam os mesmos erros, numa lógica
completamente diferente da lógica do adulto. Por conseguinte, era necessário investigar
os processos e os mecanismos pelo qual ocorrem as transformações da lógica.
Segundo a autora (ibidem), Piaget abandona os testes padronizados de
inteligência, logo após a constatação das diferenças de lógica da criança para o adulto,
que realizava com Binet e Simon e passa a utilizar uma nova forma de experimentação,
através de um método clínico, baseado nas experimentações e interrogações, visando
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estudar a estrutura do conhecimento humano, o que o faz concluir que a lógica não é inata,
ocorrendo por um fenômeno que se desenvolve com o tempo, numa gradação.
Criador da epistemologia genética, fundamentada na gênese do pensamento da
criança, os estágios do desenvolvimento se estruturam por meio da organização interna e
adaptação do organismo ao meio, promovendo o desenvolvimento e o conhecimento da
criança: “[...] Piaget conjugou essas duas variáveis – o lógico e o biológico – numa única
teoria e, com isso, apresentou uma solução ao problema do conhecimento humano. [...]”
(PALANGANA, 2015. p.179).
Segundo Inhelder (2003, p. 11), cada fase do desenvolvimento é marcada por
estágios que, interligados, antecipam a fase seguinte e que são indissociáveis crescimento
físico e mental:
... Para compreender o crescimento mental, não basta remontar ao nascimento,
pois existe uma embriologia dos reflexos (Minkowski) que interessa à
motricidade do feto, e já se invocaram as condutas pré-perceptíveis deste em
domínios com os da percepção da causalidade táctil-cinestésica (Michotte).
Disso resulta também, de um ponto de vista teórico, que a psicologia da criança
deve ser considerada como o estudo de um setor particular da embriogenia
geral, que se estende muito além do nascimento e engloba todo crescimento
orgânico e mental, até a chegada do estado de equilíbrio relativo, que constitui
o nível do adulto (INHELDER, 2003. p. 7).

Portanto, Piaget (2014) classificou como sendo seis os estágios do
desenvolvimento da inteligência da criança:
1º - Estágio dos reflexos, ou mecanismos hereditários;
2º- Estágio dos primeiros hábitos motores, primeiras percepções organizadas
e primeiros sentimentos diferenciados;
3º - Estágio da inteligência senso-motora, também denominada de prática das
regulações afetivas e das primeiras fixações exteriores da afetividade;
4º - Estágio da inteligência intuitiva, dos sentimentos interindividuais
espontâneos e das relações sociais de submissão ao adulto;
5º - Estágio das operações intelectuais concretas (começo da lógica) e dos
sentimentos morais e sociais de cooperação;
6º - Estágio das operações intelectuais abstratas, da formação da
personalidade e da inserção afetiva e intelectual na sociedade dos adultos
(adolescência). (PIAGET, 2014b, p. 5).

Inhelder (2003) nos reafirma que cada um dos estágios, interligados, antecipam a
fase seguinte.
Munari (2010) nos orienta que, a teoria de Piaget sobre o construtivismo genético,
que promove a descrição de etapas ou estágios que caracterizam cada fase do
desenvolvimento da inteligência da criança, provocaram duas concepções diferentes,
sobre a cultura, objetivo final das ações educativas.
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Segundo o autor (ibidem), essas diferentes concepções trazem duas tendências: a
primeira que entende a cultura como um objeto construído progressivamente e
programado, tendo a obrigatoriedade de seguir cada etapa dessa construção, sem alterar
sua ordem sequencial. Esta forma representa uma aquisição estável e sólida, onde sem a
etapa anterior não seria possível a posterior. Para comprovar o desenvolvimento da
criança, surgem como propostas de confirmação para este processo, as chamadas provas
piagetianas, legitimando de forma científica as práticas escolares.
A outra tendência, como nos mostra Munari (ibidem), considera a cultura como
uma rede, com certa plasticidade e com a possibilidade de auto-organização, promovendo
um processo de sua construção ou de reconstrução que pode ser facilitado, mas que não
pode ser totalmente dominado. Esta concepção se baseia na reflexão epistemológica,
pensando nos estágios de desenvolvimento como uma estruturação de uma complexa rede
de relações, vinculadas a movimentos ativos, a conceitos e operações mentais.
Ainda o autor (ibidem) nos afirma que, embora opostas, ambas as tendências, uma
mais psicológica e a outra epistemológica, fazem referência ao construtivismo genético
de Piaget, e que tais interpretações estiveram presentes nas práticas pedagógicas. Às vezes
uma concepção prevalece mais do que a outra educacionalmente, dependendo do
momento histórico, das forças políticas e da concepção de educação e ensino do lugar.
De qualquer forma a segunda concepção parece ser a mais difundida entre os grupos de
educadores.
Palangana (2015) nos orienta que, nessa construção do desenvolvimento, surgem
invariantes funcionais da inteligência e da organização biológica, onde a maturação
biológica e a manipulação de objetos são essenciais à elaboração do pensamento.
Processos que seguem a orientação das estruturas cognitivas por uma dimensão lógicoformal. É importante lembrar, que Piaget elabora seus estudos numa época em que a
psicologia seguia três concepções: a Gestalt, a corrente psicanalítica e a behaviorista.
Segundo a autora (ibidem), sem desistir de buscar a gênese do conhecimento
humano, Piaget desenvolve métodos próprios, tendo no método clínico instrumentos para
diagnose e pesquisa, e nos traz a adaptação e a estrutura ao meio como organizadores do
processo de desenvolvimento:
Entre os aspectos que Piaget transfere da biologia para sua concepção
psicogenética, podem ser destacados: o ajustamento de antigas estruturas a
novas funções e o desenvolvimento de novas estruturas para preencher funções
antigas. Ambas pressupõem, no desenvolvimento, uma corrente contínua em
que cada função se liga a uma base preexistente e, ao mesmo tempo, se
transforma para ajustar-se a novas exigências do meio, ocorrendo, então, o que
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Piaget denomina de adaptação. Assim sendo, segundo o autor, dois princípios
básicos e universais da biologia – estrutura e adaptação – encontram-se
também presentes na atividade mental, já que, para ele, a inteligência é uma
característica biológica do ser humano. (PALANGANA, 2015. p. 272)

Através da troca do organismo com o meio é que se darão as construções das
estruturas mentais. Palangana (2015) nos traz que o processo de adaptação, compreende
dois processos distintos, porém complementares: A assimilação e a acomodação. A autora
nos afirma que a assimilação é:
Essencialmente, a utilização do meio externo, pelo sujeito, tendo em vista
alimentar seus esquema hereditários ou adquiridos. (PALANGANA, 2015. p.
307)

Para a ideia de acomodação, a autora (ibidem) nos orienta como:
Pela reorganização dessas estruturas, de tal forma que elas possam incorporar
novos conhecimentos transformando-os e ajustando-os às novas exigências do
meio. (PALANGANA, 2015. p. 307).

Piaget (2014) nos afirma que, há uma importante relação entre a conduta afetiva
e a estrutura cognitiva, e que ambas de forma inseparável, produz dois distintos
significados:
Em um primeiro sentido, poderíamos dizer que a afetividade interfere
nas operações da inteligência, que ela as estimula ou as perturba, que é a causa
de acelerações ou retardos no desenvolvimento intelectual, mas que não pode
modificar as estruturas da inteligência como tais. Esse papel da afetividade
como acelerador ou perturbador das operações da inteligência é incontestável.
O aluno motivado em aula terá mais entusiasmo para estudar e aprenderá mais
facilmente. [...]PIAGET, 2014, p. 37.

Nos últimos trabalhos de Piaget, como nos orienta Palangana (2015), são
minimizadas a importância da linguagem na estrutura do pensamento, mas considerado
pelo autor como importante ao acesso de reflexão da criança. É por meio da linguagem
que verificamos a existência ou não de reciprocidade entre pensamento e ação e
consequentemente os estágios de desenvolvimento cognitivo da criança.
Trago esses dois últimos parágrafos para pensarmos a seguir afetividade e
linguagem sob outros olhares nas perspectivas teóricas de Wallon e Vigotski.
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3.2

Henri Wallon
Segundo Jalley (2010), Wallon é um dos fundadores da psicologia da criança.

Formou-se na Escola Normal Superior, na França, foi professor de Filosofia e Doutor em
Medicina. Porém, foi atuando na psiquiatria infantil, atendendo crianças instáveis e com
dificuldades escolares, que buscou pesquisar sobre a evolução do pensamento da criança.
Segundo Galvão (1995), quando Wallon realizou seus estudos, não existia o curso
acadêmico-universitário de psicologia. Seu grande interesse por conhecer a estrutura
biológica do ser humano, e motivado pelo pensamento médico-filosófico da psicologia
francesa na época, o levou a buscar novos caminhos de estudos e pesquisas. Foi então
que, atuando como médico e psiquiatra, reforça seus estudos voltados para a psicologia
infantil, assumindo papel importante na elaboração da sua teoria psicológica os estudos
no campo da neurologia e da psicopatologia.
Jalley (2010) nos relata que, em 1925, Wallon defende seu doutorado em letras,
com o tema: “A Criança Turbulenta”. Sua tese foi baseada na observação e análise de 214
crianças, com idades variadas entre dois, três anos até os quatorze, quinze anos, que
apresentavam comprometimento em seu desenvolvimento psíquico e mental e que
estavam internadas em instituições psiquiátricas, entre os anos de 1900 e 1912. A partir
dessas observações, Wallon elabora uma teoria dos “Estágios do Desenvolvimento
Psicomotor” da criança normal, sendo eles: impulsivo e emocional, sensório-motor e
projetivo, personalismo, categorial e o último a puberdade. Esses estudos o aproximam
muito da Educação.
Galvão (1995) afirma que, Wallon escreveu vários artigos voltados para a
formação do professor, sobre interação dos alunos e adaptação escolar. Mesmo quando o
tema era psicologia, seus exemplos mencionavam a situações da criança vivida no
ambiente escolar. Wallon amplia o olhar sobre desenvolvimento, quando nos apresenta
os estágios do desenvolvimento da criança, sendo o primeiro deles, denominado
Impulsivo Emocional (de zero a um ano), onde a criança possui com a figura materna,
uma relação muito estreita, acentuada pelas necessidades biológicas: alimentação, higiene
e cuidados básicos. Este momento também é representado pela comunicação que se inicia
através da emoção. O choro do bebê surge como importante instrumento de relação da
criança com o seu meio, onde sinaliza sua sensação de desconforto, de sono ou de fome,
por meio dele.
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A autora (ibidem) continua nos apresentando os estágios, sendo o segundo,
denominado Sensório-Motor e Projetivo (entre um e três anos). Este estágio é marcado
por dois importantes desenvolvimentos: a aquisição da marcha e da linguagem. O desejo
pela exploração do mundo que está em seu entorno é intenso, facilitado pelos movimentos
de preensão e pela aquisição da marcha, levando a autonomia para descobrir e conhecer
o espaço e novos objetos. Nada lhe passa desapercebido. O desenvolvimento da função
simbólica e da linguagem marca o início do pensamento projetado em atos motores,
predominando as relações cognitivas com as pessoas e o ambiente.
O terceiro estágio que Galvão (1995) nos apresenta, denominado Personalismo (entre
três e seis anos). Neste o foco principal para este momento é a formação da personalidade.
Através das interações com as pessoas que a cercam, a criança elabora e constrói a
consciência de si própria, retomando o interesse pelas relações afetivas. Como quarto
estágio, o Categorial (entre seis e onze anos), é caracterizado pela consolidação das as
etapas vividas nos estágios anteriores. Nele, há um grande avanço ao aspecto da
inteligência, pois a criança, que nesse momento já domina as estruturas do seu corpo,
permite voltar seu interesse para o conhecimento e conquista do mundo externo.
A autora (ibidem) finaliza essa parte, trazendo o último estágio: conhecido como
Puberdade e Adolescência (dos onze anos em diante). Esta é a fase da autoafirmação, em
um universo complexo, marcada pela inquietação, que rompe com a tranquilidade afetiva
da fase anterior. Há a necessidade de uma nova organização da personalidade por conta
das alterações hormonais e pelas modificações corporais. Esse processo traz conflitos
existenciais, morais, e um olhar mais atento às questões pessoais
A sequência regular, marcada por cada estágio, é determinada por fatores
meramente orgânicos, todavia não são uma garantia de que ocorrerão exatamente dentro
de um padrão homogêneo, onde a passagem para cada estágio seguinte significa uma
reformulação, e não simplesmente uma ampliação do estágio anterior, ou seja: Wallon
não considera linear o processo do desenvolvimento infantil. As condições sociais, na
qual cada indivíduo está inserido, podem exercer influências no processo do
desenvolvimento, “A influência do meio social torna-se muito mais decisiva na aquisição
de condutas psicológicas superiores, como a inteligência simbólica” (GALVÃO, 1995. p.
40-45).
Mahoney e Almeida (2005) mencionam dois eixos norteadores da teoria de
Wallon: A integração organismo-meio e a integração cognitiva-afetiva-motora. O
desenvolvimento da criança se dá a partir do potencial genético, características da espécie,
51

e dos diferentes agentes presentes no meio em que estamos inseridos. Essa interação da
criança com o meio reforça a relação entre os fatores orgânicos e socioculturais.
Galvão (1995) afirma que, Wallon considera o organismo como a primeiro fator
do pensamento, uma vez que a função psíquica supõe um equipamento orgânico.
Contudo, chama a atenção para o fato de que o “objeto da ação mental” está presente no
ambiente externo, em que o sujeito está inserido e, também, há uma separação muito leve
entre os fatores de natureza orgânica e os de natureza social, em uma recíproca relação
de determinação: “O homem é determinado fisiológica e socialmente, sujeito, portanto, a
uma dupla história, a de suas disposições internas e a das situações exteriores que encontra
ao longo de sua existência.” (GALVÃO, 1995. p. 20). Portanto, torna-se indissociável o
biológico do social ao desenvolvimento humano.
Em sua obra a evolução psicológica da criança (2010 [1925]), Wallon afirma que
os processos cognitivos são sucessores às emoções, sendo importantes colaboradores na
organização da vida psíquica. Antes da construção do “eu”, da cognição e do
conhecimento de mundo, a interação com o meio e com os outros se dá através das
emoções. Considerando apenas que só mais tarde, apareça o movimento de alternância
entre cognição e afetividade, que resultará em uma atuação cognitiva de forma mais
imperante.
Um dos objetivos de Wallon (ibidem), em trabalhar com crianças com dificuldade
de aprendizagem, e com comprometimento intelectual, era compreendê-la como um ser
humano integral, o que o fez perceber que as etapas do crescimento orgânico e psíquico
dependem de determinantes internos, não sendo assertivo o quanto o meio influência no
desenvolvimento:
Para quem, pelo contrário, não separa arbitrariamente o comportamento e as
condições de existência próprias de cada época do desenvolvimento, cada fase
é um sistema de relações entre as capacidades da criança e do meio que faz
com que eles se especifiquem reciprocamente. O meio não pode ser o mesmo
em todas as idades. Ele é feito de tudo o que favorece os procedimentos de que
a criança dispõe para ter a satisfação de suas necessidades. Mas por isso mesmo
é o conjunto dos estímulos sobre as quais se exerce e se regula sua atividade.
Cada etapa é a um só tempo um momento da evolução mental e um tipo de
comportamento. (WALLON, 2010, p. 29).

Estudar a criança traz um novo olhar para a psicologia e para a pedagogia, na
perspectiva de compreender cada etapa do desenvolvimento da criança, não podendo ser
substituído por nenhum outro estudo, o que trouxe grande contribuição para a educação.
Para o autor (ibidem), a afetividade é o diferencial na formação psicológica da
criança:
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É inevitável que as influências afetivas que rodeiam a criança desde o berço
tenham sobre sua evolução mental uma ação determinante. Não porque criam
peça por peça suas atitudes e seus modos de sentir, mais precisamente, ao
contrário, porque dirigem, à medida que ela desperta a automatismos que o
desenvolvimento espontâneo das estruturas nervosas contém em potência, e,
por intermédio deles, a reações de ordem íntima e fundamental. Assim, o social
se amalgama ao orgânico. (WALLON, 2010, p. 122)

Segundo Galvão (1995), a criança desde o seu nascimento utiliza a emoção como
uma forma de sobrevivência, tendo no choro a principal maneira de se relacionar e chamar
a atenção dos adultos, principalmente quanto às suas necessidades biológicas. Por ser a
emoção biológica e social, seria então a projeção externa da afetividade:
As emoções, que são a exteriorização da afetividade, ensejam assim mudanças
que tendem a reduzi-las. Sobre elas repousam arrebatamentos gregários que
são uma forma primitiva de comunhão e de comunidade. As relações que elas
tornam possíveis aguçam seus meios de expressão, fazendo deles instrumentos
de sociabilidade cada vez mais especializados. Mas, à medida que sua
significação fica cada vez mais precisa tornando-os mais autônomos, separamse da própria emoção. (WALLON, 2010, p. 124).

Dantas (1992) nos traz a afirmação de que, as interações propiciam o
desenvolvimento do ser humano por conta do aspecto afetivo, estando em primeiro plano
a construção do sujeito, enquanto o aspecto cognitivo sofre influências da cultura. Ambos
aspectos são essencialmente sociais.
É a cultura e a linguagem que fornecem ao pensamento os instrumentos para
sua evolução. O simples amadurecimento do sistema nervoso não garante o
desenvolvimento de habilidades intelectuais mais complexas. Para que se
desenvolvam, precisam interagir com "alimento cultural", isto é, linguagem e
conhecimento (GALVÃO, 1995).

Wallon (1986) nos afirma que, as emoções possuem um papel fundamental no
desenvolvimento da inteligência, capaz de ultrapassar as funções cerebrais e numa
articulação entre o biológico e o social de forma recíproca e complementar entre fatores
orgânicos e socioculturais. Portanto, o desenvolvimento humano está associado às
questões genéticas e a fatores ambientais.
O psicólogo (2008) nos traz um olhar de que, a aprendizagem ocorre de forma
dialética, entre os fatores orgânicos, biológicos, afetivos e cognitivos, elaborando
estruturas e sistemas inseridos num ambiente sócio-histórico constituído por uma cultura.
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De todos os fatores, o orgânico é o primeiro a se manifestar para a organização do
pensamento, mas sendo totalmente influenciado pelo ambiente. O meio também será
influenciador das relações opositoras entre inteligência e emoção no processo do
desenvolvimento.
De acordo com Galvão (1995), podemos concluir a teoria desenvolvida por Wallon
na elaboração de uma psicogênese da pessoa completa. A análise comparativa realizada
por ele, de forma metodológica, nos permite perceber um estudo integrado do
desenvolvimento infantil (afeto, motor, cognição), relacionado com as interferências do
ambiente social, sem privilegiar um único aspecto do indivíduo, entendendo o ser como
“geneticamente social”, trazendo o contexto para esse estudo.

3.3

Lev Vigotski
Oliveira (1992) afirma que, Vigotski atuava como psicólogo, pois era um grande

pesquisador sobre o tema, sendo muito interessado por conhecer as “funções psicológicas
superiores”. Ele possuía formação em literatura e em medicina. Vigotski tinha como
pressuposto o de que a constituição do ser humano se dá na sua relação com o outro. A
cultura é determinante no desenvolvimento, tornando-se parte da natureza humana, num
processo socialmente histórico, onde fatores biológicos e sociais interferem no
desenvolvimento psicológico.
Na introdução do livro “A formação social da mente”, Cole e Scribner (2010)
afirmam que, Lev Semionovitch Vigotski nasceu em 05 de novembro de 1896, em Orsha,
e precocemente faleceu em 11 de junho de 1934, aos 38 anos. Seu percurso, como
estudante sempre foi exemplar, sendo reconhecido publicamente e condecorado ao
término dos estudos no primeiro grau. Em sua graduação, dedicou-se aos estudos na área
de linguística, ciências sociais, psicologia, filosofia e arte.
Segundo Palangana (2015), em 1917, formou-se em direito e em filosofia, e um
tempo depois, dedicou-se a estudar medicina e, também se especializou-se em literatura.
Atuou como professor de psicologia e de literatura numa escola em Gomel, onde em
concomitância, dirigia a escola de teatro para adultos, entre os anos de 1917 a 1923
(período da revolução Russa), sendo intensa sua trajetória profissional.
A educação e a arte permeiam as obras de Vigotski – de maneira ora mais, ora
menos explícita – desde seus primeiros estudos sistemáticos sobre criação
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literária e a reação estética10, até seus últimos escritos sobre pensamento e
palavra11. Ser professor e professor de literatura marcou inescapavelmente o
modo de Vigotski conceber o psiquismo humano e estudar a psicologia.
(SMOLKA, apud Vigotski, 2009, p. 7).

Palangana (2015) nos conta ainda que, em 1924, Vigotski conheceu Alexander R.
Luria, em Leningrado, vindo a integrar o corpo de assistentes do Instituto de Psicologia
de Moscou. Vigotski passou a trabalhar com A.R. Luria, A. N. Leontiev, L. S. Sakarov e
outros. Transferindo-se para Moscou, fundou, no mesmo ano, o instituto de estudos das
deficiências, onde dirigiu o departamento de educação especial para deficientes físicos e
mentais.
Por conta dessa vivência, com educação especial, Palangana (2015) afirma que,
Vigotski passa se interessar mais intensamente pela psicologia. De 1925 a 1934, torna-se
professor no curso de psicopedagogia e lidera um grupo de jovens cientistas, que buscam
pesquisar diferentes áreas da psicologia, numa perspectiva histórico-crítica, com o
objetivo de explicar os processos psicológicos humanos de uma forma mais abrangente.
A ciência psicológica no final do século XIX, encontrava-se dividida por duas
correntes opostas: uma empirista, embasada nas ciências naturais e pautada na teoria de
John Lock, e seguida pela maioria dos pensadores americanos. A segunda, com grande
influência na Europa, era de caráter idealista e baseava-se nas pesquisas realizadas por
Descartes e Kant. Até hoje esse conflito ainda existe no mundo da ciência. Livros, como:
A origem das espécies, de Darwin, Reflexos do cérebro, de Séchenov e Elementos da
psicofísica, de Fechner, são marcos do pensamento psicológico no final do século XIX,
como nos conta Palangana (2015, p. 1310), complementada pela fala de Ana Luiza
Smolka, na introdução do livro Imaginação e criação na infância, de Vigotski (2009, p.
8):
Vigotski propunha que a psicologia fosse estudada em termos de drama12.
Contrapondo-se as visões naturalistas, mecanicistas e idealistas da época –
passagem do século XIX para o século XX -, que reduziam ou
desconsideravam o drama da consciência humana, ele buscava explicar a
emergência da dimensão simbólica e da consciência, tomando por base as
condições materiais da existência. Assumindo que “o homem é um agregado
de relações sociais”13, falava na sociogênese do desenvolvimento humano e do
conhecimento, e argumentava sobre a importância de se considerar o
conhecimento ontogenético, no âmbito individual, articulado à história e a
cultura. Daí sua ênfase na internalização das práticas sociais e sua afirmação

10
11

C.f. A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, 1999. Psicologia da arte, 1998.
C.f. A construção do pensamento e da linguagem, 2004.

12

No manuscrito de 29, Vigotski faz referência explícita às ideias de Georges Politzer sobre drama. C.f. Politzer, G. Críticas dos
fundamentos da psicologia. Lisboa: Editorial Presença, s/d.
13
C.f. Vigotski, manuscrito de 29; Marx K. Manuscritos econômicos filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo, Boitempo, 2004.

55

de que “as funções mentais superiores são relações sociais internalizadas”14.
(SMOLKA, apud Vigotski, 2009, p. 8).

Smolka (2009) nos afirma que, diante de tal afirmação fica acondicionado o
desenvolvimento da criança à cultura, tornando próprios da sua constituição o “sentir, o
falar, pensar e se relacionar com os outros”, onde o “drama” vivido por cada um, a forma
como internaliza a sua história de vida, a complexidade e a diversidade das relações
sociais, constituintes desse processo.
Vigotski falará do meio como parte integrante do desenvolvimento da criança,
com o mesmo peso que a hereditariedade nos influencia. Entendamos aqui a palavra
“meio” como “o meio ambiente em que se dá determinado processo”; como ao “ambiente
psíquico, ou cultural e mental, no qual o homem se insere”. Ainda é possível compreender
como “conjunto de elementos materiais e circunstanciais que influenciam um organismo
vivo”, conforme nos traduz do russo Houaiss (2009).
Antes de mais nada é preciso pensar esse meio que se modifica a cada faixa etária
da criança, ou até que o desenvolvimento ocorrerá na gradativa ampliação de seu meio,
na medida em que ela cresce. É no meio que se desenha a estrutura ápice do próprio
desenvolvimento.
De maneira mais reduzida e simples, eu poderia dizer que a influência do meio
no desenvolvimento da criança será avaliada juntamente com demais
influências, bem como com o nível de compreensão de tomada de consciência,
da apreensão daquilo que ocorre no meio. Se as crianças tomarão consciência
disso de formas distintas, então uma mesma ocorrência terá para elas sentidos
completamente diferentes. [...] Tudo se resume ao fato de que a influência de
uma situação ou outra depende não apenas do conteúdo da própria, mas
também do quanto a criança entende ou apreende a situação. (VIGOTSKI,
2010. p. 8).

O meio para Vigotski (2010), possui um papel predominante ao desenvolvimento:
[...] O meio desempenha no desenvolvimento da criança, no que se refere ao
desenvolvimento da personalidade e de suas características específicas ao
homem, o papel de uma fonte de desenvolvimento, ou seja, o meio nesse caso,
desempenha o papel não de circunstância, mas de fonte do desenvolvimento.
O que isso significa? Antes de tudo, isso significa algo muito simples, indica
que se no meio não há forma ideal correspondente, e o desenvolvimento da
criança, por força de quaisquer motivos, toma seu curso sem perpassar essas
características específicas, ou seja, sem interagir com a forma final, então a
forma correspondente na criança também não se desenvolve até o fim. [...]
(VIGOTSKI, 2010. p. 15).

14

A formulação dessa tese no âmbito da psicologia constitui uma das contribuições mais fundamentais de Vigotski.podemos
acompanhar a distinção que ele faz com vários autores, mais particularmente no texto de 1931, Historia del desarrollo de las funciones
psíquicas superiores, que encontramos no volume III das obras escogidas, 1995, em que ele problematiza e já anuncia a importância
do signo e da significação no desenvolvimento humano.
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Vigotski (2010) nos afirma que, o homem é um ser social e que sem as interações
com os pares, em sociedade, ele não desenvolveria as propriedades características da
humanidade.
Tal posição, penso eu, a respeito da interação entre a forma ideal e a inicial e
esses exemplos que eu mencionei elucidam a ideia que trouxe no início, mais
precisamente, a de que o meio desempenha, com relação ao desenvolvimento
das propriedades superiores específicas do homem e das formas de ação, o
papel de fonte de desenvolvimento, ou seja, a interação com o meio é
justamente a fonte a partir da qual essas propriedades surgem na criança. E se
essa interação com o meio for rompida, só se por força das inclinações
encerradas na criança as propriedades correspondentes nunca surgirão por
conta própria. (VIGOTSKI, 2010. p. 17).

Souza e Andrada (2013) nos introduzem conceitos fundantes de Vigotski, e
orientam que sua obra sofre influência de princípios marxistas e da filosofia, elaborando
uma psicologia de base ética humanista, vinculada ao modo de agir humano que, na
abordagem histórico-cultural, envolveria a superação, a cooperação e a emancipação.
Para Vigotski, a realização humana só é possível pela superação. Entretanto
pela ênfase dada ao papel da cultura na constituição do humano, essa superação
exige condições materiais e concretas para a sua realização e, a principal
condição, seria a cooperação entre as pessoas (SOUZA; ANDRADA, 2013.
p.356-357).

Portanto, a cooperação seria a responsável por viabilizar a superação, permitindo
ao homem a conquista da liberdade de pensamento e de ação. A evolução psíquica do
homem, denominada de Funções Psicológicas Superiores -FPS, trazem o resultado do
desenvolvimento histórico-cultural.
O aparecimento das Funções Psicológicas Superiores está subordinado as
incitações do ambiente que permeiam as experiencias do sujeito desde o seu
nascimento. Assim as funções psicológicas passam de natural a cultural
quando mediadas. O sujeito pela mediação do outro converte as relações
sociais em funções psicológicas que passam a funcionar como sendo próprias
de sua personalidade (SOUZA; ANDRADA, 2013. p.357).

As autoras ainda nos informam que a evolução do processo elementar ao superior
é um resultado de combinações e relações entre as funções, através de uma rede de síntese
entre elas. As FPS (memória, consciência percepção, atenção, fala, pensamento, vontade,
formação de conceitos, e emoção) através das interações formam um sistema psicológico
que se relacionam entre si, sem chegarem ao esgotamento. Embora as estruturas não
mudem as conexões, são passíveis de mudanças. Portanto, os nexos são a constituição de
novos significados e sentidos, próprios do processo evolutivo, permitindo ao sujeito
avançar em seu desenvolvimento.
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As funções psicológicas superiores da criança, as propriedades superiores
específicas ao homem, surgem a princípio como formas de comportamento
coletivo da criança, como formas de cooperação com outras pessoas e, apenas
posteriormente elas se tornam funções superiores individuais da própria
criança (VIGOTSKI, 2010).

Conforme nos falam Souza e Andrada (2013), Vigotski vem nos mostrar que não
é possível estudarmos a fala e o pensamento separadamente, pois essa dialética nos
proporciona o caráter histórico do comportamento humano. É pela aquisição da fala que
nos relacionamos e, ao mesmo tempo, interferimos com o/ no meio social. Portanto, se a
fala exerce a função de comunicação do sujeito com o meio, esse processo promoverá a
fala interna, responsável por organizar o pensamento, e que só se desenvolverá mediante
as trocas com os pares.
Souza e Andrada (ibidem) consideram o “sujeito histórico”, como aquele que se
apropria do social como “fonte” de desenvolvimento, e não como algo que o influencia,
abrangendo na sua totalidade a consciência, as funções psicológicas superiores e a
personalidade.
Vigotski afirma em suas obras que, os processos do desenvolvimento são fruto
das interações sociais ocorridas através do meio, onde o indivíduo histórico e cultural,
tem através das vivências, a junção da personalidade ao meio.

3.4

A Pedagogia e a diversidade
Conforme mencionei no início desse capítulo, trouxe para esse momento três dos

principais pensadores que estudaram e pesquisaram sobre as etapas do desenvolvimento
da criança, e nos orientaram que o meio, em que as crianças vivem, é mediador do seu
processo de desenvolvimento. Vigotski, Wallon e Piaget oferecem aos gestores a
concepção de educação e de infância que respeita a criança como sujeito de cultura, que
pode fundamentar teoricamente a prática cotidiana das unidades escolares.
A pedagogia, que nos auxilia a entender como ocorrem os processos de
desenvolvimento e aprendizagem, nos faz pensar, também, que é importante dialogar com
esse conhecimento, e com a realidade que encontramos nas unidades de educação infantil
brasileiras. A diversidade está presente na escola pública e acaba por ser um desafio aos
gestores pensar em propostas que inclua a todos, sem distinção.
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Unidades que estão localizadas numa área que conta a história da chegada de
pessoas que foram escravizadas, precisariam trazer para a prática pedagógica a
regionalidade, a memória local, a identidade daquele grupo e a diversidade étnico-racial.
De fato, o que buscamos ao levantarmos essas questões é uma pedagogia descolonizadora
e abolicionista, que discuta e trabalhe as diferenças constituídas no povo brasileiro, como
nos trazem Faria e Finco (2013, p.109), na mudança de práticas eurocêntricas presentes
em nossos currículos:
...Na convivência com as diferenças e com o respeito à diversidade, rumo a
utopia de uma educação que supere a desigualdade, o adultocentrismo, o
racismo, o sexismo, o machismo, a homofobia, a heteronormatividade etc.
Buscamos contribuir, assim, para a construção de uma pedagogia da infância
e para o aprofundamento das concepções a respeito das crianças pequenas
brasileiras e da educação infantil pública, que no nosso entender, passa por
uma grande crise de regulação no Brasil e nas sociedades ocidentais nessa fase
do capitalismo.

As autoras (ibidem) abordam as diferenças e a diversidade das infâncias
brasileiras, e ainda considerações sobre o cotidiano e as vivências das crianças, chamando
a atenção para a forma como essas diferenças marcam as suas condições sociais de vida.
Essa condição expressa o desafio de pensar práticas que possibilitem a articulação da
diversidade cultural e étnico-racial, através da constatação da pluralidade das identidades
humanas e das diferentes infâncias e formas de ser criança.
O desafio que se coloca está em compreender a infância como uma variável
sociológica que se articula à diversidade da vida das crianças considerando a
classe social, o gênero e o pertencimento étnico, ou seja, uma infância plural.
(FARIA E AFINCO, 2013. p.114).

Cada criança ao ingressar na educação infantil traz consigo sua história de vida,
uma identidade constituída em suas relações familiares, mesmo que ainda seja um bebê.
Essa pluralidade das infâncias traz para o convívio diário uma riqueza de vivências que
só a coletividade que está presente nessa etapa da educação é capaz de propiciar.
Realidades sociais diferentes, gênero e etnias diversas permitem que, ao vivenciarem
experiências nas trocas coletivas de serem meninas, meninos, negras, negros, brancas ou
brancos, ou seja, nas suas condições sociais de serem crianças, construam suas
identidades.
Candau (2008) reflete sobre as questões étnico-raciais e o multiculturalismo,
como algo que é iminente da sociedade atual, onde o contexto histórico, político e
sociocultural, atuam na produção do conhecimento e da política pública, com o objetivo
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de intervir e transformar a dinâmica social. Direitos sociais conquistados recentemente
através de movimentos e lutas por igualdade racial, são exemplos dessa reflexão.
Enfim, trata-se de uma constante reflexão acerca de conhecer e respeitar as
diferenças e diversidades presentes na educação infantil, que influenciam diretamente no
desenvolvimento da criança.
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4

4.1

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Aspectos Gerais
Segundo Moscovici (1995), o conceito de representações sociais nasce na

sociologia de Durkheim, e na antropologia de Lév-Bruhul. Tal conceito, que serviu de
base para a elaboração da teoria da religião e do pensamento mítico, também teve
importante influência em outras teorias como a da linguagem de Saussure, das
representações infantis de Piaget e do desenvolvimento cultural de Vigotski. Segundo o
autor, desde o início Durkheim e Lév-Bruhul, expressavam a ausência de uma teoria do
conceito de representações sociais, bem como dos fenômenos que ela expressa, e ainda
acrescentavam que tal tarefa deveria ser elaborada pela Psicologia Social.
Moscovici (1995) nos traz ainda um olhar importante para a TRS, baseado nos
fenômenos sociais:
Outro ponto sobre o qual seria necessário insistir é que os fenômenos sociais,
que nos permitem identificar de maneira concreta as representações e de
trabalhar sobre elas são, nós sabemos, as conversações, dentro das quais se
elaboram os saberes populares e o senso comum. Para ser bem mais preciso,
pois sobre esse ponto houve mal-entendidos, estes fenômenos nos dão um
acesso privilegiado aos processos dos quais se ocupa a teoria psicanalítica, e
por razões procedentes. Mas isso não significa que as conversações, os saberes
populares ou o senso comum devam ser considerados à parte, ou que se aceite
que somente eles expressem às representações sociais. Estas podem ser
encontradas, sob outras formas, nas ciências, nas religiões, nas ideologias e em
outras circunstâncias. É certo que teorias recentes consideram o senso comum
como um protótipo dos fenômenos sociais em geral. (MOSCOVICI, 1995. p.
9, 10).

Farr (1995) vem afirmar que Moscovici, apoiado nas ideias das ciências sociais,
traz a teoria das representações sociais como uma forma sociológica da psicologia social.
O autor argumenta ainda que a representação coletiva trazida por Durkheim não é capaz
de expressar a complexidade das sociedades modernas, com suas diversidades,
pluralidades e com as mudanças rápidas que ocorrem na política, cultura e economia.
Julgou-se, então, mais adequado estudar as representações sociais do que as coletivas,
tendo em vista que, nos dias de hoje, são poucas as representações que sejam
verdadeiramente coletivas.
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Segundo Farr (1995), durante todo o tempo a TRS de Moscovici se opôs
criticamente sobre a natureza individualizante, trazida pelas pesquisas em psicologia
social, norte americana, sendo uma das maneiras de socializá-la, a aceitação da TRS por
parte dos psicólogos sociais americanos, o que não ocorreu.
Jodelet (2001) afirma que com as representações sociais é possível pensar
fenômenos observáveis, ou construídos por um trabalho científico. Podemos pensar que
as observações em representações sociais são de caráter natural em muitas ocasiões,
presentes nos discursos através de palavras, veiculadas em “mensagens e imagens
midiáticas15, cristalizadas” em condutas e em organizações materiais e espaciais.
Portanto, as representações são fenômenos complexos sempre presentes e em ação na
vida social. (JODELET, 2001. p.37).
A autora (2001) vem nos trazer a riqueza desse fenômeno e o quanto ele nos
permite percebê-lo presente em diferentes momentos:
“elementos: informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças,
valores, atitudes, opiniões, imagens etc. Tais elementos, apresentado como um
saber, nos apresenta o estado da realidade” (JODELET, 2001. p21).

De acordo com Jodelet (2001), a representação social:

É uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada com um
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a
um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso comum ou
ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre
outras, do conhecimento científico. (JODELET, 2001, p. 22)

Entretanto, segundo Jodelet (2001), é legítimo enquanto objeto de estudo, devido
à importância na vida social e aclarado pelos processos cognitivos das interações sociais,
que essa forma de conhecimento se diferencie entre outras do conhecimento científico. O
que nos leva a reconhecer que as representações sociais orientam e organizam a forma
que se estabelecem as comunicações.
Para Sá (2015), é importante investigar a forma como se dá o conhecimento
popular, se esse conhecimento é da sociedade (coletivamente) ou do indivíduo. Vale
considerar que esse sujeito/ indivíduo não pensa sozinho, pois os significados dos objetos
são construídos socialmente no coletivo. Para o autor, as representações são consideradas
como formas de saber e as explicações sobre elas estão para além de simples opiniões,

15

No original, médiatiques – relativas à mídia. (N.T.)
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constituindo-se em teses elaboradas pelos grupos sociais. Assim, as representações
sociais se apresentam como uma rede de ideias, metáforas e imagens mais ou menos
ligadas entre si, de acordo com crenças centrais que nelas estão presentes.
Segundo Moscovici (2004):
Nós percebemos o mundo tal como é e todas as nossas percepções, ideias e
atribuições são respostas a estímulos do ambiente físico ou quase físico, em
que nós vivemos. O que nos distingue é a capacidade de avaliar seres e objetos
corretamente, de compreender a realidade completamente. (MOSCOVICI,
2004, p. 30).

Duveen (1995) nos faz refletir que, só podemos compreender o que são
representações sociais se percebermos a forma como elas ocorrem, e como se
transformam. O que significa o processos de ancoragem e de objetivação, como também
a forma como se dá a propagação e difusão.
Moscovici (2004) define o processo de ancoragem ao lado de objetivação, como
ponto fundamental da TRS. A ancoragem “torna familiar o que não é familiar”. Trata-se
de um processo em que o objeto, antes de ser conhecido, vai sendo associado a
conhecimentos e práticas anteriores (conhecimentos, práticas e crenças familiares). Desse
modo, ao ser associado ao já existente, perde o caráter de desconhecido, se tornando
familiar. Os processos de ancoragem são permanentes nas representações sociais,
mantendo vivas as raízes dos sistemas sócio-cognitivos.
Campos (2003) enfatiza que estudar ancoragem é fundamental e necessário para
a compreensão e funcionamento de qualquer representação social.
Segundo Almeida (2009), e Doise (1992), existem três níveis de ancoragem: a
ancoragem “psicológica”, formada pelo estudo de como a representação se enraiza nas
atitudes e valores dos indivíduos; a ancoragem “psicossociológica”, pensada na forma
como as pessoas percebem as relações entre os grupos sociais, e genericamente, como
ocorre a estrutura social ou nas percepções do meio social; e a ancoragem “sociológica”,
que fala sobre o pertencimento dos indivíduos nos grupos, e nas suas “experiências”.
Jodelet (2001) propõe uma visão da ancoragem a partir de três modalidades (ou
abordagens): a primeira como um processo de designação ou atribuição de significado,
onde a sociedade define o sistema de valores e o quadro das relações entre os diferentes
grupos e seus diferentes interesses, contribuindo para uma rede de significados em torno
de uma representação. A segunda modalidade é praticamente uma consequencia da
primeira e não pode ser dissociada do estudo da objetivação. São dois processos
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complementares: as situações entre indivíduos, grupos e eventos são interpretadas tendo
como ponto de referência o novo, ou seja, a novidade passa a ser um instrumento de
interpretação da realidade. Os objetos são transformados pelo significado e o meio social
e é re-significado através das representações sociais. A terceira gera o enraizamento no
sistema de pensamento na representação social.
Jodelet (2001) nos alerta ainda que este processo de enraizamento tem um sentido
de dupla direção, pois o novo sofre alterações ao ser incorporado aos sistemas
preexistentes. Contudo, ele também exerce influência nesses mesmos sistemas,
simultaneamente, ao ser incorporado.
Para Moscovici (2004), o primeiro mecanismo de transformar ideias estranhas em
contextos familiares é o movimento que faz a ancoragem, ou como nos esclarece Spink
(1993. p. 306), “ancoramos o desconhecido em representações já existentes”.
Esse é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos
intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com o
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. (MOSCOVICI,
2004. p.61

Spink (1993) traz a ideia de que nesse momento é possível o meio influenciar
outras pessoas, sob a pressão de valores do grupo, onde a ancoragem ocorre através
situação real vivida socialmente, não sendo um processo cognitivo.
A objetivação surge como o segundo mecanismo onde, para Moscovici (2004.
p.71 e 72), “[...] objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia ou um ser
impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem. Comparar é já representar, encher
o que está naturalmente vazio, com substância [...]”. Segundo o autor:
Objetivação une a ideia de não-familiaridade com a de realidade. Torna-se a
verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente como um universo
puramente intelectual e remoto, a objetivação aparece, então, diante de nossos
olhos, física e acessível. Estamos legitimados em afirmar, que toda
representação torna real [...] um nível diferente da realidade. Esses níveis são
criados e mantidos pela coletividade, e se esvaem com ela, não tendo existência
por si mesmos. (MOSCOVICI, 2004. p. 71).

Segundo Spink (ibidem), objetivação pode ser exemplificada pela representação
de uma imagem de que se cristalizou, ou seja, a objetivação se realiza quando o indivíduo
é capaz de transformar situações abstratas em concretas, de uma forma tão intensa que é
praticamente uma domesticação, um processo muito mais atuante que a ancoragem.
Este processo implica três etapas: primeiramente, a descontextualização da
informação através de critérios normativos e culturais; em segundo lugar, a
formação de um núcleo figurativo, a formação de uma estrutura que reproduz
de maneira figurativa uma estrutura conceitual; e, finalmente, a naturalização,
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ou seja, a transformação destas imagens em elementos da realidade. (SPINK,

1993, p. 306)

Lima e Campos (texto inédito) apresentam o modelo figurativo, elaborado por
Moscovici (2012), após a análise da coleta de dados de uma pesquisa realizada com
diferentes grupos de franceses. O autor nos mostra (Figura 5), onde sintetiza o
pensamento de novecentos e cinquenta pessoas para a questão: “Para você o que é
psicanálise?
Fig.5 – Modelo Figurativo da Representação Social da Psicanálise.

Fonte: MOSCOVICI. A Psicanálise, sua imagem e seu público. Vozes. Petrópolis, RJ. 2012. Página 108.

Conforme os autores (texto inédito), o modelo figurativo representado na Fig. 5, é
possível perceber como “uma teoria científica se transforma em RS” (LIMA, CAMPOS.
p. 5). Os autores nos trazem também que uma das conclusões de Moscovici (2012) é a de
que a questão da psicanálise se torna aceitável socialmente se for da mesma subtraída a
questão da sexualidade, deixando claro que o grupo se reorganiza em seus conceitos,
valores e regras constituídas socialmente.
Portanto, acreditamos que investigar a representação social do que os gestores
pensam sobre o papel da educação infantil no desenvolvimento da criança pode nos
mostrar caminhos sobre conceitos e valores que esse grupo considera importante para
compor seus currículos na unidade. Outro ponto a ser investigado será o que propõem em
seus Projetos Políticos Pedagógicos quanto à história e memória local.

4.2

As Representações Sociais no Campo da Infância
Segundo Duveen (2003), Moscovici e Piaget compartilham de uma mesma

postura epistemológica, pois se as designações “social” e “desenvolvimento” passaram a
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integrar categorias distintas em Psicologia, para a epistemologia essa ideia não é
adequada. Compreender como a criança se desenvolve é a base da questão para os
desenvolvimentistas. Porém, os psicólogos sociais também esquecem que todo ator social
tem uma história de desenvolvimento, influenciada pelo meio, que não pode ser ignorada.
Segundo o autor (1995), para que possamos compreender qualquer coisa, é preciso
compreender os processos dos quais ela foi produzida. Esse é um dos pressupostos
centrais das teorias genéticas. Em seus textos, Piaget e Vigotski nos aclaram essa
definição e que também podemos encontrar na Teoria das Representações Sociais. O
autor nos mostra também, que Piaget traz seu foco de estudos e pesquisa não para o
indivíduo, mas para o sujeito do conhecimento ou “sujeito epistêmico, como define:
O ‘sujeito psicológico’ centrado em um ego consciente cujo caráter funcional
é incontestável, mas que não é a origem das estruturas do conhecimento geral;
mas existe também o ‘sujeito epistêmico’ ou aquilo que é comum a todos os
sujeitos no mesmo nível de desenvolvimento, cujas estruturas cognitivas são
derivadas de mecanismos mais gerais de co-ordenação das ações (PIAGET,
1966. p.308 apud DUVEEN, 1995. p. 270).

O autor (1995) comenta que, a questão central no trabalho de Piaget sempre foi
buscar a forma como se dá o conhecimento nas crianças, tendo como base esse olhar,
operações sensório motoras e operações mentais, não são em si mesmas o conhecimento,
mas a base dele, o processo pelo qual o conhecimento do mundo é constituído. Assim, na
perspectiva de Piaget, o que importa é a uniformidade sustentada através dos contextos
sociais e culturais, universalizando formas de organização cognitivas que são
representações sociais particulares. O caráter lógico na construção do conhecimento traz
ao sujeito um lugar, em um mundo em que essa mesma lógica precisa ser legitimada
A teoria de desenvolvimento de Vigotski, para o autor (1995), apresenta-se,
inicialmente, mais afinada com as representações sociais, uma vez que tal teoria trazia
preocupações psicossociais. O fato de que os processos psicológicos originam nas
relações sociais, Vigotski propõe que:
Na lei genética geral de desenvolvimento cultural, o que emerge como interno,
como processos intra-individuais, são as internalizações que foram
estabelecidas externamente, em processos interindividuais. O que a criança faz
em cooperação hoje, ela fará sozinha amanhã (VIGOTSKY, 2004).

Duveen (1995), traz um segundo tema: nos propõe que os signos trazidos por
Vigotsky, na construção dos processos psicológicos, pressupõem uma comunidade de
usuários para que possam funcionar. Tais temas demonstram um quadro onde a criança
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em seu desenvolvimento, vai progressivamente interiorizando as práticas coletivas de sua
comunidade, através de interações com adultos e com crianças mais experientes. Dessa
maneira, tais processos são produtos histórico-culturais, e não somente os processos
psicológicos construídos socialmente. Diante de tais fatos, o autor (ibidem) apresenta um
olhar no qual Moscovici questiona os estudos de Vigotsky, numa relação direta entre as
práticas sociais e o funcionamento individual, não valorizando as estruturas
intermediárias entre esses dois planos, principalmente deixando de mencionar o papel
mediador das identidades sociais no desenvolvimento do conhecimento.

4.3

As Representações Sociais e as Narrativas de Vida
Narrativas de vida ampliam o olhar nos estudos de representações sociais de forma

importante e singular na discussão sobre o sujeito, sua complexidade e a coletividade.
Segundo Bragança (2012), esse olhar proposto pelas narrativas de vida, contrapõe às
concepções estruturalistas predominantes das pesquisas quantitativas ou as que
predominaram os estudos educacionais durante muito tempo. Esse contraponto, nos faz
ir em busca das histórias narradas pelos gestores, devido à riqueza que encontramos diante
dos processos de construção desse conhecimento educacional.
Essas narrativas, propiciam sentido à sua historicidade e a sua vida, constituindose em um enfoque teórico-metodológico que acaba com a formalidade quando iniciamos
as entrevistas. Quando valorizamos as histórias individuais e coletivas que nos são
narradas, compreendemos os processos sociais e históricos:
A história de vida manifesta-se como movimento propriamente humano de dar
sentido à vida e à sua historicidade. Constitui um enfoque teóricometodológico, que rompendo com o paradigma lógico formal, focaliza a vida,
em suas tramas individuais e coletivas como um lócus privilegiado dos
processos sociais e histórico. (BRAGANÇA, 2012. p. 552).

O olhar do pesquisador sobre cada história, dependendo das referências
epistemológicas, se baseará em diferentes campos das ciências humanas, ao conduzir as
análises das entrevistas. Nesse estudo, buscamos atrelar as análises das narrativas
aproximando-a da teoria das representações sociais. A memória local, o contexto do Cais
do Valongo, o papel da educação infantil no desenvolvimento das crianças e as narrativas
de vida dos gestores, serão pontos de reflexão, como nos orienta Bragança (2012):
A narrativa de vida individual e coletiva faz parte da forma propriamente
humana de construir/ recriar conhecimentos, de preservar a memória, de criar
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as identidades, de atribuir a objetos e lugares valor simbólico. A tradição oral
é, então, a primeira forma de história; uma história viva e pulsante, acessível
a todos membros da comunidade. Nas aldeias africanas, um grupo de homens
distinguia-se por seu papel de homem memória, o griot da África, mas toda
comunidade era envolvida no movimento da partilha e construção da história.
O homem-memória registra os fatos históricos da comunidade, os interpreta
e os narra – uma história aberta, em que todos os membros do grupo estão
presentes nos fatos narrados e se sentam à roda para ouvir. No entanto, o
relato oral como testamento da história foi perdendo seu lugar frente a
emergência do escrito, que assume a hegemonia de fonte histórica
privilegiada. (BRAGANÇA, 2012. p.429).

Para Bragança (ibidem), as histórias de vida integram uma prática social de
transmissão de cultura oral, são práticas intergeracionais, passando de pais para filhos,
que se propõem a trocas de comunicações e histórias constituídas por um grupo. Há
também a prática de preservação de objetos que guardam registros de lembranças e
memórias de histórias individuais e coletivas. Com o tempo essas práticas foram se
constituindo em um gênero literário e por meio de biografias ou autobiografias constituem
uma metodologia de pesquisa nas ciências sociais.
A incorporação das histórias de vida como caminho metodológico expõe para
as ciências humanas e sociais, o desafio de trabalhar fora do quadro lógico
formal e positivista, reenviando o olhar para uma perspectiva aberta à
incorporação da subjetividade como elemento fundamental da constituição
epistemológica do saber nesse campo do conhecimento já que fundada na
interação social, no olhar do sujeito. (BRAGANÇA, 2012. p.378).

Olhar para as narrativas é ouvir o que os gestores carregam das suas histórias de
vidas para o que está presente em suas práticas pedagógicas, que segundo Bragança
(ibidem), fortalece o entrelaçamento entre os acontecimentos biográficos que se
constituíram da experiência da formação e que estão presentes nos relatos das memórias
de vida contadas, das experiências e da formação acadêmica de cada gestor participante.
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5

METODOLOGIA
Para a realização desse estudo foi adotada a abordagem qualitativa. Conforme

Minayo (2002), a pesquisa qualitativa lida com aspectos da realidade que não são
possíveis serem quantificados, centrando-se na compreensão e explicação das relações
sociais, por trabalhar com o universo de significados, valores e atitudes que não podem
ser reduzidos à operacionalização de variáveis que, para Sousa (2016), tal abordagem
busca a compreensão e a interpretação dos conhecimentos que envolvem os fenômenos
humanos sociais e não somente descrevê-los.
Nossa opção na pesquisa se deu por realizar entrevista-conversa com os gestores
das unidades com educação infantil.
Entrevista-conversa, como nos esclarece Bragança (2015), é uma metodologia que
permite tornar o momento em que estamos buscando informações para a pesquisa, ser
mais leve, ter um tom um pouco mais informal. Seguimos para a entrevista com um
roteiro e somos mediados pelos temas que o compõe, porém eles não fecham as
possibilidades de resposta e é nesse ponto que as entrevistas-conversa fazem a diferença,
pois queremos ouvir o que as pessoas trazem das suas histórias.
As entrevistas serão semidirigidas, que, de acordo com Manzini (1990/1991),
trazem o tema para o foco da pesquisa. Pela maneira informal e mais livre com o qual é
realizada, o roteiro de perguntas é elaborado de forma a permitir que, no momento da
entrevista, surjam outras questões inerentes ao tema e as respostas não estão
condicionadas a uma padronização.
Os dados coletados nas entrevistas serão observados e fundamentados, com base
na técnica de análise de conteúdo, que segundo Bardin (2016), propõe um conjunto de
instrumentos metodológicos que se aplicam a discursos diversificados, revelando o que
está oculto no texto.
A pesquisa baseia-se nas narrativas de vida de gestores, tendo como objeto o papel
da educação infantil no desenvolvimento da criança, buscando assim uma aproximação
com a abordagem (auto)biográfica. Segundo Bragança e Lima (2018):
[...] Aproximações teóricas entre o campo da abordagem (auto)biográfica e da
TRS para compreender relações entre trajetórias de vida, formação e do
trabalho docente reforçando essa potencialidade teórica. (BRAGANÇA,
LIMA, 2018, p. 234).

Portanto ao escutarmos os gestores, profissionais que conduzem e decidem os
caminhos do fazer pedagógico de unidades de educação infantil, pelo viés das suas
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narrativas de vida, temos acesso a importantes dados do cotidiano escolar, que nos
permite afinar o olhar da pesquisa:
No entrelaçamento dos temas abordados nas entrevistas-conversas, influências
familiares aparecem como traços que marcaram a vida dos narradores.
(BRAGANÇA, LIMA, 2018, p. 239).

Segundo Bragança e Lima (2018), marcas do nosso fazer profissional se dão pelas
experiências que vivemos em família, desde a infância até chegarmos à vida adulta, bem
como os fatos relacionados a experiencias vividas no período da escolarização. Enfim, a
história de vida marca as ações profissionais. As narrativas de vida, relatadas nas
entrevistas-conversa, nos fazem pensar que o trabalho que os gestores realizam sofre
influência das representações que trazem de suas histórias pessoais e profissionais.

5.1

Campo De Pesquisa
A área inicial escolhida para a realização da pesquisa envolvia apenas o contexto

do Cais do Valongo, que abrange os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, na cidade
do Rio de Janeiro. Para atingirmos o quantitativo mínimo de 10 gestores participantes da
pesquisa, ampliamos o recorte para a área considerada de Pequena África, acrescentando
os bairros do Centro, Praça Onze e Cidade Nova.
Sendo assim, o estudo foi realizado em quatro unidades escolares, com educação
infantil, da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, localizadas na área
da “Pequena África”, com distância menor que dois quilômetros, do sítio arqueológico
do Cais do Valongo, sendo elas:
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•

Figura 6 – Escola 1

Esta unidade escolar fica localizada no centro da cidade, próximo a Central do
Brasil. O contexto em que está inserida, bem como todo no seu entorno, é histórico, a
contar pelo prédio do EDI, e fica localizada a uma distância de aproximadamente um
quilômetro e meio do Cais do Valongo. Um tempo de percurso a pé, estimado em 20
minutos.
Este EDI atende aos grupamentos de creche e pré-escola, com turmas do
Maternal I a Pré-escola II, e não possui atendimento de berçário.
•

Figura 7 – Escola 2

Esta unidade escolar está localizada no Bairro de Santo Cristo, próximo ao Centro
da cidade, a aproximadamente um quilômetro e setecentos metros de distância do Cais
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do Valongo, num tempo estimado em vinte e dois minutos, num percurso a pé. Atende
principalmente a comunidade que reside no Morro da Providência.
Este EDI atende aos grupamentos de creche e pré-escola, com turmas do
Maternal I a Pré-Escola II, e não possui atendimento de berçário.

•

Figura 8 – Escola 3

Esta unidade escolar fica localizada no Bairro da Gamboa, próximo ao Centro da
cidade, a aproximadamente novecentos metros de distância do Cais do Valongo, num
tempo estimado em doze minutos, num percurso a pé. Atende principalmente a
comunidade que reside no Morro da Providência.
Esta unidade atende apenas ao grupamento de creche, com turmas do berçário I
ao Maternal II, crianças dos seis meses aos três anos e onze meses. Não possui
atendimento de Pré-Escola.
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•

Figura 9 – Escola 4

Esta unidade escolar fica localizada no Bairro de Santo Cristo, próximo ao Centro
da cidade, a aproximadamente um quilômetro e duzentos metros de distância do Cais do
Valongo, num tempo estimado em quinze minutos, num percurso a pé. Atende
principalmente a comunidade que reside no entrono da escola, como também a que reside
no Morro da Providência. Está próximo aos museus e institutos culturais que integram
essa região.
Este EDI atende aos grupamentos de creche e pré-escola, com turmas do
Maternal II a Pré-escola II, e não possui atendimento de berçário.

5.2

Sujeitos da Pesquisa
Participaram do estudo dez gestores, sendo quatro diretores, três diretores adjuntos

e três professores articuladores – P.A, todos de unidades de educação infantil.
A escolha de se buscar os gestores ocorreu para que pudéssemos entender o olhar
desses profissionais sobre o papel da educação infantil no desenvolvimento da criança, e
como as instituições públicas de educação promovem tal desenvolvimento.
Queremos observar também, se há influência da região na proposta pedagógica
construída na unidade. A proximidade com o patrimônio do Cais do Valongo apontaria
no planejamento ações voltadas para a diversidade étnico-racial, de uma forma
diferenciada de outras unidades que estão distantes dessa localização?
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5.3

Produção de fontes de pesquisa
Foram utilizados formulários de caracterização de perfil sócio profissional dos

gestores, como proposta de traçar o perfil dos participantes, como também realizamos
entrevistas semiestruturadas individuais.
Os formulários coletaram dados referentes à idade, gênero, formação profissional,
escolaridade, tempo de trabalho na função, tempo de trabalho na escola pesquisada, tempo
de atuação na educação infantil, cargo e função na escola.
Ambos sujeitos da pesquisa preencheram o formulário. A análise do perfil dos
gestores produziu onze quadros de caracterização de perfil, que se encontram disponíveis
nos anexos. Todavia, descrevo brevemente abaixo, as informações coletadas.
Todas as dez gestoras entrevistadas marcaram como sendo integrantes do gênero
feminino. Oito delas se encontram na faixa etária entre os quarenta e um a cinquenta anos,
e duas entre a faixa de trinta e um a quarenta anos, mostrando um perfil jovem de idade,
mas que demonstra uma experiência de vida nessa trajetória.
Quanto ao cargo que ocupam na escola, metade são professoras de educação
infantil, ou seja, cinco gestoras, e a outra metade são professoras II, ocupando as funções
de diretor, diretor adjunto e professor articulador da seguinte forma: quatro estão na
função de diretora da unidade escolar, três na função de diretora adjunta e três na função
de professora articuladora.
O tempo em que estão trabalhando naquela unidade escolar ficou bem variado,
pois duas estão há um ano ou menos, seis entre os seis e dez anos, uma com 28 anos e
uma com mais de 30 anos.
As gestoras que estão há mais de vinte anos na função, nos leva a perceber em
seus relatos, que quanto mais tempo o gestor permanece na mesma unidade escolar, mais
ele se envolve com as questões locais e com a comunidade. A longa permanência na
escola o leva a conhecer a história da região, a história de todos os envolvidos no processo
educativo. Esse envolvimento promove um conhecimento que o torna capaz de resolver
qualquer demanda que possa surgir no exercício da sua função de gestor.
Da mesma forma, o relato das gestoras mais novas na função, demonstram pouco
envolvimento com a instituição e com as crianças, pois parece que não estabeleceram
vínculos.
A maioria das gestoras possui de seis a dez anos como tempo de atuação na função
de gestor.
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Quanto ao tempo de atuação na educação infantil, todas ultrapassam os cinco anos
de trabalho, estando quatro gestoras atuando na EI entre os seis aos dez anos, duas entre
os onze aos quinze anos, duas entre os dezesseis e vinte anos, uma entre os vinte e seis e
trinta anos e uma com mais de trinta anos.
No quesito que aborda a escolaridade, todas as gestoras são graduadas. A maioria
com formação em pedagogia, duas com formação em letras e uma com formação em
história. Quatro delas concluíram a formação de pós-graduação, Lato Sensu.
Apenas uma das gestoras entrevistadas exerce outra atividade profissional fora da
Rede Municipal. É professora de línguas em outra Rede de Ensino atuando outra etapa
do ensino básico. As demais nove gestoras não exercem outra atividade profissional.
Optamos por substituir o nome das gestoras por nomes de flores e plantas,
garantindo assim o anonimato das participantes. Os nomes escolhidos foram aleatórios,
plantas que são inteiramente de meu apreço, não possuindo qualquer outra função ou
representação que não seja preservar a identidade da gestora participante da pesquisa e
personificar as respostas.
Camélia, com cinquenta anos de idade e vinte e seis anos de trabalho na educação
infantil, estando há cinco anos na função de gestora, sendo diretora da unidade. É
professora generalista de matrícula (PII), tem pós-graduação em gestão e sua graduação
foi em Pedagogia.
Bromélia possui quarenta e seis anos de idade e nove anos de trabalho na educação
infantil, estando há cinco meses na função de gestora, como professora articuladora e na
escola. É professora generalista de matrícula (PII), possui graduação em Letras.
Azaléa tem quarenta e sete anos de idade e dez anos de trabalho na educação
infantil, estando há um ano na função de gestora, como diretora adjunta. Está nessa
unidade escolar há dez anos. É professora de educação infantil de matrícula (PEI), tem
graduação em Pedagogia.
Antúrio com quarenta e dois anos de idade e dezoito anos de trabalho na educação
infantil, estando há oito anos na unidade escolar e há um ano e meio na função de gestora,
como professora articuladora. É professora de educação infantil de matrícula (PEI), sua
graduação é em Pedagogia, séries iniciais e educação infantil.
Samambaia possui cinquenta e três anos de idade e quinze anos de trabalho na
educação infantil, estando há um ano na função de gestora, como diretora adjunta. Está
nessa unidade escolar há cinco anos. É professora de educação infantil de matrícula (PEI).
Possui pós-graduação em educação infantil e sua graduação é em Pedagogia.
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Margarida tem cinquenta e três anos de idade e trinta anos de trabalho na educação
infantil, estando há trinta anos na mesma escola. Encontra-se há sete anos na função de
gestora, sendo diretora da unidade. É professora generalista de matrícula (PII), tem pósgraduação em artes e sua graduação foi em História.
Dália com quarenta e seis anos de idade e oito anos de trabalho na educação
infantil, estando há dois anos na função de gestora, sendo diretora. É professora
generalista de matrícula (PII), possui graduação em Pedagogia.
Begônia possui quarenta e sete anos de idade e dezessete anos de trabalho na
educação infantil, estando há seis anos na unidade escolar e há cinco aos na função de
gestora, sendo diretora adjunta. É professora generalista de matrícula (PII), tem pósgraduação em gestão e possui duas graduações, uma em Pedagogia e a outra em
Rosa tem trinta e oito anos de idade e treze anos de trabalho na educação infantil,
estando há dois anos na função de gestora, sendo diretora. É professora de educação
infantil de matrícula (PEI). Possui graduação foi em Letras. Atua em outra Rede como
professora de Língua Portuguesa.
Cactos com trinta e sete anos de idade e oito anos de trabalho na educação infantil,
está há três anos na função de gestora, como professora articuladora. É professora de
educação infantil de matrícula (PEI), sua graduação é em Pedagogia.
As entrevistas semidirigidas, ou semiestruturadas, por serem flexíveis, permitiram
aos gestores entrevistados exporem, em uma narrativa de vida, sobre como se
constituíram professores e como chegaram à gestão. Permitiu também que explanassem
sobre “o papel da educação infantil no desenvolvimento da criança”, e o quanto a
localização histórico e cultural do Cais do Valongo, influencia no planejamento anual ou
no Projeto Político Pedagógico, pela proximidade, abordando questões sobre diversidade
étnico racial.
A gravação das entrevistas permite deixar registrada toda conversa com o
propósito de facilitar a transcrição do conteúdo, visando a análise e os resultados da
pesquisa. As entrevistas foram gravadas após a permissão dos gestores entrevistados e
digitadas na íntegra do que foi falado, respeitando a sequência da conversa.
As entrevistas, após a transcrição, foram verificadas com base na análise de
conteúdo proposta por Bardin (2016), que propõe um conjunto de instrumentos
metodológicos que se aplicam a discursos diversificados, revelando o que está oculto nos
textos.
Apresentaremos os resultados no próximo capítulo.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foi um grande privilégio poder entrevistar os gestores pedagógicos das unidades

com educação infantil e poder ouvir suas narrativas de vida. As entrevistas nos levaram
a perceber o quanto as nossas histórias são responsáveis pelas escolhas que fazemos e até
condutoras das profissões, ações e decisões do cotidiano. Muitas vezes, um professor que
tivemos na infância ou parente próximo, pode influenciar a nossa trajetória.
As entrevistas nos permitiram refletir quanto a importância figura do professor.
A fala da gestora Samambaia16, nos leva a pensar o quanto um exemplo de ação positiva
do professor é capaz de afetar as relações de aprendizado:
“Quando passei para a quarta série, foi um deslumbre! Pois conheci a
professora H. C., exatamente a imagem que eu tinha construída, quando
criança, do que é ser professor. Severa, mas muito competente. Cobrava o
desenvolvimento dos alunos, olhava os cadernos, exigia organização no
trabalhos eu adorava aquilo! Para cada matéria o caderno deveria ser encapado
com uma cor diferente. Então aquilo era o meu mundo. Me encontrei ali, me
encontrei naquela figura de professora. E isso me deu clareza do que eu queria
fazer enquanto profissão”. (Samambaia).

De uma forma geral, oito, dos dez gestores se referiram a lembranças carinhosas
de seus professores, na trajetória escolar. Havia a referência marcada na memória de
afeto, carinho e atenção. Na maioria dos relatos, esses professores mais afetuosos eram
os do jardim de infância ou dos anos iniciais do ensino fundamental (CA, 1ª ou 2ª. Série).
Mas ocorreram duas narrativas negativas, que transcrevo a seguir, e que de certa forma
eram concepções comuns de práticas pedagógicas tradicionais, na década de 60 a 90:
Narrativa 1:
“Quando fui matriculada na escola pública, eu já estava alfabetizada. Me
colocaram para fazer uma avaliação e me colocaram na terceira série. Pulei a
primeira e a segunda. Eu tinha oito anos, eu não fiz jardim de infância,
alfabetização... Fui logo para a terceira. Só que a escola não fazia parte da
minha rotina. Copiar do quadro não fazia parte da minha vida. Fui me
adaptando àquelas novidades. Não tenho uma boa lembrança da minha
primeira professora, eu tinha um imaginário do que era ser professora quando
brincava comas minhas bonecas. Essa professora passava o trabalho no quadro
para as crianças copiarem e ela ficava na porta da sala fumando. Naquela época
as professoras fumavam. Quando alguma criança falava ou fazia alguma coisa
errada ela tacava da porta o apagador ou o giz na criança. Aquilo para mim era
a morte! Eu era quietinha, por isso não falava nada, não tirava dúvida de nada,
pois achava que a qualquer momento ela me tacaria alguma coisa na cabeça.
Rsrsrs”. (Samambaia)

16

Os nomes das gestoras foram substituídos por nomes de flores e plantas, garantindo a privacidade e o
sigilo da pesquisa

77

Narrativa 2:
Eu entrei na escola já com sete anos, porque nós viemos de Recife e não
fizemos o jardim de infância. Fomos para uma escola particular, que era da
amiga da minha mãe. Uma amiga que ela encontrou quando chegamos aqui no
Rio. Ela me deu uma bolsa de estudos, na verdade ela deu uma bolsa para cada
um de nós, éramos sete ao todo. Por conta da idade eu entrei na primeira série.
Essa foi a minha experiência com a escola e não foi feliz, pois eu não sabia ler.
A professora me pediu para identificar na frente de todos, assim que eu entrei
na sala, a letra N. Eu não sabia nada e respondi para ela que seria a letra “EZE”.
Nesse momento ela me chamou de burra e me puxou pela orelha até o lugar,
onde estava sentada. No dia seguinte eu não queria voltar para a sala daquela
professora. Foi uma experiência muito triste para mim. Então se fosse pela
vivência que eu tive com essa professora, a última coisa que eu seria na minha
vida seria professora. Com o tempo, eu fui aprendendo a superar as
dificuldades e me tronei uma boa aluna. (Azaléa).

Quando ouvimos o relato da Samambaia, que era uma criança muito tímida, que
tinha medo de falar e de tirar suas dúvidas com a professora para não ser repreendida na
frente de todos, nos faz refletir que histórias como essas, embora muito recorrentes, vão
no sentido contrário do que afirma Vigotsky, onde a fala é organizadora do pensamento.
Um ambiente onde não podemos expressar nossos sentimentos, não deve ser um bom
lugar para que se estabeleçam relações de aprendizado e de desenvolvimento.
A relação constituída de forma negativa entre professor e aluno, expressa pelas
narradoras nos relatos acima, nos faz pensar nessa prática tradicional, comum nas décadas
de 60 e 70, de uma educação bancária, reproduzida numa prática metodológica presente
nas instituições tradicionais de ensino, prática esta contestada por Paulo Freire:
Quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar
de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos
depósitos recebidos. Na medida em que essa visão “bancária” anula o poder
criador dos educandos ou minimiza, estimulando sua ingenuidade e não a
criticidade, satisfaz o interesse dos opressores [...] (FREIRE, Paulo, 1970, p.
34)

Cada narrativa de vida trazida pelas gestoras nos revelam os caminhos que fizeram
e porque fizeram, até chegarem aos seus lugares na gestão da educação infantil. As
narrativas nos mostram também as influências marcadas por professores e/ ou familiares
e que se reproduzem em suas práticas como gestores, quando planejam as ações
pedagógicas da unidade que promoverão a aprendizagem e o desenvolvimento infantil
das crianças.
A gestora Margarida está na direção da escola em que estudou aos cinco anos,
quando fez o jardim de infância. Nos conta essa história com brilho no olhos! Filha única,
se diz agradecida à sua mãe por tê-la colocado na escola para brincar com outras crianças.
Foi influenciada em sua trajetória profissional pela professora do jardim de infância.
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Realizou o curso de formação de professores na Escola Estadual Júlia Kubitschek, onde
teve uma excelente formação, realizou o curso de Estudos Adicionais, assim que finalizou
o curso Normal, mas optou por estudar em outra instituição, que não a escola estadual.
Fez o primeiro concurso público e passou. O cargo concorrido era para Professor II, apto
a trabalhar com as séries iniciais do ensino fundamental, no município do Rio de Janeiro.
Trabalhou alguns anos na Zona Oeste, pois era assim que funcionava a lotação dos
professores novos, na época. Quando ocorreu sua transferência para o Centro da Cidade,
tinha a expectativa de ser lotada numa escola de ensino fundamental, mas a professora
que estava a sua frente, na fila, ao escolher primeiro, ocupou a vaga desejada. Como
Margarida tinha a formação de educação infantil, foi lotada pelo RH numa escola, que
hoje é um Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI). Embora tivesse a formação
específica, trabalhar com educação infantil não foi sua escolha inicial. Não sabia ao certo
se permaneceria como educadora, pois questionava com insatisfação, a falta de
valorização para com os profissionais de educação, principalmente o salário. Com o
tempo, percebeu que era o que mais a deixava feliz. Foi então que optou por realizar sua
segunda matrícula e está nessa unidade há mais de 30 anos! Traz influências marcantes
da equipe de professoras que conviveu logo que entrou, e muitos relatos de experiências
vividas com as crianças.
Samambaia foi influenciada por sua professora da antiga quarta série. Nesse
momento ela teve a certeza da profissão que escolheria. Fez o curso de formação de
professores na escola estadual Carmela Dutra, a mesma escola que sua professora havia
estudado. Depois, realizou o curso de estudos adicionais, se especializando em educação
infantil. Tinha o sonho de ser professora e, também, arquiteta. Mas, ao passar para a
faculdade de arquitetura, percebeu que não poderia realizar seus estudos, pois o curso era
em horário integral, e ela precisava trabalhar. Passou logo depois para a faculdade de
pedagogia, escolhendo sua habilitação em Supervisão escolar. Fez o concurso para o
Município do Rio de Janeiro, passando para o cargo de professor II, para trabalhar com
os anos iniciais do ensino fundamental. Trabalhava em escola particular com educação
infantil, pois, na Rede municipal de ensino, a sua diretora a mantinha com turmas de
alfabetização. A diretora tinha o discurso de que não poderia colocar professor bom na
educação infantil, e lotava os faltosos, ou aqueles que estavam próximo da aposentadoria.
Só depois de muitos anos, quando a diretora saiu de licença, foi que ela pode assumir uma
turma de educação infantil. A partir desse momento, a diretora, ao perceber o trabalho
realizado pela Samambaia, passou a dar valor a educação infantil. Tem a clareza e
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convicção que escolheu a educação infantil para trabalhar. Sempre fugiu do lugar de
gestora, pois sempre considerou que o gestor precisa se dedicar muito na função. Estava
como professora articuladora no EDI até a adjunta se aposentar. Foi então convidada para
assumir a função de adjunta.
Bromélia tem boas lembranças da educação infantil e do quanto era apegada com
a professora, a ponto de não a deixar ir ao banheiro, ficava aguardando do lado de fora,
na porta, até que ela saísse. Lembra que esse foi um momento de grande prazer. Não
possui lembranças significativas para os anos de escolarização que se seguiram. Estudou
toda a sua vida em escola pública, em outro município, uma escola que ia do Jardim de
infância ao Ensino médio, Normal. Foi criada pela avó. Sua avó tinha o sonho de ter um
dos seus filhos formados em professor. E foi assim que Bromélia seguiu a carreira de
professora. Realizou o curso de formação de professores e o curso de estudos adicionais
para educação infantil. Porém, não trabalhou como professora. Quando se formou, optou
por outras áreas. Um dia, resolveu trabalhar em alguma coisa que a fizesse feliz. Decidiu
voltar para a educação e trabalhou como professora de inglês numa escola particular.
Realizou o concurso para o município, onde nos dois primeiros anos, foi lotada em Santa
Cruz até conseguir ser transferida para uma escola próximo ao Centro da Cidade, podendo
escolher atuar na educação Infantil e, desde então, não saiu mais desta etapa da educação
básica. E isso tem mais de 10 anos! No início deste ano, recebeu o convite para vir
trabalhar no EDI, como professora Articuladora.
Begônia sempre quis ser professora, contudo foi impedida pela mãe, que era
professora, devido aos baixos salários e desvalorização da profissão. Não fez o ensino
médio de formação de professores, mas sua formação universitária foi em Pedagogia, no
intuito de trabalhar no RH das empresas, mas não teve sucesso. Trabalhou em escritório
e só veio trabalhar com educação aos trinta anos, quando passou no concurso para a
prefeitura do Rio de Janeiro. Não escolheu atuar na educação infantil, como chegou nova
na escola a única turma que sobrava era a da EI, até que foi convidada a assumir a função
de adjunta, pela diretora, quando o EDI foi construído. Traz lembrança de seus primeiros
professores, e tenta trazer para a sua prática, muito do que viveu com eles. Não possui
formação específica para a EI, apenas as formações oferecidas em serviço.
Cactos narra a sua história dizendo que toda a sua trajetória escolar foi na escola
pública, o que diz ter muito orgulho. Teve uma professora maravilhosa na alfabetização
e carrega lembranças dela, também da sala de leitura, pois ficava encantada com os livros.
Realizou o curso de formação de professores na Escola Estadual Ignácio de Azevedo
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Amaral, influenciada pelos amigos de escola, lembra que foi um dos momentos mais
felizes da vida dela. No segundo ano do Normal, foi convidada para fazer estágio
remunerado numa escola particular. Era uma turma de alfabetização e a professora estava
grávida e logo saiu de licença, deixando Cactos como regente. Foi muito grande essa
responsabilidade, pois só tinha 16 anos; lembra que recebeu muita ajuda de suas
professoras do Normal, mas ficou muito tensa para alfabetizar as crianças, não se sentia
preparada para aquela função, naquele momento. Começou, então, sua trajetória como
alfabetizadora. Esse episódio a deixou muito revoltada com a área de educação. E. após
se formar, foi trabalhar no comércio. Depois de sete anos trabalhando na loja, resolveu
fazer faculdade de pedagogia e, envolvida com estudos e pesquisas, demitiu-se do
emprego. Mais tarde fez o concurso para o município do Rio de Janeiro, para o cargo de
professor de educação infantil. Na prática, não tinha a menor ideia do que era trabalhar
com educação infantil, apesar de ter toda a sua formação voltada para a EI. Trabalha no
EDI, desde a inauguração e esta foi a sua primeira lotação.
Dália, que pertence à comunidade da Providência, relata que a comunidade é
muito, em vários sentidos (socialmente, financeiramente), pobre. Nasceu e cresceu na
comunidade. Sua mãe veio da Bahia e trazia a ideia de que só venceriam na vida através
dos estudos. Ela não estudou, mas fez com que os filhos perseguissem este sonho. Dália
estudou em colégio federal. Sua mãe tinha a noção do que era bom e buscou o que era de
melhor para os filhos. Teve a influência de uma professora de história maravilhosa, que
fez com que percebesse o mundo de outra maneira, pelas histórias que contava. Fez o
ensino médio regular. Nunca pensou em ser professora, pensava em fazer medicina queria ser pediatra -. Passava nas primeiras fases, mas não tinha a pontuação para entrar
para o curso de medicina, não podiam pagar uma faculdade particular. Tinha uma irmã,
que estava se inscrevendo para fazer o curso de formação de professoras, que a convidou
a fazê-lo também. Foi estimulada pela mãe a participar da seleção e se encantou pelo
curso. Era sempre muito elogiada pelos professores do curso. Quando se formou, passou
no concurso para o município do Rio de janeiro para o cargo de Professor II, para trabalhar
com os anos iniciais. Sempre pegou as turmas de projetos, de crianças com defasagem
ano/ série e, como dava conta, a cada ano permanecia com essas turmas. Só muito tempo
depois pediu para pegar uma turma de educação infantil e foi estudar práticas de
letramento. Fez, então, a faculdade de Pedagogia e tão logo a concluiu, recebeu o convite
da diretora adjunta para compor a chapa e concorrer no processo eleitoral, há dois anos.
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Antúrio era filha de uma funcionária da escola. Passava seus dias no trabalho da
mãe, assistindo, no fundo da sala, as aulas. Cresceu nesse universo; estudava numa parte
do dia e vivenciava a escola na outra parte, enquanto aguardava ir para casa. Fez o curso
de formação de professores. Quando se formou, conseguiu um contrato para a prefeitura,
mas trabalhou com os anos iniciais do Ensino Fundamental. Numa escola particular,
atuou com a educação infantil. Foi quando se identificou com esta etapa da educação
básica, pela brincadeira. Fez o concurso para a Prefeitura do Rio de janeiro, para o cargo
de Professora de educação infantil. Foi logo chamada, e trabalha na creche desde então.
Nunca pensou em ser articuladora, não queria sair de turma. Foi convidada para o cargo
no ano passado, quando as meninas foram eleitas; possui curso de pós-graduação em
educação infantil e está sempre buscando estudar, para trazer o melhor para as crianças.
Rosa sempre quis ser professora e se recorda da época do curso normal, pois era
muito tímida e essa formação fez toda a diferença em sua vida. Teve ótimos professores
em sua trajetória escolar, mantendo contato até hoje com a sua professora de educação
infantil. Essa professora foi muito especial e menciona que trouxe para a sua prática,
muito do que viveu com ela e com outros professores. Nunca intencionou trabalhar na
educação infantil e, após a conclusão do curso normal, foi fazer a faculdade de letras,
onde atua numa segunda matrícula, no ensino médio, em outra Rede de ensino. O acaso
a trouxe para a educação infantil. Fazia todos os concursos que apareciam quando decidiu
se inscrever no último dia, para o concurso de PEI. Foi chamada e não sabia o que fazer
com as crianças - sua primeira turma foi de berçário. Teve muita ajuda das colegas, e aos
poucos foi se apropriando da rotina do trabalho. O grupo pediu que fizessem uma chapa,
e, nos últimos minutos, resolveram concorrer e ganharam a eleição. Está na direção desde
o ano passado.
Azaleia, integrante de uma família de sete filhos, veio morar no Rio de Janeiro,
vinda de Recife, aos sete anos de idade. Recebeu bolsa de estudos para cursar o
Fundamental I, numa escola particular. Não fez educação infantil, sendo este o seu
primeiro contato com a escola. Não traz boas recordações da sua primeira professora e,
se dependesse dela, jamais teria escolhido essa profissão. Com o tempo, foi aprendendo
a superar as dificuldades e se tornou boa aluna. Cursou o ensino médio regular; trabalhava
como zeladora em uma igreja, mas sonhava em ter uma vida mais segura e passar em um
concurso público. Foi quando resolveu fazer o um para agente auxiliar de creche. Não
tinha nenhum conhecimento sobre educação infantil e, mesmo sem experiencia, teve uma
boa colocação sendo logo chamada. Achava que iria auxiliar um professor, o que não
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aconteceu. Se apropriou do trabalho com a ajuda dos demais colegas, da articuladora e da
direção na época. Relata que foi se descobrindo como professora ao longo do tempo, e
que hoje não se vê em outro lugar que não seja a educação infantil. Quando colocou os
pés na creche, ficou apaixonada! Só descobri que queria ser professora de educação
infantil, quando lá chegou. No final do ano de 2017, a pedido do grupo da escola, formou
uma chapa para concorrer às eleições, do qual ganharam. Hoje está diretora adjunta.
Camélia relata que teve ótimos professores, mas que alguns deles estão guardados
num cantinho do coração. Lembra bem de duas professoras muito carinhosas, dos anos
iniciais do ensino fundamental, pois não fez educação infantil. Elas valorizavam bastante
a fala dos alunos, o que na época era pouco comum. Carrega para a sua prática o carinho
e o cuidado que recebeu de duas educadoras. Não pensava em ser uma, mas todos diziam
que ela deveria seguir a carreira, pois falava muito bem, apresentava bem os trabalhos
escolares e, então, acabou seguindo as sugestões e fez o curso para esta formação: o curso
de estudos adicionais em educação infantil. Em seguida, a faculdade de Pedagogia, sendo
logo aprovada para o município do Rio de Janeiro para o cargo de Professor II e lotada
na escola que hoje é um EDI, sempre ligada a educação infantil e a alfabetização. Ficou
dezessete anos como Diretora adjunta, assumindo, depois, a função de gestora, quando
sua diretora se aposentou. Está há mais de trinta anos na escola.
Diante das narrativas, percebo que apenas duas gestoras tinham a certeza de que
gostariam de ser professoras, desde a infância. Mas, apenas uma delas escolheu a
educação infantilcomo caminho de sua formação. Hoje, quase todas possuem cursos que
garantem a especificidade desse atendimento, mesmo que essa busca tenha ocorrido na
formação em serviço.
Apesar dos diferentes caminhos traçados pelas gestoras para que estivessem na
educação infantil, é possível perceber uma representação sobre a importância do trabalho
que é realizado com as crianças, nesta etapa da educação básica. Segundo Lima e
Bragança (2017), conhecimentos e práticas comuns são enriquecidas pela visão do
coletivo através de situações vividas.
Ao observarmos a formação dos gestores, poucos possuem a habilitação para
atuarem na educação infantil. A ausência dessa especificidade nos sinaliza uma
expressiva diferença sobre como pensam o desenvolvimento da criança, daqueles que a
possuem. O gestor, que não tem o estudo específico e que se baseia apenas na sua
experiência de atuação no ensino fundamental, reflete em seus planejamentos propostas
escolarizadas para as atividades. Outra diferença que nos chama a atenção: os gestores
83

mais novos, que estão no cargo de PEI, possuem a concepção de criança, infância e
desenvolvimento infantil mais aproximado das orientações pedagógicas trazidas pelos
documentos institucionais.
Continuando a investigação, com o foco olhar para a representação social do papel
da educação infantil no desenvolvimento da criança, foram estabelecidos três temas
derivados do aprofundamento do conteúdo de Bardin (2016): Tema 1 – “Educação
infantil no desenvolvimento da criança”; Tema 2 – “gestão”; Tema 3 – Cais do Valongo.
Dessa maneira foram elaborados três quadros um para cada temática, sendo: Quadro 1;
Quadro 2 e Quadro3.
Os quadros possuem suas categorias e subcategorias, respectivos exemplos e
frequência.

6.1

Análise Das Entrevistas Tema 1
Para o Quadro 1, “Educação infantil no desenvolvimento da criança”, foram

propostas as seguintes categorias e respectivas subcategorias para o Grupo de gestores
(Diretores, Diretores Adjuntos e Professores articuladores), de forma a nos revelarem o
que pensam sobre desenvolvimento infantil: “Papel da educação infantil para o
desenvolvimento da criança” (“preparação para o ensino fundamental”, “educação
infantil por ela mesma”, “imaginação”, “respeito”, socialização”); “A importância da
educação infantil para o desenvolvimento da criança” (Nessa categoria, os gestores
foram unânimes, é fundamental ao desenvolvimento da criança); “O que deve ser
abordado na educação infantil para o desenvolvimento da criança” (“Tudo”,
“oralidade”, “corpo”, “cidadania e valores”, “família”, “brincadeira”); “Aspectos que
mais se destacam no desenvolvimento infantil” (“Oralidade”, “autonomia”, “corpo”,
“cognição”, “desenho”).
Quadro 1 – Educação Infantil no Desenvolvimento da Criança
Categoria
1 - Papel da
educação infantil
para o
desenvolvimento da
criança

Subcategoria
1.1 Preparação para o
ensino fundamental

Exemplos
“É marcante, no Ensino Fundamental a
criança que fez educação infantil, pois
ela já conhece a rotina da escola.”
(Bromélia).
“A criança, na educação infantil tem
muito o que aprender” (Dália)

Frequência
2
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1.2 Educação infantil por
ela mesma

“A educação infantil ela é determinante
quando ela trabalhada dentro das suas
especificidades, quando ela é entendida
como uma atividade prazerosa e lúdica
para criança”. (Margarida)
“A educação infantil trabalha
integralmente a criança, transitando por
todas as linguagens”. (Antúrio)
“A educação infantil não é preparatória
para o EF.” (Cactos)

3

1.3 imaginação

“Incentivar a criança no que ela tem de
melhor, a criança com imaginação nos
leva a participar com ela daquele
momento de fantasia”. (Rosa)

3

1.4 Respeito

“Respeitar a crianças em ser criança”.
(Azaléa)
“Não é só desenvolver o lado motor,
mas as outras questões de troca, a
socialização, o cognitivo, a afetividade,
passando por todas as áreas”. (Antúrio)
O papel da educação infantil não é só
desenvolver o lado motor, mas outras
questões da troca, da socialização, do
cognitivo, da afetividade, passando por
todas as áreas. A criança não é um ser
fragmentado e a educação infantil
trabalha integralmente a criança.”
(Antúrio)
“Tudo o que a criança desejar deve ser
abordado. O Projeto permite trabalhar
com todos os campos de experiências
trazendo a vivência da criança”.
(Antúrio)
“Tudo, na verdade trazer a vivência da
criança para o que está sendo proposto
enquanto atividade.” (Azaléa)
“O que não pode deixar de ser
trabalhado é com relação a cidadania,
trazer valores que são importantes para
a sociedade, sendo realizado através dos
projetos.” (Rosa)
“Uma boa educação infantil é essencial
a vida de qualquer criança, respeitando
a sua fase de brincadeiras e descobertas,
que proporciona a interação com outras
crianças e adultos, numa socialização.”
(Cactos)
“O aspecto da oralidade, de estar mais
próximo e ouvir a criança”. (Dália)
“É primordial incluir a família num
trabalho em conjunto com a escola”.
(Bromélia)
“O trabalho com a família ajuda no
desenvolvimento da criança”. (Begônia)

1

1.5 Socialização

2 – A importância
da educação infantil
para o
desenvolvimento da
criança

2.1 Papel fundamental na
vida da criança

3 - O que deve ser
abordado na
educação infantil
para o
desenvolvimento da
criança?

3.1 Tudo

3.2 Cidadania e valores

3.3 Brincadeira e
interações

3.4 Oralidade
3.5 Família

1

10

2

2

1

2
3
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No que se refere à categoria “Importância da educação infantil para o
desenvolvimento da criança”, os 10 gestores concluem que a educação infantil tem um
papel fundamental para o desenvolvimento da criança. Por exemplo: Antúrio nos relata
que “O papel da educação infantil não é só desenvolver o lado motor, mas outras questões
da troca, da socialização, do cognitivo, da afetividade, passando por todas as áreas. A
criança não é um ser fragmentado, e a educação infantil trabalha integralmente a criança.”
Outro exemplo trazido por Cactus é: “Uma boa educação infantil é essencial na vida de
qualquer criança, respeitando a sua fase de brincadeiras e descobertas.” Dois gestores
trazem uma concepção de educação infantil como preparatória, porém oito acreditam que
é uma etapa da educação básica que se inicia e termina nela mesma, com uma amplitude
de possibilidades para o desenvolvimento da criança, respeitando a especificidade de cada
fase.
“...A educação infantil ela é determinante quando ela é trabalhada dentro das
suas especificidades, quando ela é entendida como uma atividade prazerosa e
lúdica para criança. A criança que tem a oportunidade de passar por uma
educação infantil vivenciando todas as propostas que a educação infantil tem,
ela faz uma diferença. [...]E as aprendizagens que se constituem dentro desse
espaços da educação Infantil, aprendizagens que se constituem das formas
mais inesperadas, então, até hoje eu faço isso com eles, a gente tá aqui de
repente cai uma chuva, gente vamos lá fora, vamos ver se a chuva tá gelada ou
se ela tá quente vamos sentir aquele cheiro que sai da terra, aquele cheiro
gostoso de terra molhada, e eles vão se molham um pouquinho... depois eu
faço voltar, senão a mãe pode não gostar muito dessa brincadeira...”
(Margarida).

A fala da Margarida é quase tridimensional, ilustra bastante a relação da
aprendizagem na educação infantil. As subcategorias: imaginação, respeito e socialização
também surgem como importantes ao papel da educação infantil.
Na Categoria “O que deve ser abordado na educação infantil para o
desenvolvimento da criança”, as posições dos gestores foram bem distribuídas entre as
subcategorias “tudo”, “oralidade”, “brincadeira e interações”, “cidadania e valores” e
“família”. Embora “família” não seja uma categoria do desenvolvimento, ela surge na
fala dos gestores como necessária a abordagem do trabalho na educação infantil, sendo
primordial ao desenvolvimento da criança. Nesta etapa da educação básica, é fundamental
que a família esteja envolvida no trabalho: “O trabalho com a família ajuda no
desenvolvimento da criança, pois se a família estiver junto, numa parceria, é a base de
tudo.” (Begônia)
Quando dois gestores trazem a possibilidade de que tudo pode ser trabalhado na
educação infantil, de acordo com o interesse das crianças, todo e qualquer tema pode ser
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oportunizado para ser trabalhado com as crianças, desde que sejam sugeridos por elas. A
metodologia de trabalho com projetos perpassa por todas as linguagens, enriquecendo o
processo de aprendizagem: “Tudo deve ser abordado, tudo o que a criança desejar, o
projeto permite trabalhar com todos campos de experiências, trazendo a vivência das
crianças.” (Antúrio) As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 2009),
vem complementar:
[...] Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL,
2009, p. 37).

A subcategoria “oralidade”, trazida no olhar da gestora Dália, e que também
aparece na fala de outros gestores, é uma das principais conquistas do desenvolvimento
infantil nessa etapa da educação básica. Propostas de trabalho que trazem a diversidade
textual, através da contação diária de histórias, o momento da roda de conversa, de
brincadeiras com música e os brinquedos cantados, atividades que integram a rotina da
educação infantil, buscam e ampliam o desenvolvimento da criança nesse aspecto, sendo
diferencial para a criança que faz educação infantil.
A subcategoria “cidadania e valores”, surge na fala da gestora Rosa, numa
perspectiva de desenvolvimento amplo e global, na busca por identidades, de constituição
de valores comuns à convivência social, trazendo a concepção da criança cidadã.
Ainda dentro da categoria “O que deve ser abordado na educação infantil para o
desenvolvimento da criança”, aparecem as subcategorias: “brincadeira e interações”.
Entendemos interações como integrante da convivência que promove a socialização e
que, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL,
2009), são eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica, e
que a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil (BRASIL, 2017), trará
como direitos de aprendizagem:
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as
competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos
de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as
condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam
desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar
desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir
significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. (BNCC, 2017)

A brincadeira aparece na fala de todos os gestores, em algum momento, sendo algo
imprescindível ao trabalho realizado na educação infantil. Porém, mais presente na
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fala daqueles ligados a educação infantil – PEI, do que na fala dos concursados mais
antigo, no cargo de “professor II”. As gestoras, que possuem formação específica em
educação infantil, também entendem que a brincadeira é estruturante do trabalho: “Eu
acho que primeiro a criança tem que se sentir feliz no ambiente em que está, se estiver
feliz irá se socializar. O ambiente tem que ser prazeroso, o professor tem que ter uma
formação que seja capaz de propiciar para a criança vários aspectos para que ela possa se
desenvolver, de forma lúdica, principalmente através das brincadeiras.” (Samambaia).

6.2

Análise das Entrevistas Tema 2
No Quadro 2, “Temática Gestão”, foram propostas as seguintes categorias com

suas respectivas subcategorias: “Início na gestão da educação infantil” (“escolha do
grupo”, “convite da direção”); “Potencialidades” (“equipe”, “tomada de decisão”);
“Desafios” (“responsáveis”, “auxiliar de creche”, “expectativa do grupo”, “articulação
pedagógica”, “questões administrativas”); “onde ocorre/ ocorreu o aprendizado sobre
desenvolvimento Infantil” (“na universidade”, “no curso de formação de professores do
Ensino Médio”, “na prática”).
Quadro 2 – Temática Gestão
Categoria Início na
Gestão
1 – Início da gestão na
educação infantil

Subcategoria

Exemplos

Frequência

1.1 Escolha do grupo

“A minha vinda para a gestão foi
escolha do grupo que pediu que eu
me candidatasse com a Outra PEI”.
(Azaléa)

2

1.2 Convite da
direção

“Conheci a antiga diretora daqui na
CRE, a adjunta se aposentou e ela
me convidou”. (Begônia)
“Eu nunca havia me visto fora da
sala de aula, nem pensava em ser
articuladora, mas fui convidada
pelas meninas, quando foram
eleitas”. (Antúrio)
“Equipe participativa”. (Begônia)
“Tem potencialidades estar na
direção, você toma as decisões no
processo”. (Camélia)
“Lidar com os responsáveis as
questões dos familiares”. (Azaléa)
“Uma auxiliar que estava dando
muito problema a troquei logo de
turma” (Begônia)

8

2 - Potencialidades

2.1 Equipe
2.2 Tomada de
decisão

3 - Desafios

3.1 Responsáveis
3.2 Auxiliares de
creche

1
1

3
2
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3.3 Expectativa do
grupo

3.4 Articulação
pedagógica

3.5 Questões
administrativas
4 – Onde ocorre ou
ocorreu o aprendizado
sobre desenvolvimento
Infantil

4.1 Universidade

4.2 No curso de
formação de
professores do Ensino
Médio

4.3 Na prática

“Lidar com as expectativas das
pessoas é bem difícil,
principalmente quando você vem
de uma gestão anterior sólida”.
(Camélia)
‘Articular as ideias de todos, num
tema de projeto e que ao mesmo
tempo atenda às necessidades de
todos’. (Antúrio)
“eu acho merenda um desafio, além
de preencher o Sistema
acadêmico”. (Margarida)
“Na faculdade de pedagogia a gente
aprende sobre desenvolvimento
infantil, Piaget, Vigotski.”
(Camélia)
“Meu aprendizado se deu aqui na
prática e no curso do Proinfantil”.
(Azaléa)
“Minha formação no curso Normal
foi excelente, o que me levou a
fazer os estudos adicionais e vir
trabalhar com educação infantil”
(Samambaia).
“Meu aprendizado se deu no dia a
dia”. (Rosa)

2

1

2

1

4

5

Esta temática nos traz o olhar para o profissional, que possui a decisão de definir
o planejamento da unidade, principalmente o que será abordado para o desenvolvimento
da criança. Trazer como categoria o tema: “início de sua gestão na educação infantil”, nos
mostra a experiência na função e se isso faz diferença ao planejar as ações da unidade
quando ao olhar para o desenvolvimento infantil.
Na categoria “Início da gestão na educação infantil”, oito gestoras sinalizaram que
assumiram seus lugares na gestão a convite da diretora ou da diretora adjunta, por conta
da aposentadoria da anterior na função ou por ser inaugurado o prédio. Apenas duas
gestoras, a diretora e a diretora adjunta de uma unidade visitada, assumiram suas funções
a pedido do grupo, no processo eleitoral de 2017 e consequentemente eleitas por eles.
É necessário, nesse momento, retornarmos ao quadro de caracterização de perfil
dos gestores participantes disposto anteriormente, pois nos ajudará na análise do tema
em questão. O perfil nos mostra que nove dos dez gestores assumiram a função entre zero
a cinco anos, ou seja, a maioria está exercendo seu primeiro mandato ou iniciando o
segundo, que possui o tempo de dois anos de duração. Apenas uma professora
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articuladora17, das três entrevistadas, continuava na função, mesmo tendo pertencido à
gestão anterior. Embora não tenham experiência no cargo de gestor, todas vêm da mesma
unidade, com grande conhecimento do grupo e da comunidade e possuem experiência na
educação infantil mínima de dez anos, o que faz com que saibam bem conduzir o trabalho
pedagógico. Outra questão que é importante ser mencionada é que todas possuem
graduação, sendo o curso de Pedagogia a formação de sete delas.
Na categoria “potencialidade”, me chamou muito a atenção que tenha sido pouco
mencionada, mesmo quando eu reforçava a pergunta: Você vê potencialidades por estar
na função de gestor? Ainda assim, traziam o discurso para os desafios. Na última escola
visitada é que a gestora Camélia disse ter o poder de decisão como uma potencialidade:
“Tem potencialidades estar na direção, você toma as decisões no processo”. Duas gestoras
concordaram terem potencialidade na função de gestor.
Na categoria “Desafios”, as subcategorias ficaram bem equilibradas. Contudo,
fica evidente que os gestores enxergam mais as dificuldades do que benefícios. A
subcategoria “Responsáveis” foi marcada por três gestoras, representando um olhar de
preocupação ao lidar com as questões sociais dos familiares, bem como a dificuldade de
administrar os dias onde o atendimento precisa ser suspenso por questões de violência na
região ou por falta de água. “Quando se está regente, lidamos apenas com os responsáveis
da sua turma, mas quando estamos na direção, temos todos os responsáveis da unidade
para gerenciar. Tem dia que não tem água ou que falta luz ou que tem algum problema
com a comunidade, pois os policiais se posicionam aqui na frente da unidade, não sendo
possível realizar o atendimento. Tem pai que não aceita, aí começam os nossos
problemas. Esse é um dos grandes desafios.” (Azaléa)
Na subcategoria agentes de educação infantil ou agentes auxiliares de creche uma
gestora mencionou como sendo um grande desafio gerenciar essa categoria, em função
do conflito instalado entre agentes e professores recém-chegados do concurso.
Ainda na categoria “Desafios”, foram mencionadas duas subcategorias: uma de
gestão pedagógica, e a outra de gestão administrativa. O desafio administrativo trata
realmente de uso e apropriação de duas ferramentas de sistema, o que é plenamente
solucionável ou possível de ser designado para que seja feito por outrem. Já as questões

17

A função de professora articuladora não integra a chapa a ser eleita pela comunidade escolar, é uma
função escolhida pelos gestores que estão na direção da unidade. Nesta função sua atribuição é de gerenciar
a parte pedagógica da instituição.
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pedagógicas realmente exigem estudo, conhecimento e sabedoria para gerenciar
diferentes saberes das integrantes da equipe. Antúrio exemplifica através de seu relato:
“Um grande desfio é articular as ideias, centralizando e pensar numa forma que essas
ideias atendam às necessidades de todos. Estar aberto ao grupo, estar ouvindo e aceitar
sugestões.”
Ainda na temática sobre “Gestão”, a categoria “Onde ocorre ou ocorreu o
aprendizado sobre desenvolvimento Infantil”, quatro gestoras relatam que seu
aprendizado ocorreu no curso de formação de professores, no ensino médio (modalidade
normal), onde conheceram a teoria de Piaget, a teoria de Vigotski e a teoria de outros
pensadores. Apenas duas gestoras sinalizaram a preocupação de estarem continuamente
em busca de cursos na perspectiva de estarem atualizadas com novas práticas. Antúrio
através de seu relato exemplifica: “Estou sempre preocupada em procurar por cursos que
me tragam novas ideias para o planejamento e desenvolvimento das crianças. A própria
troca de experiências com outros colegas enriquecem muito a nossa prática”.

6.3

Análise das Entrevistas Tema 3
No Quadro 3, “Temática Cais do Valongo”, foram propostas as seguintes

categorias com suas respectivas subcategorias: “Propostas pedagógicas trabalhadas
com a temática História e Cultura Afro-Brasileira” (“literatura infantil”, “diversidade
étnica”, “projetos”); “A localização histórico geográfica” (“Memória da família e
comunidade”, “trabalho com a família”, “parcerias”); “Atividades relacionadas ao Cais
do Valongo” (“longe da unidade”, “dificuldade em sair da escola”, “Propostas de
atividades histórico-cultural”, “não conheço o cais”, “Não temos nenhuma atividade”);

Quadro 3 – Temática Cais do Valongo
Categoria
1 - Propostas
pedagógicas
trabalhadas com a
Temática História e
Cultura Afro-brasileira

Subcategoria
1.1 Literatura infantil

1.2 Diversidade Étnica

Exemplos
“Trabalhamos com livros e projetos
que abordam a temática”. (Cactos)
“Trazemos o “Cabelo de Lele” e
Menina Bonita do Laço de Fita, para
trabalhar a temática”. A igualdade
entre todos é o que queremos”.
(Bromélia)
“Gosto de trabalhar a diversidade das
crianças, um olhar para o outro e
respeitar o outro nas suas diferenças”.
(Cactos)

Frequência
4

3
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1.3 Projetos

2 - A localização
histórico geográfica

2.1 Memória da
família e comunidade

2.2 Trabalho com a
família

2.3 Parcerias

3 - Atividades
relacionadas ao Cais
do Valongo

3.1 Longe da unidade

3.2 Dificuldade em
sair da escola

3.3 Propostas de
Atividades histórico

“Teve um ano que os professores
trabalharam os pintores negros e com
outras personalidades negras, aí
fizemos
uma
exposição
de
culminância do projetos, agora a gente
está um pouquinho voltada para
sustentabilidade, mas tá lá e cá, esse é
um viés que pode percorrer todos os
projetos”. (Camélia)
“Não, memória que eles têm é da
época atual, pais antigos que vem nos
visitar comentam que antes não
tinham tantos prédios, agora essa outra
parte eles não trazem, não remonta a
parte histórica.” (Camélia)
“Os responsáveis nos indicaram o
fotógrafo Maurício Hora que trabalha
na Casa Amarela, no Morro da
Providência. A Casa Amarela é
fantástica! Ele nos ajudou a conhecer
detalhes da região.” (Azaléa)
“Fizemos uma reunião com os
responsáveis uma vez, preocupadas
com a posição do negro na sociedade.
Pensando nessa reflexão, trouxemos
algumas figuras de pessoas negras que
possuem destaque como nas artes na
área cultural, nas artes, na música, no
samba, para que eles percebam a sua
identidade e reflitam sobre ela.”
(Dália)
‘Temos uma parceria com o Centro
cultural José Bonifácio, ano passado
conseguimos participar várias vezes
da atividade cultural, então eles
realizam contações de histórias,
teatros, são contos afros, aqui os
professores
também
trabalham
bastante, tem dois professores
especificamente que trabalham mais
intensamente, já fazem mestrado, já
buscam mais”. (Camélia)
“Os pontos ficam longe da unidade, a
comunidade não sai daqui. Ir até o
final da rua eles consideram longe e
não vão.” (Begônia)
“De verdade, o Cais está um pouco
distante...” (Azaléa)
“Ano passado trabalhamos um
projeto que abordava o entorno, a
parte histórica, mas sair com a
criança é muito difícil.” (Antúrio)
“Não tivemos autorização para
levarmos as crianças ao espaço que
fica do outro lado da rua, trabalhamos
então com a história do entorno com
fotos, dentro da unidade.” (Rosa)
“No decorrer do ano passado, quando
as coisas foram acontecendo, tive que
sentar e elaborar o projeto. Conhecer a

3

7

1

1

2

3

1
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3.4 Não conheço o
Cais
3.5 Não temos
nenhuma atividade

história do entorno foi muito
enriquecedor, trouxemos pontos
turísticos como o Cais do Valongo, a
cidade do samba, a pedra do Sal, o
Centro Cultural...Tivemos que estudar
muito para articular o projeto, pois são
crianças muito pequenas.” (Antúrio)
“O que é esse Cais?” (Bromélia)
“Não temos uma atividade voltada
especificamente para o Cais do
Valongo, mas por estarmos num
prédio histórico, trabalhamos as
questões históricas do Centro da
Cidade, como um todo.” (Margarida)

1
3

Na categoria “Propostas pedagógicas trabalhadas com a Temática História e
Cultura Afro-brasileira”, houve equilíbrio entre as três subcategorias: “literatura
infantil”, “Diversidade étnico-racial” e “Projetos”. Três gestores mencionaram que
trazem a temática através da literatura infantil, sendo eleitos dois títulos em comum: O
relato de Bromélia nos exemplifica: “O Cabelo de Lelê” e “A menina Bonita do laço de
Fita”: “Trazemos o “Cabelo de Lelê” e Menina Bonita do Laço de Fita, para trabalhar a
temática”. Ambos os títulos trazem realmente como abordagem as questões relativas às
discussões étnicas, para reflexão de valores. Porém, a necessidade de abordar junto das
crianças a sua identidade, sua história e o pertencimento étnico é maior do que considerar
que esses dois títulos são suficientemente representativos.
A proposta pedagógica precisa identificar e buscar a pluralidade das nossas
crianças, no que se refere a identidade cultural e regional daquela comunidade, uma vez
que somos resultado de misturas de várias culturas. Portanto, é importante adotar
mecanismos que garanta o atendimento das especificidades da comunidade do entorno da
unidade escolar, para uma efetiva diversidade cultural.
A subcategoria, diversidade étnica, surge apenas através da literatura.
“Projetos” surge mencionado como uma subcategoria, onde através dessa
metodologia propiciamos a abordagem de qualquer temática. Duas unidades
mencionaram que trabalharam em anos anteriores com o tema história e cultura afro
brasileira. Uma delas realizou parceria com o Centro Cultural José Bonifácio, onde foi
possível levar as crianças para participarem de atividades culturais que traziam a temática.
Hoje, por conta da violência da região, as gestoras possuem receio de saírem com as
crianças da unidade escolar. A segunda unidade relatou ter construído um projeto anual,
trazendo a história da região, onde envolveu toda a comunidade escolar. Mesmo sem
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poder sair da escola com as crianças, trabalharam os pontos principais através de vídeos
e fotografias. Mas que este ano abordam outra temática no projeto anual.
Após análise documental dos Planos Pedagógicos Anuais – PPA que estavam
disponíveis nas unidades, pude perceber que não há objetivo geral ou específico para
abordar a temática da diversidade étnico-racial. três unidades escolares tinham
disponíveis o Projeto Político Pedagógico - PPP, mas que, também, não trazia em seus
objetivos a abordagem sobre diversidade étnica ou a importância da região histórica que
a unidade encontra-se localizada.
Na segunda categoria, “A localização histórico geográfica”, três gestores
relataram que as famílias que integram a comunidade escolar não demonstram memória
sobre os fatos históricos da região, nunca fizeram nenhum comentário: Azaléa nos conta
que: “A colaboração dos familiares com memórias sobre o contexto histórico da região é
quase nenhuma.”
Quanto a subcategoria “trabalho com as famílias”, apenas uma unidade relatou a
preocupação de refletir junto com a sua comunidade o papel do negro na sociedade, com
um olhar de valorização e de pertencimento étnico: Dália nos traz seu relato: “Fizemos
uma reunião com os responsáveis uma vez, preocupadas com a posição do negro na
sociedade. Pensando nessa reflexão, trouxemos algumas figuras de pessoas negras que
possuem destaque como nas artes na área cultural, nas artes, na música, no samba, para
que eles percebam a sua identidade e reflitam sobre ela.”
Na última subcategoria, “Parcerias”, apenas uma unidade demonstrou ter tido essa
preocupação, onde exemplifico através do relato de Camélia: “Temos uma parceria com
o Centro cultural José Bonifácio, ano passado conseguimos participar várias vezes da
atividade cultural, então eles realizam contações de histórias, teatros, são contos afros,
aqui os professores também trabalham bastante, tem dois professores especificamente que
trabalham mais intensamente, já fazem mestrado, já buscam mais”.
Na terceira e última categoria, “atividades relacionadas ao Cais do Valongo”,
foi unânime a sinalização dos gestores, a de que nenhuma das quatro unidades possui, em
seu projeto anual, ou subprojeto de trabalho, propostas de atividades que traga o Cais do
Valongo como temática. Uma unidade trabalhou intensamente no ano de dois mil e
dezoito, mas por não perceberem que a temática pode e deve perpassar por outros
projetos, e que esse tema é importante para a identidade do grupo. Este ano não estão
abordando nada sobre a cultura Afro-brasileira, tampouco a região ou o Cais do Valongo.

94

Para este ano há um novo projeto, com uma nova temática a ser trabalhada pela unidade
escolar.
Uma das gestoras entrevistadas sequer sabia o que era o Cais do Valongo. Tal
desconhecimento nos demonstra que o tema não é abordado na unidade. Há também a
fala recorrente de que o monumento histórico fica longe da unidade, quando a mais
distante das quatro unidades está localizada a um quilômetro e setecentos metros do Cais,
podendo ser programado um passeio com as famílias, se houvesse alguma proposta
pedagógica. Trago a fala da Azaléa como exemplo: “De verdade, o Cais está um pouco
distante...”. Outra sinalização dos gestores é de que é muito difícil conseguir autorização
da Coordenadoria para a saída das crianças da unidade escolar, por serem muito pequenas:
como nos relata Antúrio: “Ano passado trabalhamos um projeto que abordava o entorno,
a parte histórica, mas sair com a criança é muito difícil.”
Uma gestora, ao responder sobre as atividades propostas na escola, relacionadas
ao contexto histórico do Cais do Valongo, que possam contribuir para o desenvolvimento
da criança, traz sua narrativa pautada na igualdade:
Quando eu recebo uma criança, para mim independe do lugar onde ela vem.
Não trabalhamos destacando, nem priorizando. Todas estão incluídas num
contexto. A escola tem que incluir e não excluir, não tem que falar se um é
negro e o outro é branco, mestiço... todas são crianças e de raças diferentes. A
diversidade é muito legal, não podemos diferenciar ninguém. Todas são
crianças. Tem um pai que é africano, que é uma cultura nova, tem a capoeira,
onde aprendemos que pode ser luta, pode ser dança e o professor de capoeira
nem era negro. O Rio de Janeiro tem essa questão da mistura. Eu não olho a
criança por essa questão racial. (Samambaia).

Essa narrativa nos coloca a refletir sobre o olhar de igualdade que queremos, mas
que não propicia a uniformização. A responsabilidade da escola, enquanto instituição
psicossocial, que recebe diariamente crianças pequenas e suas famílias que, na grande
maioria, são negras, e o quanto essa instituição educacional conhece e trabalha com suas
crianças depois de séculos de uma formação eurocêntrica, do qual reproduzimos, sem
perceber que ela é discriminatória. É muito importante que educadores se vejam no lugar
de quem sofre o preconceito diariamente, estudem, discutam sobre como mudar o
paradigma que hoje é vivido nas nossas escolas. Não mudaremos, se não colocarmos o
dedo na ferida. Esse silêncio, reflete uma falsa naturalização em busca de uma igualdade
que não é inclusão, nem trabalhar a diversidade.
Abramowicz e Oliveira (2012) mostram que crianças, aos quatro anos, já vivem
situações de discriminação entre elas mesmas e quando adultos. Práticas cotidianas
95

normais acabam por reforçar o racismo, onde crianças negras sofrem um processo de
socialização diferenciado das crianças brancas. Práticas que estão constituídas em nosso
imaginário e na realidade em que vivemos, sobre positividades e negatividades de um ou
de outro grupo social:
a socialização que se inicia na família e se amplia com o convívio escolar, ao
invés de ser uma experiência positiva no desenvolvimento da criança negra,
acaba sendo um fator negativo na constituição de sua auto-imagem. E o
silêncio que envolve a questão racial nas diversas instituições sociais favorece
que se entenda a diferença como desigualdade, como desvio, como
anormalidade. [...] as crianças nessa faixa etária já conseguem apresentar uma
percepção das diferenças raciais, podendo, a partir dessa idade, começar a
cristalizar determinadas atitudes com sentido preconceituoso em relação aos
que diferem de suas características físicas, evidenciando a necessidade de se
iniciar uma intervenção pedagógica que vise à destituição desse tipo de atitude
em relação aos colegas. (ABRAMOWICZ: OLIVEIRA, 2012, p. 56).

Bento (2012) nos encaminha o olhar para o quanto é complexo pertencer a uma
etnia, onde ser negro está associada a diversas situações que, em nossa sociedade está
ligada a inferiorização, como a pobreza, a incompetência, ao atraso cultural... fazendo
com que cada vez seja um grande desafio a busca de uma identidade racial.
Pensamos, portanto, o quanto é importante que a escola se perceba naquela
localização espacial e veja o quanto a história local é importante ao trabalho que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nos traz, garantindo a pluralidade vivida por
nossas crianças.

6.4

O surgimento de metáforas
Segundo Mazzotti (2002, p. 01), sob um olhar de Moscovici e Vignaux (1994),

themata ou metáforas são conceitos capazes de serem representados por imagens, “algo
próprio ao núcleo/ modelo figurativo nas representações sociais”.
Para Lima e Campos, em seu artigo inédito: “Núcleo figurativo da representação
social: contribuições para a educação”, apresentam sob o olhar de Moscovici (2012), uma
definição de modelo figurativo:
o modelo figurativo é uma reconstituição que torna formas abstratas
compreensíveis. Ele resulta de uma coordenação que concretiza os termos da
representação, não sendo somente uma maneira de ordenar informações
(Campos e Lima, 2017, p.4).
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Ao perguntarmos para as gestoras: “Se a educação infantil no desenvolvimento da
criança fosse uma coisa (animal, vegetal ou mineral), o que seria? Lima e Campos nos
trazem um olhar para essas metáforas - as figuras de pensamento - como constituintes do
modelo figurativo, que nos levam a compreensão dos elementos de representação e a
organização dos discursos falados, o que iremos analisar em seguida.
A temática sobre a representatividade do papel da educação infantil no
desenvolvimento da criança nos traz um olhar coletivo, onde todos os gestores possuem
a mesma fala, concordando que a educação infantil possui um papel diferencial ao
desenvolvimento da criança, permitindo a conquista da autonomia, o desenvolvimento da
oralidade, a ampliação de vocabulário, a apropriação das rotinas escolares, o
entendimento do uso e a função social da leitura e da escrita, ou seja, sendo diferencial
na vida da criança pelo desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo.
O trabalho que é realizado nessa primeira etapa da educação básica, possibilita o
desenvolvimento e a aprendizagem, muitas vezes por ações e descobertas realizadas pela
própria criança, num ambiente intencionalmente preparado.
Essas aprendizagens e que elas constituem em momentos inesperados, eu vejo
que às vezes aparece uma aranha dentro da sala, aparece uma lagartixa... e
aquilo vira um monte de perguntas, você acaba desenvolvendo um projeto, e
isso não estava planejado. De você escutar o que aquela criança traz, o que que
ela entende? Que animal é aquele? Qual é a concepção que ela tem daquele
animal? O que que ela já ouviu falar daquele animal? O que ela tem curiosidade
em saber. Às vezes assim, a gente... eu converso com eles: poxa pessoal, não
vamos deixar comidinha no chão que pode atrair um rato, uma barata e aí... Ah
tia, lá na minha casa tem muito rato, minha mãe pegou deu uma vassourada
nele, e aí assim vem trazendo, né... As vivências de cada um e é dessa forma
que essas aprendizagens vão se constituindo. Num momento assim simples,
sem grandes preocupações, você pode estar construindo aquilo com a criança,
e o trabalho direcionado, claro, que você planeja aquela aula. E sempre com o
planejamento bem flexível, porque qualquer momento aquilo pode mudar,
porque é uma situação outra, né? (MARGARIDA, trecho retirado da
entrevista-conversa, 2019).

Encontramos na Base Nacional Comum Curricular trechos que vêm
complementar a fala da gestora sobre o papel da educação infantil:
Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das
práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e a
brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriarse de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com
os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. A
interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo
consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das
crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas
com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a
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mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções.
(BRASIL, 2017, p. 39)

Quadro 4 - Indicação de metáforas por educação infantil no desenvolvimento da
criança
Gestoras

Margarida

Rosa
Dália
Camélia

Samambaia

Se
a
educação
infantil
no Por quê?
desenvolvimento da criança fosse outra
coisa (animal, vegetal ou mineral), o que
seria?
“Descobertas, descortinando
Ovo se rompendo
um mundo completamente
novo.”
O conhecimento de mundo
“Pois o conhecimento de
mundo deve ser por aqui.”
Uma semente
“Aqui é o início de tudo”
Vida
“A explosão de alegria,
possibilidades que as crianças
trazem, as descobertas do
mundo que fazem”
Macaco
“Expansivo e se comunica
com todos, além da alegria e
um
brincalhão.
A
comunicação, a fala...”

Azaléia

Arco-íris

Begônia

Uma lagarta

Bromélia

Interações e brincadeira

Antúrio

Amor

Cactos

Imaginário

“A criança descobre o mundo
com várias cores, bem
colorido.”
Está sempre em
transformação, o
desenvolvimento e o controle
do corpo e a autonomia são
visíveis.”
“São a base da educação
infantil.”
Criança pequena precisa ser
tratada com muito amor, para
que nas interações se
conquiste a autonomia.
Pela capacidade da criança de
criar

Na indução de metáforas a respeito do papel da educação infantil no
desenvolvimento da criança, apesar de também não ter ocorrido repetições de imagens ou
reincidências nas explicações, pode-se perceber que os gestores veem a educação infantil
como um lugar de brincadeira, amor e cuidado, de muitas cores, onde a alegria é uma
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marca impressa pela criança. Um espaço de se trabalhar as descobertas, o despertar das
transformações, onde se traz vida e se conhece o mundo.

6.5

Modelo Figurativo da representação social do papel da educação
infantil para o desenvolvimento da criança por gestores
Conforme a análise das falas das gestoras exemplificadas no quadro de metáforas,

e no próprio texto descrito, pôde-se criar um modelo figurativo, no qual optamos por fazer
a análise sobre o papel da educação infantil para o desenvolvimento da criança, por ser
este o objeto das nossas representações.
A representação social do papel da educação infantil para o desenvolvimento da
criança, objetiva-se no termo “descobertas e conhecimento de mundo”, associado a
“brincadeiras”, “interações”, os eixos do trabalho da educação infantil, que vão levar ao
desenvolvimento da “autonomia”, “do corpo” e da “oralidade”. Pôde-se chegar à
objetivação com o termo “descobertas e conhecimento de mundo”, que levarão ao
desenvolvimento da criança.

Figura 10: Modelo figurativo da representação social do papel da educação infantil
para o desenvolvimento da criança por gestores – uma hipótese interpretativa

da autonomia

do corpo

interações

Descobertas e
Conhecimento
de mundo

Desenvolvimento da
criança

da oralidade

Brincadeiras
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Podemos perceber através das induções de metáforas, das figuras de pensamento
ou palavras trazidas pelas gestoras, que nos indicam como uma representação da educação
infantil no desenvolvimento da criança, sendo: descobertas e conhecimento de mundo;
interações e brincadeiras; desenvolvimento da autonomia, da oralidade, da imaginação e
do corpo; todas as figuras que apareceram, são constituintes das práticas realizadas na
educação infantil e que propiciarão o desenvolvimento da criança. O modelo figurativo
organiza as hipóteses e os discursos dos gestores, que nos levaram a interpretar, através
da objetivação, como descobertas e conhecimento de mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A região do Cais do Valongo, um marco histórico da entrada dos negros

escravizados, vindos de diferentes nações africanas, para servirem de mão de obra na
construção do nosso país, nos faz refletir sobre a importância da abordagem escolar sobre
a temática e demais assuntos ligados a diversidade étnico-racial.
Fatos históricos nos levam a entender os momentos atuais em que vivemos, sobre
determinadas situações políticas, sociais, econômicas entre outras. Voltar ao sítio
arqueológico do Cais do Valongo é extremamente necessário, não só para as unidades
escolares que estão ao seu entorno, como para toda a sociedade brasileira. Isto, por si só,
já justificaria a contextualização do entorno histórico no planejamento, sem a
preocupação com a exaustividade do tema nas atividades pedagógicas das escolas.
Vassalo e Cicalo (2015) nos ajudam a compreender melhor sobre a importância
do Cais do Valongo para as questões étnico-raciais:
[...] A patrimonialização do Cais do Valongo ocorre na interseção de dois
fenômenos, que se encontram aqui entrelaçados, e que têm ganhado espaço na
sociedade brasileira nos últimos anos: a) a gradual aﬁrmação do
multiculturalismo e da diversidade étnico-racial; b) os grandes projetos de
revitalização urbana assumidos pelas municipalidades com o apoio do capital
privado. Esse é o contexto histórico e sociopolítico no qual se realiza a
institucionalização da memória da diáspora africana. Ele se dá através das
ações conjugadas de três principais grupos de atores, sobre os quais
concentramos a observação: lideranças do movimento negro, pesquisadores
acadêmicos (sobretudo arqueólogos, historiadores e antropólogos) e
representantes do poder público municipal. (VASSALO e CICALO. p. 241).

Ao ser descoberto o Cais, construído unicamente com o objetivo de receber
pessoas escravizadas, o sítio arqueológico revela uma parte da nossa história que fora
escondida, e nos faz refletir sobre o apagamento dessa história, e de traços importantes
da cultura africana que contribuíram para a constituição do nosso povo. Esse apagamento
corrobora com o fato de mudanças sociais não terem ocorrido até os dias de hoje. Portanto
nossos gestores acabam por reproduzir um currículo de base eurocêntrica, com poucas
reflexões acerca do multiculturalismo e da diversidade étnico-racial. Reconhece-se a
importância de se trabalhar as questões étnicas, mas de fato as ações práticas planejadas
são muito poucas.
Ao escolhermos os caminhos da escuta dos gestores através das narrativas de vida,
nos foi possível acessar a história de cada um e assim, obtemos um material rico, que nos
permitiu a analisar as representações dos gestores sobre o papel da educação infantil no
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desenvolvimento da criança. Assim como nos afirma Bragança (2015), as narrativas de
vida, sejam individuais e/ou coletivas, são uma das maneiras de preservarmos a memória
dos fatos e de criar identidades.
A investigação nos levou a perceber que as metáforas trazidas pelos gestores para
o papel da educação infantil no desenvolvimento da criança, surgem representadas nas
palavras “descobertas e conhecimento de mundo”, e nos permite dispor da hipótese
interpretativa do modelo figurativo como sendo papel da educação infantil: buscar o
desenvolvimento pleno e global da criança e que esta primeira etapa da educação básica
é fundamental e diferencial ao desenvolvimento da criança que dela participa.
Ao analisarmos o Projeto Político Pedagógico, o Projeto Anual e os projetos de
trabalho, pouco percebemos que propostas que tenham a prática de refletir o
multiculturalismo, as diferenças ou a diversidade étnico-racial, tampouco a presença de
propostas que abordem os marcos históricos da região do Cais do Valongo.
À exceção de uma unidade, que no ano de dois mil e dezoito elaborou um projeto
anual que trazia para o foco do trabalho a temática local, como seu pertencimento
histórico, mas que no ano seguinte mudou a temática e nada mais foi falado sobre esse
assunto. Em nenhuma das outras unidades, o entorno onde estão localizadas, neste caso
o Cais do Valongo, a “Pequena África”, região ocupada pelos negros recém libertos, não
aparecem na abordagem de temas dos projetos de trabalho ou numa organização maior,
quando no Projeto Político Pedagógico, que envolve toda comunidade escolar, que
relacione a cultura local, a história e a diversidade.
A escola em parceria com a família, pode buscar ações de reflexão sobre o
preconceito e as desigualdades que são provocadas por práticas discriminatórias. Pensar
programas de formação sobre o caráter multicultural do Brasil, envolvendo a todos da
comunidade escolar, poderia ser uma outra possibilidade.
Pensamos em entregar aos gestores uma cópia deste estudo, a fim de provocar
uma reflexão sobre suas práticas e contribuir para que a temática esteja presente no
trabalho a ser planejado com e para as crianças.
Para Candau (2018), é preciso trabalhar o multiculturalismo de forma a alterar a
dinâmica da sociedade com vistas a criação de políticas públicas. Fica claro que
professores que participam de cursos de formação continuada na área das relações étnicoraciais, desenvolvem práticas eficazes de promoção da igualdade racial e estão mais
atentos às práticas discriminatórias no cotidiano escolar. Portanto, é necessário que
políticas educativas sejam pensadas e implantadas, de forma que seja uma orientação para
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todas as unidades escolares visando um trabalho de multiculturalismo e diversidade
étnico-racial.
A educação infantil atua como um lugar de formação de crianças pequenas como
dos adultos, que ao levarem seus pequenos à creche ou escola, se aproximam e se
envolvem com as questões presentes no cotidiano da unidade, o que permite que relações
sejam estabelecidas. Essa aproximação da família que é característica dessa etapa da
educação, faz com que seja possível que comece por aqui todo processo de reflexão e de
mudança que desejamos.
Como nos afirma Faria e Finco (2013), precisamos ter um olhar para o que
representa cada unidade de creche e pré-escola para a sociedade:
[...] Esse espaço da educação infantil é tido como um espaço coletivo de
educação tanto de crianças, quanto de adultos. Nele vivemos as mais distintas
relações de poder, entre elas, as de gênero, classe, idade, étnicas. No “chão” da
creche e da pré-escola, confrontam-se adultos, crianças, adultos e crianças,
além de docentes e não docentes, funcionários da Secretaria da Educação,
políticos, moradores do bairro, membros da família e/ ou quem convive com a
criança e uma imensa variedade de meninos pequenos. Enfim, [...] a creche é
um fórum da sociedade civil. (FARIA e FINCO, 2013. p. 112).

Faria e Finco (2013), nos leva a pensar que esse coletivo vivido, experienciado na
educação infantil nos permite lidar com todo tipo de diversidade, e diante disso, se faz
necessário buscar práticas que garantam trabalhos que tragam diferentes propostas,
abarcando diferentes realidades, transcendendo as questões da pedagogia clássica.
É preciso pensar a educação, a criança e a infância a partir de outras bases,
bases essas pensadas a partir das diferenças. Essa infância, que tentamos o
tempo todo capturar, resiste e nos escapa, em um movimento incessante de se
reinventar. (ABRAMOWICZ e OLIVEIRA, 2013. p.163).

Fica o desafio de pensarmos em uma prática que promova uma pedagogia decolonial,
abolicionista de fato! Que a partir das diferenças, seja possível problematizar, como nos
propõe Faria e Afinco (2013), todas as formas de discriminação, seja racial, social,
cultural, que transcenda a colonialidade que ainda vivemos em nossos dias.
Através dessas diferenças, que acabam por se tornar em desigualdades, problematizar
a forma como nossas crianças são discriminadas e invisibilizadas na sociedade, nos
ajudaria a perceber as suas especificidades, e dessa forma auxiliar o seu desenvolvimento.
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Anexos/ Apêndices

Anexo A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
____________________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome:
...........................................................................................................................................................
..................
Sexo:

Masculino ( ) Feminino ( )

Data Nascimento: ........../........../........

Endereço:...........................................................................................................................................
.............................
Bairro:............................................................
Cidade:....................................................................................................
Telefone:

(.....).........................................................

Email:

............................................................................................

Título do Protocolo de Pesquisa: Representações sociais do papel da Educação Infantil no
desenvolvimento da criança por Gestores de Unidades do Cais do Valongo.

Subárea de Investigação: Ciências Humanas (Educação)
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Pesquisadora responsável: Fabíola Farias Baptista da Cunha – Instituição Universidade Estácio
de Sá – Endereço: Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar Telefone: (21)2206-9726. Email:
cep.unesa@estacio.br

Avaliação do risco da pesquisa:
( X ) Risco Mínimo

( ) Risco Médio

( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa: Investigar representações do papel da Educação Infantil no
desenvolvimento da criança por gestores de unidades escolares da região do Cais do Valongo, no
Rio de Janeiro.
.

Procedimentos: A entrevista/conversa propõe um relato das experiências vivenciadas na infância,
adolescência, juventude que possam ter influenciado na escolha profissional e em suas práticas.

Riscos e inconveniências: A entrevista/conversa é uma narrativa de vida envolvendo as vivências
profissionais. Durante seus relatos algumas memórias desagradáveis podem trazer algum tipo
desconforto, do ponto de vista psicológico. Caso ocorra o desconforto para o entrevistado e seja
seu desejo não continuar o relato ou até mesmo encerrar a sua fala, dando fim à entrevista, seu
desejo será respeitado.

Potenciais benefícios: Durante a entrevista, no relato das vivências, entrevistador e entrevistado
têm a oportunidade de refletir sobre as experiências têm a oportunidade de refletir sobre as
experiências que contribuíram para a constituição de suas identidades. Tais reflexões não são
recorrentes, por serem evocadas quando fazemos o exercício de pensar sobre o passado de nossas
histórias que pode ser estimulado por meio da entrevista/conversa.

Informações Adicionais:
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Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial
pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21)2206-9726.O CEP-UNESA atende em seus
horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do
mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total
e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer
fase da pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas
para mim, descrevendo o estudo: “Representações sociais do papel da Educação Infantil no
desenvolvimento da criança por Gestores de Unidades do Cais do Valongo”. Os propósitos desta
pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou
claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha
participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e
outra para o responsável pela pesquisa.

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________

_________________________________

_______________________________
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Assinatura do participante da pesquisa

Assinatura do Responsável da Pesquisa

Anexo B
ROTEIRO DE ENTREVISTA
Esta entrevista destina-se aos Gestores da Unidade Escolar, sendo diretor e
diretor Adjunto.

Em um olhar para o passado, peço que narre experiências de vida que foram
significativas e formadoras em sua infância, juventude e vida adulta. Experiências
que tenham, ainda hoje, uma marca em sua forma de ser e de estar no mundo, como
pessoa e profissional.

1 - Quais as lembranças significativas você traz de sua escolarização? Identifica
professores ou professoras marcantes? Percebe influência do período escolar em sua
prática na Educação Infantil?

2 - Como se deu o processo de sua escolha profissional? Quais influências sofreu? Quais
os caminhos te trouxeram para a Educação Infantil?

3 - Como foi o início de seu ingresso na gestão da Educação Infantil? Recebeu apoio de
profissionais ou colegas mais experientes?

4 - E na direção da escola, como foi? Quais as principais potencialidades e desafios
encontrados?

5 - Como foi seu aprendizado sobre o desenvolvimento infantil? Onde ele se deu?

6 - Qual foi a contribuição, para seu aprendizado sobre desenvolvimento infantil, da
formação na universidade, ou em cursos de formação continuada?

7 - O que sua prática, como profissional da área, te ensinou sobre desenvolvimento
infantil?

8 - Quais são os aspectos que, para você, mais se destacam no desenvolvimento infantil?
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9 - Para você, qual é o papel da Educação Infantil no desenvolvimento da criança?

10 - O que, para você, deve ser abordado na Educação Infantil para promover o
desenvolvimento da criança?

11 - Especificamente nesta escola, com localização geográfica específica (Cais do
Valongo), como você acha que deve ser construída uma proposta de Educação Infantil?

12 – Com relação a Lei 10.639/03, que altera a Lei n.º 9394/96 de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, incluindo obrigatoriedade no currículo ao ensino da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira”, quais as propostas pedagógicas são trabalhadas pela
escola sobre o tema?

13 - Como você vê a participação de familiares dessa escola situada em contexto histórico
e social específico? E do entorno da escola?

14 - Quais são as atividades propostas na escola, relacionadas ao contexto histórico do
Cais do Valongo, que possam contribuir para o desenvolvimento da criança?

15 - Relate uma experiência significativa que tenha vivido em sua prática como gestora
da Educação Infantil, relacionada ao desenvolvimento da criança.

16 - Você gostaria de acrescentar algo ao que nós conversamos?
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Anexo – C
Projeto de Pesquisa:

Representações sociais do papel da Educação Infantil no desenvolvimento da
criança por gestores de unidades da região do Cais do Valongo/RJ

DADOS DE PERFIL

Nome (para controle do pesquisador): ___________________

Escola: _____________________

1- Gênero:
2- Data de Nascimento:
3- Cargo na escola:
4- Função na escola:
5- Tempo de trabalho nessa escola:
6- Tempo de trabalho nessa função:
7- Tempo de trabalho na Educação Infantil:
8- Grau de escolaridade:
9- Formação:
10 - Faz algum curso no momento? Qual (is)?
11- Outra atividade profissional? Qual?
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Quadros de Caracterização de perfil dos gestores participantes

Quadro 5 – Gênero
Gênero

Quantitativo de gestoras

Feminino

10

Masculino

0

Outros

0

Quadro 6 - Faixa etária
Faixa etária

Quantitativo de gestoras

20 a 30 anos

0

31 a 40 anos

2

41 a 50 anos

8

Quadro 7 - Cargo na escola
Cargo
PEI
PII
PI

Quantitativo de gestoras
5
5
0
Quadro 8 - Função na Escola

Função
Diretor
Diretor Adjunto
Professor Articulador

Quantitativo de professoras participantes
4
3
3

Quadro 9 – Tempo de trabalho na escola
Tempo de trabalho na escola
Até 05 anos
De 06 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
De 21 a 25
De 26 a 30 anos
De 31 em diante

Quantitativo de gestores
2
6
0
0
0
1
1
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Quadro 10 - Tempo de trabalho nessa função
Tempo de trabalho nessa função
Até 05 anos
De 06 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
De 21 a 25
De 26 a 30 anos
De 31 em diante

Quantitativo de gestores
9
1
0
0
0
0
0

Quadro 11 - Tempo de trabalho na educação infantil
Tempo de trabalho na educação infantil
Até 05 anos
De 06 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
De 21 a 25
De 26 a 30 anos
De 31 em diante

Quantitativo de gestores
0
4
2
2
0
1
1

Quadro 12 - Escolaridade
Escolaridade
Doutorado
Mestrado
Lato sensu
Graduação

Quantitativo de gestores
0
0
4
6

Quadro 13 - Formação profissional
Formação
Pedagogia
Letras
História
Curso Normal

Quantitativo de gestores
7
2
1
0

Quadro 14 – Cursos
Faz algum curso?
Sim
Não

Quantitativo de gestores
1
9
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Quadro 15 – Outra atividade profissional
Outra atividade profissional
Sim
Não

Quantitativo de gestores
1
9
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Anexo D PARECER COMITÊ DE ÉTICA

124

125

126

