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Resumo 
Para responder a pergunta em que medida a educação infantil contribui para o 

desenvolvimento integral das crianças? A Rede Marista de Solidariedade desenvolveu em 
2011 uma avaliação que escutou as crianças, as famílias, os educadores e algumas pessoas 
da comunidade.  Estudos de caso com crianças egressas e oficinas com as crianças 
matriculadas apresentaram dados para melhor compreender o que elas falam para aqueles 
que constroem currículos. O que as crianças dizem por meio de linguagens é um desafio para 
pesquisadores. A criança como agente social, construtora de si e dos seus contextos de vida, 
um ser social competente, com uma voz que exprime todo o seu pensamento racional e com 
competência para fazer escolhas (JAMES, ZENKS E PROUT, 1998; PINTO, 1997; PROUT E 
JAMES, 1990; SIROTA, 2001) tem direito de participar e ser escutada. Isso precede entender 
as diferentes infâncias, superando a visão biologista, que reduz a criança a “um estado 
intermédio de maturação e desenvolvimento humano e psicologizante, que tende a 
interpretar as crianças como indivíduos que se desenvolvem independentemente da 
construção social das suas condições de existência e das representações e imagens 
historicamente construídas sobre e para eles” (SARMENTO, 2004, p. 363). Para a pesquisa a 
escolhemos a abordagem qualitativa e os procedimentos: criação de grupo de trabalho, 
construção da matriz de perguntas, coleta de dados, confecção de relatórios, grupos focais, 
análise e proposições. O resultado apontou alguns aspectos específicos do currículo e da 
formação dos profissionais no que se refere à escuta das crianças atendidas na educação 
infantil e outros aspectos que dizem respeito à necessária organização do bairro e das 
escolas para acolher as crianças, escutado na pesquisa com egressos. 
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Abstract  
 

In order to answer the question how does the preschool education contribute to the 
children’s whole development?, the Marist Solidarity Network has created in 2011 an 
evaluation which listened to children, families, educators and people from the community. 
Case studies regarding leaving children and workshops with the registered ones provided 
information to better comprehend what they have to say to the ones that build curriculums. 
What children say through language challenges researchers. The child, as a social agent, 
creator of life contexts and of himself, a capable social being, with a voice that expresses all 
his racional thoughts and able to make choices (JAMES, ZENKS E PROUT, 1998; PINTO, 1997; 
PROUT E JAMES, 1990; SIROTA, 2001), has the right to take part and be heard. This requires 
the understanding of all childhoods, exceeding the biologist view, which reduces the child to 
“an intermediate state of growth and human and psychological development, which tends to 
understand children as indivuduals who develop themselves regardless of their existence 
condition’s social construction and of the representations and images historically built about 
them and for them” (SARMENTO, 2004, p. 363). For this research we have chosen the 



qualitative approach and the following procedures: creation of a workgroup, building of a 
main question base, data acquisition, report preparation, focus groups, analysis and 
propositions. Results pointed to some specific curriculum aspects and professional formation 
regarding the hearing of the children supported in preschool education and other aspects, 
which refer to the neighborhood and school’s need to organize themselves in order to 
embrace children, heard in the leaving childrens’ research.  
 
Keywords: child participation; preschool education; institutional evaluation. 
 
 

1. Introdução 
 

1.1 Breve Histórico da Educação Infantil no Brasil1 
 

Foram intensas as tensões e transformações ocorridas no contexto legal e político 
brasileiro, pelas quais o atendimento público de educação infantil passou nos últimos vinte 
anos. A visão assistencialista ou o enfoque compensatório predominaram nas propostas 
curriculares das escolas de educação infantil. 

Em épocas de regime militar no Brasil, no período que precedeu a redemocratização, 
ganharam força as propostas pedagógicas compensatórias, para que as crianças mais pobres 
conseguissem acompanhar os currículos. As crianças com condições socioeconômicas mais 
favoráveis, por sua vez, tinham acesso a melhores oportunidades educativas. O acesso à 
educação com qualidade, como direito de todos, ainda estaria por conquistar.  

Os movimentos sociais do final da década de 1970 tiveram importante papel social 
para a inclusão das crianças na educação infantil. Com o advento dos movimentos populares 
e do marco legal brasileiro, a educação de crianças começa a adquirir novo estatuto no 
campo das políticas e lutas educacionais na década de 1980.  

A história de lutas por creches e pré-escolas, fortalecida pelos movimentos sociais, 
influenciou nas decisões dos governos, “principalmente aqueles que se instalaram pós-
abertura política”, para investir na ampliação do direito à educação das crianças (BARBOSA, 
2006, p. 15). Iniciava-se lentamente a mudança da concepção de creche como dádiva da 
filantropia para a garantia do direito de todas as crianças à educação de qualidade. 

A criança deixou de ser objeto de tutela, para ser reconhecida como sujeito de 
direitos, a partir da Constituição Federal de 1988. Advinda das lutas sociais e da mobilização 
popular, a Constituição Federal de 1988 colocou crianças e adolescentes como prioridade 
absoluta quando enunciou, no art. 227: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

A Constituição Federal de 1988 representou um avanço por inaugurar um novo olhar 
para a implementação de políticas públicas para a criança, que passou a ter direito de ser 

                                                           
1
 Trecho da dissertação de mestrado de Viviane Aparecida da Silva defendida na PUCSP em 2010. Disponível 

em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=194839 



atendida em creches e pré-escolas. A partir desse momento, iniciou-se o processo de 
vinculação do atendimento ao Ministério da Educação (MEC), antes realizado pela 
Assistência ou Saúde. 
 Nos anos posteriores à Constituição de 1988 cresceram as preocupações sociais  com 
a infância, pois a partir dessa legislação, concretizou-se a educação como direito público 
subjetivo. 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, 
referendou o Art. 227 da Constituição e colocou, no art. 54, inciso IV, como dever do Estado 
o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.  
 Na esteira da nova Constituição e do ECA, a educação infantil brasileira teve sua 
regulação como primeira etapa da educação básica, a partir do marco regulatório da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabeleceu como finalidade da educação infantil o desenvolvimento integral da criança até 
seis anos de idade2, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. O art. 30 da LDB/1996 estabeleceu 
que a educação infantil seja oferecida em: “I - creches, ou entidades equivalentes, para 
crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 
idade”. 

 

1.2 Do direito conquistado ao discurso da qualidade 
 

Nas últimas décadas, a educação infantil intensificou o processo de firmar sua 
identidade no campo educacional, no caminho de consolidar os direitos sociais da criança a 
um atendimento de qualidade. As políticas públicas foram influenciadas pela produção 
teórica sobre a infância, as crianças e as especificidades dos currículos para a educação 
infantil. O Ministério da Educação (MEC), para organizar e subsidiar os sistemas de ensino, 
nas últimas décadas organizou um conjunto de documentos orientadores da prática para a 
educação infantil. 

De acordo com Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil (MEC/SEB, 2006), 
qualidade é “oferecer às crianças condições de usufruírem plenamente suas possibilidades 
de apropriação e produção de significados no mundo da natureza e da cultura” (p.18). 
Alguns aspectos são levantados para servir de subsídio para o conceito de qualidade na 
educação infantil, como a compreensão da dimensão do cuidado indissociado da educação; 
a organização de espaços e do tempo; a concepção de criança integral, ou seja, com corpo, 
mente e sentimento, que aprende inserida num grupo e produz cultura com seus pares 
(BARBOSA, 2000; FARIA,1999; HORN, 2003; ROCHA, 2001, 2000, 1999; MORO, 2009; 
SARMENTO, 2004). São questões que buscam superar concepções consolidadas nas décadas 
de 1970 e 1980, quando o atendimento era marcado pelo objetivo de compensar carências 
culturais das crianças de baixa renda ou prepará-las para o ensino fundamental, avançando 
para a direção de afirmar a identidade da educação infantil como escola para a primeira 
infância. 

                                                           
2
 Houve alteração na faixa etária da educação infantil. De acordo com a Emenda Constitucional n. 53, de 19 de 

dezembro de 2006, a faixa etária da educação infantil passou a ser até 5 (cinco) anos de idade. As demais 
seriam matriculadas no ensino fundamental. A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação dos 
art. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula 
obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 



 
 
1.3 As crianças e o direito à participação 
 

No passado recente da educação infantil, as relações existentes entre os adultos e as 
crianças ora se estabeleciam com atitudes de tutela, ora com desprezo ou abandono, ou, 
ainda, como projeção de alguém que o adulto não foi. Pode-se afirmar que preponderava 
entre os cuidadores uma relação vertical com a criança.   

Atualmente, crescem as pesquisas e os debates que defendem a criança como 
alguém capaz e competente para, progressivamente, construir sua autonomia diante do 
mundo. Um agente social que constrói a ideia de si e dos seus contextos de vida, um ser 
social, com uma voz que exprime todo o seu pensamento racional e com competência para 
fazer escolhas (JAMES, ZENKS E PROUT, 1998; PINTO, 1997; PROUT E JAMES, 1990; SIROTA, 
2001). Pesquisas apontam ainda que a ideia de infância não pode ser universal, fixa e 
precisa, mas que há diversidade de infâncias, constituídas a partir de contextos, épocas, 
culturas e histórias diferentes. Essas pesquisas se propõem a entender a infância na 
perspectiva da Sociologia, e apontam para Pedagogias que consideram a participação infantil 
e as culturas infantis por acreditar na criança como produtora de cultura e por esta 
produzida. A expressão “culturas infantis” refere-se às representações que são estabelecidas 
socialmente no espaçotempo em que as crianças vivem e no que elas produzem com outras 
crianças. Essas produções constituem suas práticas significantes, em que as crianças 
“recompõem a cultura material e simbólica de uma sociedade. Elas fazem sua releitura do 
mundo, isso é, leem o mundo adicionando novos elementos geracionais, recriando-o e 
reinventando-o” (MEC/SEB/UFGRS, 2009, p. 31-32), produzem criativamente o que alguns 
autores cunharam de “cultura de pares”, ou seja, um conjunto de atividades, artifícios, 
valores que a criança apreende do mundo adulto, cria e partilha na interação com o grupo 
de crianças (CORSARO e EDER, 1990; CORSARO, 1997; SARMENTO, 2004; DELGADO e 
MÜLLER, 2005). Tais constatações apontam para novas formas de entender as pedagogias 
para as crianças, que requerem uma mediação pedagógica horizontal, promotora de 
autonomia e da participação infantil.  

A partir do exposto, ao avaliar a qualidade da educação infantil desenvolvida pela 
RMS, as crianças atendidas e oito crianças egressas foram escutadas e o resultado dessa 
escuta é relatado no presente trabalho. 
 
 
2. Auto avaliação institucional  
 
2.1  Contexto da pesquisa  
 

A Rede Marista de Solidariedade – RMS atua na promoção e defesa dos direitos de 
crianças e jovens, por meio de programas e projetos na área da educação e assistência 
social, desenvolvidos no Brasil, nos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa 
Catarina e no Distrito Federal. 

Assim como atua a Instituição Marista em 78 países, a RMS consolida sua missão de 
promover uma sociedade mais justa e solidária, juntamente com a comunidade, organismos 
dos governos, da sociedade civil e eclesiais. Está ainda alinhada às diretrizes da União 
Marista do Brasil, UMBRASIL, e da Fundação Marista para a Solidariedade Internacional, 



FMSI, cujo objetivo é fomentar ideias inovadoras e articular experiências globais na defesa 
das crianças e dos jovens em situação de vulnerabilidade social, alinhados aos organismos 
nacionais e internacionais. 

Para contribuir de forma comprometida com a construção de novos cenários para as 
infâncias e juventudes, a proposta socioeducativa da Rede contempla a formação contínua 
de educadores e gestores, os processos permanentes de qualificação das ações 
desenvolvidas com as crianças e jovens, além da atuação na incidência de políticas públicas. 

A defesa dos direitos da primeira infância é um dos temas do advocacy da RMS por 
entender que os anos iniciais são fundamentais para a formação que embasa o 
desenvolvimento humano integral. O respeito à criança como cidadã pressupõe o 
fortalecimento de políticas públicas para a primeira infância, entre elas, a educação infantil 
de qualidade. Na defesa da dignidade humana, por meio da presença atenta e portadora de 
esperança se apresenta no cenário de promoção e defesa dos direitos da criança por meio 
de ações sistemáticas e propositivas, visando incidir em políticas sustentadas no dever do 
Estado, para conseguir atingir “uma presença fortemente significativa entre as crianças e 
jovens pobres”3. Dentre essas ações está o atendimento direto a crianças de até cinco anos 
de idade em nove Unidades Sociais. Algumas condições são fundamentais para melhorar a 
qualidade da Educação Infantil e garanti-la exige o aprofundamento do debate, o 
entendimento e a apropriação do sentido desse espaço. 

Por esse motivo em 2010 a RMS realizou a autoavaliação institucional da Educação 
Infantil em quatro Unidades Sociais: Lar Feliz, (Santos-SP), Itaquera, Robru e Irmão Justino 
(São Paulo-SP). A pesquisa teve abordagem qualitativa e diversos procedimentos de coleta 
de dados. Contou com a participação de representantes das unidades sociais para compor 
um grupo de trabalho e com a consultoria da Move Social4, na mediação técnica de Rogério 
Silva. O resultado apontou caminhos para redirecionar a formação continuada dos 
profissionais, a infraestrutura e a participação infantil. O presente trabalho fará um recorte 
desse projeto dando ênfase na participação infantil na avaliação e no que resultou da escuta 
das crianças. 

 

 

2.2 Metodologia da auto avaliação institucional 

 

A escolha de um método de avaliação colaborativa, com a participação de gestores, 
educadores, crianças e famílias nasceu da crença em que apenas a abordagem participativa  
daria conta de enxergar a realidade e dar aos sujeitos envolvidos no projeto a apropriação 
necessária para que tivessem condições de propor soluções para os problemas enfrentados 
no cotidiano.  

A primeira etapa desenvolvida foi a definição do que se pretendia avaliar para 
posteriormente definir quais os métodos necessários para se chegar ao resultado esperado. 
Visava-se estabelecer com clareza quais perguntas iriam nortear a pesquisa.  
Objetivos da avaliação: 
- Enxergar e atribuir valor à trajetória construída pela Rede Marista em seus centros sociais 
de educação infantil; 
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 XXI Capítulo Geral. 

4
 www.movesocial.com.br 
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- Permitir que a Rede amplie sua compreensão sobre aquilo que construiu no campo da 
educação infantil; 
- Partilhar a construção de um saber sobre a instituição com vários de seus membros, entre 
gestores, educadores e técnicos; 
- Aprimorar seus planos estratégicos tanto no que diz respeito a sua gestão administrativo-
pedagógica, quanto ao que diz respeito a suas relações no território da educação infantil. 

Ao apropriar-se de técnicas de construção de um Plano de Avaliação e de 
Investigação da Realidade, o grupo construiu perguntas orientadoras da avaliação, 
problematizadas e ajustadas em 5 eixos que facilitaram a leitura das informações e a 
construção de indicadores. São eles: 
 

Eixo 01. Promoção e defesa dos direitos das crianças 
1. Em que medida a Rede Marista de Solidariedade contribui nas políticas públicas de 
educação infantil? 
2. Em que medida existe participação das crianças nos Centros Sociais de Educação Infantil 
Marista? 
3. Em que medida os direitos das crianças estão contemplados na proposta Socioeducativa 
Marista? 
 

Eixo 02. Proposta Socioeducativa 
4. De que maneira a Proposta Socioeducativa Marista está alinhada aos referenciais oficiais e 
institucionais para educação das infâncias? 
5. Que elementos mais influenciam na implantação da Proposta Socioeducativa 
Marista? 
 

Eixo 03. Articulação e Rede 
6. De que forma os Centros Sociais de Educação Infantil Marista se relacionam nos territórios 
em que estão localizados? 
7. Quais resultados este relacionamento tem produzido? 
 

Eixo 04. Formação Contínua 
8. Os processos de formação contínua dos educadores estão alinhados com a Proposta 
Socioeducativa Marista e atendem as demandas do cotidiano na perspectiva 
teórico-prática? 
 

Eixo 05. Impacto Social 
9. Em que medida o Serviço de Educação Infantil da Rede Marista de Solidariedade 
contribui para o desenvolvimento integral das crianças atendidas? 
 

Com base nos princípios postulados pelo grupo e nas perguntas de avaliação 
distribuídas nos 5 eixos de avaliação, o Grupo de Trabalho realizou um delicado processo de 
construção e pactuação do conjunto de indicadores que auxiliaram a coleta de informação e 
a avaliação da educação infantil. O foco do presente trabalho é apontar para a escuta das 
crianças, iluminada por essas perguntas. Nesse sentido, o resultado apresentado trata-se de 
um recorte com foco nas vozes das crianças. 

 
Procedimentos utilizados 



Foram dezasseis grupos focais, oito entrevistas individuais com as diretoras, diretor e 
coordenadoras pedagógicas, rodas de conversa com as crianças, observação do cotidiano, 
aplicação de 67 questionários padronizados para os Educadores Sociais, uma minuciosa 
análise documental e aplicação dos Indicadores da Qualidade da Educação Infantil do MEC. 

Além dessas técnicas, foram também realizados “Estudos de Caso com Crianças 
Egressas”, consistindo em visitas de uma pesquisadora à casa de 8 egressos de dois CSM 
escolhidos como amostra. A passagem desta pesquisadora pela casa e pelo bairro dessas 
crianças produziu relatos importantes com a intenção de observar impactos da experiência 
Marista, bem como o atual contexto de vida dessas crianças. Posteriormente às visitas, um 
sub-grupo do GT se reuniu para analisar os estudos de caso, para contribuir com o trabalho 
de análise. 

 
 

3. Resultados da escuta das crianças 
 
3.1 Alguns resultados da escuta dos oito egressos5 
 

Vicente, Paulo, Gabriela, Tamara, Lia, Gisele, Inês Maria e Walter são crianças que 
estão no Ensino Fundamental, mas que freqüentaram a educação infantil Marista por no 
mínimo três anos de suas vidas. Moram na zona leste de São Paulo, na periferia da grande 
cidade. As histórias dessas crianças se unem em várias similaridades, tanto nas dificuldades 
econômicas enfrentadas pelas suas famílias, quanto na realidade vivida em seus bairros, 
escolas ou mesmo seu passado em comum pela unidade Marista. Suas vidas se unem nas 
dificuldades financeiras que, mais ou menos, as afetam diretamente. São crianças que têm 
em comum um cotidiano entre a escola e a residência, numa região segregada do restante 
da cidade, que sofre constantemente com menor investimento em políticas públicas.  

A pesquisadora Paula Delage passou uma tarde com cada criança. Entre lápis de cor e 
papéis, conversou com cada uma, tentando perceber e escutar palavras, sinais e silêncios 
reveladores das lembranças trazidas da educação infantil e das marcas deixadas por essa 
vivência. A observação e a escuta sensível da pesquisadora forneceu material para a análise 
do Grupo de Trabalho de Avaliação, por meio do documento “Oito Tardes de Conversa6”  
que revelou alguns pontos destacados abaixo: 
 
3.1.1 O que a educação infantil deixou para as crianças:  
 

As marcas que as crianças adquiriram na Educação Infantil nem sempre continuaram. 
As marcas da EI estão nos egressos, sobretudo no que toca as memórias afetivas, olfativas e 
gustativas. Contudo, reconhece-se menores incidências de aspectos como expressão em 
múltiplas linguagens, projetos de vida e valorização da aprendizagem, como se algo da 
ordem cognitivo ou psicomotora tivesse menor presença, ênfase ou espaço na experiência 
das crianças ou na própria realização da Proposta Educativa. Isso alerta para pensarmos – 
em que medida a proposta pedagógica desenvolvida na educação infantil Marista dá ênfase 
a aspectos afetivos, deixando de lado outras dimensões do desenvolvimento infantil 
integral?  
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 Trechos retirados do Relatório Final da MOVE Social. 

6
 Relatório escrito pela pesquisadora Paula Delage. 



Há crianças que se lembram do brincar como algo localizado no passado, não mais 
pertencente ao seu cotidiano. 

Quando lembram da Educação Infantil, relatam espaços coloridos e alegres, com 
atividades de brincar, como pular corda, desenhar, pintar, cantar, dançar, sessão de leituras, 
pega-pega, esconde-esconde, teatrinho. Ao lado da carinhosa lembrança das crianças da 
comida (seu sabor e cheiro), não há dúvidas de que o brincar marcou as crianças egressas. 

 
3.1.2 O que as crianças revelaram sobre suas vidas: 
 

Relação com a comunidade: Algumas das crianças têm espaços familiares, de lazer ou 
cuidadouros que permitem um entorno para sua criatividade, imitações dos mais velhos e 
encontros com gente da mesma idade pra brincar ou apenas pra se trancar no quarto e 
dividir confidências. Os irmãos exercem função fundamental quando podem e tem idade 
para brincar. Eles servem como referências aos menores do que é divertido e legal. 

O lugar para brincar: Muitas vezes brincam na rua ou na casa de um ou outro. Ainda 
existem espaços assim na cidade que variam conforme a tranquilidade das ruas e o tempo 
de permanência da família naquela localidade. Os pais demonstram muita preocupação com 
a segurança do bairro, e isso é revelado também nas vozes das crianças. 

Laços - Infelizmente a transição constante de algumas famílias em busca do aluguel 
mais barato impede que estes laços entre crianças se consolidem. Foi o que presenciamos na 
história pessoal de algumas delas. 

A relação com a escola: A escola atual exerce papel tímido na vida de nossos 
egressos. Ela se mistura nos relatos com o restante de suas trajetórias cotidianas. A escola 
não atravessa os espaços familiares e quase nunca é objeto de diálogo da família. Isto ocorre 
tanto por parte das crianças como de seus pais que muitas vezes adiam a possibilidade de 
um acompanhamento frequente das atividades dos filhos. Por exemplo, pode ser observada 
pela lição de casa que passa despercebida dentro de muitas famílias.  

Queixas: as crianças escutadas se queixam da desorganização da instituição escolar, 
decepcionadas com o que a escola lhes promove de ambiente para conviver, brincar e 
aprender. Decepcionam-se com os métodos educacionais sistemáticos.  

Rotina adulta: A atual rotina da escola, os papéis a serem exercidos em casa (limpeza, 
cuidado com adultos adoentados), as proibições de brincar da rua (sempre marcada como 
perigosa) restringem a brincadeira no universo da criança. O mundo dos adultos chegou 
antes para algumas delas e o retorno à infância aparece algumas vezes como projeto de 
vida, representando no desejo de trabalhar na educação infantil e de cuidar das crianças 
pequenas. 

Adaptação difícil: uma parte das dificuldades de adaptação das crianças ao novo 
espaço escolar condiz com a tradicional ausência dos pais em participar da rotina escolar, 
sempre revelada como carga difícil de ser integrada ao cotidiano familiar, o que reforça os 
padrões de distanciamento entre espaço familiar e espaço escolar. 
 

3.2 Alguns resultados da escuta das crianças matriculadas na educação infantil: 
 

A observação das crianças e as rodas de conversa na educação infantil apontaram 
para alguns pontos destacados: 

 
Pontos frágeis: 



 
1. Escutar a criança exige dedicação individual e o elevado número de crianças por educador 
é o principal aspecto que impossibilita a atenção individual à criança.  
2. O tempo de espera entre uma atividade e outra torna a rotina desgastante para as 
crianças. Elas apresentam um tempo diferente dos adultos e necessitam de maior dinâmica 
entre atividades para que não sejam forçadas a longos períodos de espera. 
3. A escuta das crianças parece depender bastante da estrutura e da rotina dos educadores. 
Há momentos em que a rotina atrapalha ou impossibilita ações de respeito ao momento da 
criança sem engessá-la, e momentos em que ela ajuda. Como por exemplo, a mudança da 
rotina em retirar o banho de alguns grupos permitiu mais tempo para ficar com eles e, ao 
mesmo tempo, menos espaço para trocar olhares e ter um momento confortante 
estreitando laços com os pequenos.  
4. A rapidez dos momentos da troca evidencia problema na organização do espaçotempo - 
muito barulho e a atenção e o cuidado com as crianças se dilui bastante. As situações 
presenciadas revelam uma distinção entre os momentos do educar e do cuidar, como se o 
papel da escola estrutura-se apenas no ato de educar, contrapondo-se ao currículo que 
percebe a criança como um ser integral. 
 
 
Pontos fortes: 
 
1. As crianças demonstram estarem felizes, acolhidas e adaptadas nos locais pesquisados. 
2. Os educadores têm clareza de seu papel na formação das crianças, e isso se expressa na 
referência que elas têm com os adultos. 
3. É nítida a preocupação com a organização de espaços que valorizam a participação das 
crianças e desenvolvam sua autonomia. Essa constatação é visível nos espaços do berçário, 
com colchonetes, móbiles ao alcance das crianças, brinquedos, espelhos e caixas vazias para 
explorarem, à altura das crianças e na ausência de filas para transitar pelos espaços. O self 
service é outro exemplo de autonomia progressiva, porém menos estruturado ainda. 
4.  As crianças são escutadas ao se propor atividades a partir do que elas demandam,      
questionam, produzem. “Escutar as crianças tem a ver também com as estratégias de 
autonomia. Por exemplo, nós não fazemos fila, a gente confia e dá a liberdade, a voz, pra 
elas irem se organizando sozinhas”(educadora).  
5. Vem da escuta das crianças a criação de projetos para cada grupo. “É quando a gente 
materializa em uma atividade o que as crianças mostram. Por exemplo: uma criança 
comentou uma vez que tinha muito lixo na rua, no caminho de sua casa. Disso surgiu uma 
atividade de passeio no bairro, em que tiramos fotos, montaram uma maquete do bairro na 
sala de aula, vimos a história do bairro”(educadora). 
6. A participação das famílias na educação infantil, respeitando o tempo de cada criança na 
adaptação, e a segurança que uma pessoa da família por perto pode oferecer. “A criança 
também traz coisa da família, quando faz a roda de conversa pela manhã pra contarem o 
que aconteceu em casa. Elas se sentem bem”(educadora). 
7. O incentivo à autonomia é visível nos momentos de atividades dirigidas e também de 
atividades livres em que existe a liberdade de circular nos espaços e de satisfação de 
necessidades como ir ao banheiro e beber água quando quiserem. “Tem muita criança que 
foge pro banho ou para a troca de fraldas porque ela quer ficar sozinha, isso é escutar, parar, 



olhar pra criança e saber o que ela está querendo dizer. Esse foi um momento que deu pra 
dar voz, pra ela mostrar o que ela queria de fato” (educadora). 
8. A escuta sensível dos educadores no cotidiano. “Ás vezes a criança está chorando e você 
diz pra ela que ela tem o direito de ficar nervosa e triste, que ela pode chorar”(educadora). 
“O choro, a gente ouve, pensa que é manha e não é manha, ela tem saudade, fala com o 
olhar, ela sente saudade, e tem que ter essa sensibilidade pra perceber o que ela está 
sentindo”. (educadora) 
 
 

Conclusão 
 

É imprescindível enfatizar que apenas um recorte do resultado foi aqui apresentado, 
visto que o foco dessa apresentação está na participação infantil dentro de um processo de 
auto avaliação institucional que contemplou a escuta de outros agentes. 

Um dos valores da pedagogia marista é a escuta, tão importante e ressaltada por 
muitos dos profissionais da RMS. É a partir dessa posição que se espera que as crianças 
tenham sua participação respeitada e suas opiniões levadas em consideração.  

As crianças falam por meio de linguagens diversas e até com seu silencio e choro e 
tão importante quanto a escuta é o processo de tomada de decisão que nasce a partir do 
escutado, do observado. No caso específico dessa avaliação, um plano estratégico está 
sendo desenvolvido na RMS para dar respostas às questões reveladas pela avaliação da 
educação infantil.  

A escuta dos egressos nos chama atenção. Elas sentem-se inseguras para conviver em 
seus bairros, têm precocemente uma rotina adulta e ainda apresentam, em certa medida, 
dificuldades para adaptar-se às escolas do ensino fundamental. Alertam-nos para a 
necessidade de juntar esforços do Estado e da sociedade civil para o planejamento de 
cidades que acolham às crianças. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei brasileira de 1990, e a Convenção dos 
Direitos da Criança (CDC) ressaltam a importância de respeitar os sentimentos da criança 
pequena e escutá-la quanto as suas opiniões e necessidades. Adentrar seus universos 
simbólicos no processo de autoavaliação institucional nos fez perceber algumas situações de 
alerta bem como alguns pontos de luz anunciados pelas crianças participantes e crianças 
egressas da educação Infantil Marista. 
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