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Resumo 
 

 Este texto discute os usos que crianças brasileiras entre oito e doze anos fazem do 
site Facebook tendo como estratégias metodológicas observações constantes de perfis 
infantis e interações promovidas pelas ferramentas do Facebook, principalmente o chat. 
 Transitando entre infância e cibercultura enquanto campos teóricos, abordam-se questões 
geracionais e alteritárias implicadas na relação entre crianças e tecnologias digitais, 
articulando o debate a conceitos que emergem das novas formas de sociabilidade 
engendradas pelo contexto da sociedade em rede. No esforço de compreender a experiência 
de ser criança a partir dos sentidos construídos nas interações online, o texto ainda convida 
à reflexão sobre os desafios de construir metodologias de pesquisa com crianças que 
buscam investigar fenômenos contemporâneos.  
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Abstract 

 
This text discusses the use of Facebook by Brazilian children, between eight and 

twelve years-old, as methodological strategies with observations in the children's profiles 
and interactions promoted by the tools of Facebook, especially the chat. Transiting between 
childhood and cyberculture as theoretical fields, to address generational issues and based on 
otherness involved in the relationship between children and digital technologies, articulating 
the debate concepts that emerge from new forms of sociability engendered by the context 
of the network society. In an effort to understand the experience of being a child from the 
meanings constructed in online interactions, the text also invites reflection on the challenges 
of building research methodologies with children who seek to investigate contemporary 
phenomena. 
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Introdução 
 
Em 2012 completo 20 anos de envolvimento com a Educação Infantil. Desde 2003 esse 

envolvimento diz respeito também, e principalmente, à pesquisa no campo educacional. Nesse 
contexto, tenho estudado a Educação Infantil da escola pública. Primeiro com a inserção no grupo de 
pesquisa Infoc1 e depois com a dissertação de mestrado2. No mestrado, o contato com uma escola 
pública exclusiva de educação infantil para crianças de 3 a 5 anos, mostrou tempos e espaços 
institucionais marcados por visões dicotômicas. Por um lado, a identificação do termo trabalho com 
aquilo que é pedagógico, do professor, e que está relacionado com o que se faz dentro de sala. Por 
outro, o brincar é o que se faz fora, no pátio, ligado ao que é das crianças. No entanto, as crianças 
constroem significados independentemente do tempo e do espaço ser direcionado pelos adultos 
(Barbosa 2004).  

Nesse mesmo tempo comecei a trabalhar com a formação continuada de professores numa 
creche particular. Paralelamente a essa inserção na creche particular, dentro do grupo de pesquisa, 
tive a oportunidade de estudar três creches: uma comunitária e duas públicas. Os textos resultantes 
dessas observações (Barbosa, 2009, Guimarães e Barbosa 2009), identificam a distância entre o que 
acontece nas interações cotidianas entre as crianças e o que os professores levam em conta para 
efetivação do trabalho pedagógico. Nessa relação, a criança como sujeito que produz significados para 
esse cotidiano não tem visibilidade. Estas questões dizem respeito à qualidade e ao currículo, o que 
será exposto neste texto. 

A Educação Infantil no Brasil, em especial a creche, hoje como parte do Ensino Básico, enfrenta 
vários desafios. Entre eles a adequação dos espaços, dos tempos para que as aprendizagens sejam 
significativas. Para pensar estas questões, recorro às discussões sobre currículo3 e o diálogo com o 
campo da Educação Infantil, que apontam caminhos para uma prática pedagógica ligada com a vida 
dos sujeitos crianças e dos sujeitos adultos que tecem os cotidianos das instituições de Educação 
Infantil.  

Em 2011, como parte da minha tese de doutorado, observei o cotidiano de duas instituições de 
Educação Infantil, uma pública e uma comunitária. Nesse processo, a forma como estão organizados os 
tempos e os espaços da creche pública e como essa organização favorece a produção de significados 
pelos sujeitos adultos e crianças, é uma trama a ser compreendida. Isto me remete à concepção de 
currículo discutida em aula, que indica alguns caminhos para se compreender as relações cotidianas 
dessa creche e no que se aproximam ou se distanciam dessas proposições. Embora este não seja o 
tema central da minha pesquisa4, é um modo de ampliar as discussões sobre o processo de 
institucionalização da educação das crianças de zero a três anos.   

Assim, o texto desta comunicação, dialogando com alguns autores (Benjamin 2000, Canário, 
2006, Candau, 2009), discute a concepção de Currículo (dentro dos limites possíveis a este texto) e sua 
relação com a Educação Infantil, procurando identificar o lugar da creche nessa discussão. Assim, 
analiso o lugar da experiência e da centralidade da linguagem como base da ação pedagógica para o 
trabalho na instituição educativa, fazendo uma relação com os objetivos da Educação Infantil 
presentes nas Diretrizes Curriculares, enquanto construção do conhecimento de si, do conhecimento 

                                                           
1
 Infância, Formação e Cultura – INFOC. Grupo de pesquisa da PUC-Rio, coordenado pela Profª Sonia Kramer.  

2
 Mestrado em Educação (2004). PUC-Rio. 

3
 Discussões realizadas numa das disciplinas que frequentei no doutorado: Didática, Ensino e Aprendizagem, 

profº Marcelo Andrade. Programa de Pós-Graduação em Educação /  PUC-Rio, 2010. 
4
 A partir de uma etnografia realizada em duas instituições de educação infantil, desenvolvo um estudo 

comparativo sobre as marcas do processo de institucionalização nesses dois espaços e o impacto das 
dimensões macro, meso e micro nesse processo.  



do mundo e do reconhecimento do outro (Kramer, 2008; Guimarães, 2006, 2008), entendendo a 
criança como sujeito que produz cultura e que se faz pela cultura (Kramer, 1997, 2000). 

Procurando ampliar essas questões, apresento um primeiro olhar sobre o campo do estudo de 
caso realizado na creche pública, situada em um município da baixada fluminense no Estado do Rio de 
Janeiro. Deste modo, pretendo, num primeiro momento, discutir o conceito de currículo. Num 
segundo momento, situar a Educação Infantil nessa abordagem. Por fim, com esse dispositivo teórico, 
analisar alguns eventos das observações realizadas na creche pública.  

 
 

Currículo e escola: a necessidade de reinvenção 
 

Uma primeira pergunta: o que é currículo? Para Tomaz Tadeu da Silva, a resposta a esta 
pergunta não se limita a descrever algo que foi observado, mas de certo modo, inventa-o. Presentes 
como objeto de estudo de pesquisa desde os anos 20 do século passado, as teorias do currículo são um 
território de contestação. Sempre resultado de uma seleção, o currículo tem como meta modificar, de 
algum modo, as pessoas que se propõem a “segui-lo”. Consequentemente, há, como norteadores 
dessa seleção, um tipo de sociedade e um tipo de ser humano desejáveis. Assim, “o currículo está 
inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: 
na nossa identidade, na nossa subjetividade”. (Silva, 2002 p. 15) 

Discutindo as concepções de currículo, Silva (2002) aponta as mudanças no século XX que 
levaram o currículo de um modelo clássico, pautado nos interesses particulares das classes 
dominantes, para um currículo que incorpora temas como diferença, identidade, alteridade, relações 
de gênero, raça, etnia, cultura, significação e discurso, em especial na perspectiva pós-crítica, 
apontando novos rumos para o currículo no final desse mesmo século. E, numa tentativa de capturar 
esse lugar, o autor afirma que:  

 
O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 
currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida 
‘curriculum vitae’: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto,  
discurso, documento. O currículo é documento de identidade (Silva, 2002, p. 
150) 
 

E é na escola que o currículo tem seu território e seu percurso mais questionados. Por isso, a 
crítica ao currículo é também uma crítica à escola e à prática pedagógica (Moreira e Candau, 2003; 
Canário, 2006). Assim, há que se pensar também um novo lugar para a escola, uma reinvenção 
(Candau, 2000, Canário, 2006).   
 Nessa direção, Canário (2006) aponta que um novo lugar para escola, e consequentemente 
para o currículo também, tem relação com o que se faz na escola. Um currículo definido fora dos 
interesses dos sujeitos aos quais é direcionado gera uma “ausência de sentido para o trabalho escolar 
“,  tornando-se urgente “recriar um novo sentido para o trabalho e para vida escolares” (Canário, 2006, 
p. 14).  Para o autor, esse novo sentido estabelece uma relação com o saber escolar centrada 
revalorização da experiência de quem aprende, marcada pela autonomia na produção do saber, seja o 
aluno ou o professor. Na escola da Modernidade, marcada pelo currículo clássico, a experiência do 
sujeito que aprende fica exterior à construção do conhecimento, resultando em um conhecimento 
previsível, que exclui as lógicas da pesquisa e da descoberta (Canário, 2006). Uma forma de 
organização que se coloca hoje como superada e obsoleta (Canário, 2006), colocando a escola “sob 
suspeita” (Gabriel, 2008, p. 214), colocando em pauta a discussão acerca da natureza do conhecimento 
escolar e retornando às questões do currículo.  



 Os desafios postos por Gabriel (2008) para o campo do currículo trazem para o centro da 
discussão a natureza do conhecimento escolar, situado num contexto de tensões, no qual a 
centralidade da linguagem na produção do mundo se impõe. Partindo do diálogo com Stuart Hall, 
evoca a importância do papel constitutivo da cultura em todos os aspectos da vida social, assumindo a 
cultura como “rede de significados” (Gabriel, 2008, p. 219). Com isso, a linguagem assume um lugar 
central na leitura do mundo e, consequentemente, mostra a “pertinência de operar com a ideia de 
currículo como prática de significação” (p. 224), apostando no “papel ativo dos sujeitos na produção de 
sentidos em situação de aprendizagem” (p. 233). Com essa perspectiva autora também propõe um 
novo lugar para escola. Neste, a centralidade da cultura e da linguagem enquanto produção de 
sentidos dão ao conhecimento escolar e ao currículo uma nova relação na construção dos saberes e na 
organização do cotidiano escolar.  Com base nas ideias apresentadas por Gabriel (2008, pp. 226 e 227), 
entendo que o currículo não estaria mais preso a uma grade, mas seria espaço de negociação de 
diferenças e identidades, mediante os usos da linguagem que produzem sentido para as práticas. Uma 
aposta na escola enquanto espaço político, capaz de lidar com “as diferenças de vozes, leituras, 
desejos, sonhos e narrativas dos diferentes sujeitos que nela interagem” (Idem, p. 236).  

Diante disso, a segunda pergunta é: como pensar o cotidiano da Educação Infantil como 
primeira etapa da Educação Básica? 

 
 

As experiências e os saberes das crianças: base para o currículo na Educação Infantil 
 

Historicamente tem sido conferido à escola o quase monopólio da ação educativa, 
desvalorizando os saberes não adquiridos via escola. De modo geral a escola o oferece aos alunos um 
“menu de informações transmitidas em doses seqüenciadas” (Canário, 2006, p. 15).  Por outro lado, as 
instituições que atendem às crianças de 0 a 6 anos, na mesma perspectiva histórica, surgem marcadas 
pelo assistencialismo e/ou pela expectativa preparatória. Ou seja, uma organização não-escolar. Um 
não lugar no que diz respeito à construção do conhecimento e que, para tal, precisa ser validado pela 
escola.  

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pela criação e extinção de órgãos públicos no que 
concerne à educação da criança de 0 a 6 anos no Brasil. Essas ações mostravam tanto as respostas do 
Estado a determinados problemas da área quanto a mobilização e a crítica de diferentes setores da 
sociedade. Olhando criticamente para esse cenário e tendo a educação pré-escolar como foco, Jobim e 
Souza e Kramer (1988) apresentam a construção de um modelo curricular e a formação dos recursos 
humanos como os dois principais desafios para uma Educação Infantil de qualidade, colocando o 
currículo em questão (Kramer 1997b, 2001). 

Nas duas últimas décadas são grandes os avanços da Educação Infantil iniciados com o 
reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos pela Constituição de 1988 que assume a 
educação das crianças de zero a seis anos como dever do Estado e opção da família. Na sequência, 
outro avanço legal: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), explicita em forma de 
Lei os direitos conquistados na Constituição. A educação da criança de 0 a 6 anos ganha um nome e um 
espaço no sistema educacional: educação Infantil, primeira etapa da educação básica (art. 29). Essa 
nova configuração levou as secretarias de educação municipais a se reorganizarem para assumir as 
creches como parte do seu sistema educativo – antes reconhecidamente responsabilidade das 
secretarias de assistência social. O binômio educar-cuidar assume um protagonismo nas propostas 
para a educação infantil (Campos, 1994;  BRASIL/MEC, 1995, 1998a, 1998b).  

Em 1999, onze anos após a reforma constitucional de 1988 e três anos após a promulgação da 
LDB 9.394/96, instituiu-se as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (Brasil 1999), tendo como 



base para o trabalho pedagógico a indissociabilidades entre ações de cuidado e educação.  Esse foi e é 
assunto de publicações (Kramer 1982; Campos, 1984; Jobim e Souza e Kramer, 1988; Campos, 1994; 
Faria e Palhares, 1999; Kramer, 2003; Tiriba, 2004) e pesquisas (Montenegro, 2001, Coutinho, 2002, 
Guimarães, 2008) e documentos oficiais (Brasil/MEC, 1998a,1999).  

Em 2009 esse documento foi revisto (Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 2009b). O 
documento, que assume ser uma revisão das diretrizes de 1999, amplia e acrescenta questões 
pertinentes a uma Educação Infantil de qualidade. Logo no Art. 2°, fica marcada a articulação da 
Educação Infantil com o Ensino Básico. Ou seja, não se pode mais pensar a Educação Infantil fora dessa 
articulação. A dicotomia entre a escola de ensino fundamental e a educação infantil deve ser reparada. 
Em seguida, o Art. 3°, define que: 

 
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico.  

 

O ponto de partida para as propostas pedagógicas, segundo o artigo acima, são as experiências 
e os saberes das crianças. Por sua vez, o Art. 4° assume a criança como centro do planejamento 
curricular e 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. 

 

Segundo o Art. 9°, as interações e as brincadeiras devem ser o eixo norteador para o 
conhecimento de si e o conhecimento do mundo, valorizando a experiência com as diferentes 
linguagens, em contextos significativos para a construção de conhecimentos, integrando as diferentes 
áreas na produção dos saberes das crianças. Uma relação com o currículo que leva em conta a 
subjetividade, que envolve aquilo que somos e aquilo que nos tornamos: nossa identidade. Assim, seja 
nas discussões concernentes à educação infantil ou à educação básica, de modo geral, o currículo tem 
sido concebido a partir do sujeito que aprende, da organização de experiências significativas e que 
possam ser significadas por esses sujeitos.  
 Nas concepções de Silva (2002), Canário (2006) e Gabriel (2008), que estão pensando o 
currículo a partir do contexto escolar, converge a necessidade de olhar o currículo a partir de um lugar 
de produção de significados, marcados pela relação com a cultura e centrados nas experiências dos 
sujeitos que aprendem e que ensinam. Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (Brasil, 
2009) a linguagem, a experiência e a cultura também são centrais, enquanto lugar de expressão e 
possibilidade de construção de conhecimento de si e do mundo, enquanto território de produção de 
significados.  
 Vigotski (2009b), valoriza a experiência do sujeito como instrumento crucial para que ocorra a 
atividade criadora. Para Vigotski a imaginação é um processo extremamente complexo que, enquanto 
atividade humana, é afetado pela cultura e pela linguagem, pois, “quanto mais rica a experiência da 
pessoa, mais material está disponível para a imaginação dela” (p. 22). Ainda, para o autor: a conclusão 
pedagógica a que se pode chegar com base nisso consiste na afirmação da necessidade de ampliar a 
experiência da criança, caso se queira criar bases suficientemente sólidas para a sua atividade de 
criação (p.23). A imaginação “adquire uma função muito importante no comportamento e no 



desenvolvimento humano” (Vigotski, 2009b, p.25). Neste sentido, um projeto de escola que não leva 
em conta a experiência do sujeito com a cultura, com o contexto que o cerca, com a vida, desconsidera 
também o seu potencial criador. O ato criador, é o que move o sujeito, seja ele adulto ou criança, a agir 
sobre o mundo para compreendê-lo. Segundo Vigotski, ninguém cria do nada, do vazio. Toda criação é 
baseada na experiência, na relação do sujeito com o “seu tempo e com o seu meio” (p. 42).  
Com essas lentes, passo a olhar o campo pesquisado, procurando compreender a lógica que permeia 
as escolhas curriculares e as experiências cotidianas dessa creche pública.  
 
 
Abrindo o campo e fazendo o recorte 
 

Ao pensar um estudo sobre o processo de institucionalização, tinha em mente levar em conta 
tanto os adultos quanto as crianças. Desse modo, explicito a seguir os referenciais que me movem 
nesse olhar.  
Vigotski (2000, 2009a) aponta a estreita relação entre o referencial teórico-metodológico e o objeto da 
pesquisa ao afirmar que “em geral, qualquer abordagem fundamentalmente nova de um problema 
científico leva, inevitavelmente, a novos métodos de investigação e análise” (2000, p. 77). Disso 
decorre uma relação dialética entre metodologia e a questão estudada, na qual a metodologia constrói 
a questão ao mesmo tempo que decorre dela (Motta, 2010). No estudo do desenvolvimento das 
funções psicológicas superiores, Vigotski explicita essa vinculação, assumindo que a pesquisa analisa 
processos e não objetos. Para Vigotski (2000, 2009a), a compreensão da origem e dos processos de 
estabelecimento dos fenômenos ajuda o pesquisador a alterar o caráter automático, mecânico e 
fossilizado que estes podem assumir se analisados apenas a partir do que lhes é externo. Assim, ao 
estudar os fenômenos procurando sua origem e descrevendo o seu curso, Vigotski defende uma 
abordagem teórica e uma metodologia que privilegia a mudança. Assim, este é o exercício que se 
impõe também neste recorte.  

A possibilidade da relação com a concepção de currículo apresentada anteriormente decorre 
do fato de os principais referenciais desta pesquisa fundamentam-se nos estudos culturais, que 
relacionam a cultura e a produção de significados por sujeitos situados social e historicamente: em 
Vigotski (2000, 2009a, 2009b, 2010), pela contribuição à metodologia da pesquisa e por conceber as 
crianças como sujeitos sociais que produzem linguagem e cultura, assumindo a brincadeira como 
experiência de cultura e a infância como uma construção social; e em Benjamin (1944, 2000, 2007),  
que por sua teoria crítica da cultura e da modernidade, seu conceito de história e de infância, aponta a 
necessidade de um compromisso com o presente como um “tempo saturado de agoras” (1994, p. 229) 
– enquanto mônada, esse presente está infiltrado de significados únicos mas que remetem ao todo –  
e por mostrar a infância como desvio, ruptura,  possibilidade.                                                              

Além desses referenciais, contribuem a antropologia, abrindo espaço para ver os sujeitos a 
partir dos seus próprios termos (Geertz, 1989), e a sociologia da infância (Sarmento, 2004, 2005; 
Corsaro, 2005, 2010) especialmente nas apropriações metodológicas da pesquisa com crianças, 
fundamentais para captar os significados, compreender as interações entre crianças e adultos e as 
práticas cotidianas como parte de uma condição histórica e social, atravessada pela cultura 
contemporânea.  
 Além de estabelecer um referencial teórico, em todo o trabalho de pesquisa a metodologia 
também é um desafio para o pesquisador. No entanto, seu “calcanhar de Aquiles” diz respeito a fazer 
escolhas. E isso cada vez mais comprometido com a pluralidade de teorias e recursos metodológicos. 
Como dar conta desse impasse? Assumindo as escolhas como parte do processo e descrever esse 
caminho explicitando as tensões, os embates e as opções teórico-metodológicas. Assim, no limite 



deste texto, apresento algumas das questões-tensões-opções do campo e o recorte de análise para a 
questão aqui em pauta. 

Eu tinha clareza de que minha pesquisa seria no âmbito da creche. Qual creche? De que lugar? 
De 2008 a 2011 coordenei uma avaliação externa de um trabalho de formação e intervenção em 
creches comunitárias da Baixada Fluminense. Essa realidade me impactou. Decidi, então, fazer um 
estudo comparativo sobre as marcas do processo de institucionalização da educação das crianças de 
zero a três anos em um desses municípios, assumindo como campo duas creches: uma comunitária e 
outra pública. Para este texto, trago parte da análise das observações realizadas na creche pública. 

O índice de crianças que frequentam a Educação Infantil no município escolhido (o com maior 
PIB da região) não alcança a marca dos 10% de frequência. Se considerarmos apenas a creche, esse 
número cai para 4,3%5. No entanto é evidente o esforço dessa rede pública em atender essa parcela da 
população, pois assume 75,75% desse parco atendimento. Apesar de um PIB que está entre os 
primeiros do país, como os outros municípios da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, o 
saneamento básico desse município e, como vista, a universalização do atendimento educacional às 
crianças de 0 a 6 anos, ainda são desafios. Assim, estudar esse contexto pode ajudar a superação 
desses entraves. Com essa compreensão, procurei a secretaria de educação desse município. 
Entretanto, a entrada no campo também foi marcada por uma não escolha, pois assumi como campo a 
creche pública indicada pela secretaria. A indicação veio pelo meu pedido de que a creche fosse uma 
“creche típica”. Ou seja, que mostrasse o que era proposto para a maioria das creches municipais.  Até 
2011 o município contava com 33 creches públicas, sendo a creche indicada organizada em 1987, uma 
das primeiras do município, ainda na gestão da secretaria de ação social. E, conforme explicitado pela 
diretora e pelo orientador educacional, essa é uma creche com uma equipe completa: diretora, 
orientador educacional, orientadora pedagógica, psicóloga, pediatra e nutricionista. Uma creche típica.  

A instituição observada tinha, em 2011, 117 crianças: 81 na creche em 4 turmas de tempo 
integral e 36 crianças na pré-escola, em 2 turmas de tempo parcial6. Ao todo, 49 profissionais 
trabalhavam no cotidiano da creche, com uma relação de 2.5 crianças por adulto, se considerarmos o 
cotidiano como um todo. A relação adulto-criança nas turmas de 2 e 3 anos variava de 6 a 8 crianças 
por adulto. Em alguns horários essa proporção era ainda menor.  Essa relação adulto-crianças está 
abaixo do que consta nas diretrizes que recomenda “a proporção de 6 a 8 crianças por professor ( no 
caso de crianças de zero e um ano), 15 crianças por professor (no caso de criança de dois e três anos) e 
20 crianças por professor (nos agrupamentos de crianças de quatro e cindo anos)” (BRASIL, 2009, p. 
13). 

Identificar esses profissionais é complexo, pois alguns têm cargos iguais, mas ocupam funções 
diferentes. Parte deles é ligada à prefeitura e parte atua como pessoal terceirizado, com salários e 
horas de trabalho inversamente proporcionais. Os profissionais terceirizados trabalhavam 40 horas 
semanais, com pouco mais de um salário mínimo. Os profissionais concursados, trabalhando o mesmo 
tempo ou menos, e na mesma função, tinham salários no mínimo três vezes maiores, dependendo do 
tempo de serviço e da formação.  

Com as crianças de 2 e 3 anos no período integral, as professoras ficavam apenas no período 
da manhã, de 7h30m às 11h30m, com uma carga semanal de 20 horas. Nos demais períodos as 
crianças ficavam com as estimuladoras7. Nas turmas de pré-escola não havia estimuladora apoiando o 

                                                           
5
 Taxas calculadas a partir dos dados IBGE (Senso 2000) e Senso Escolar (2009). 

6
 Para identificar as turmas assumi A2 e B2 para as turmas de dois anos, A3 e B3 para as de três anos e A4 3 B4 

para as turmas de 4 anos. Inicialmente a creche tinha turmas de cinco anos, mas não foram observadas.  
7
 As auxiliares de professor, nesse município, recebem o nome de estimuladora materno infantil. Só a análise 

desse nome daria um outro texto. 



trabalho das professoras. Os meninos e meninas de 2 e 3 anos que frequentavam a creche passavam 
dez horas do seu dia nesse espaço, pois chegavam às 7h e saíam às 17h.  

Nesse cotidiano observei mais de perto uma das turmas de 3 anos, turma A3. A turma tinha 20 
crianças matriculadas e uma frequência média de 14 crianças. Das observações, o dia de maior 
frequência foi com 16 crianças e o dia de menor frequência, 3 crianças, num período de greve entre os 
meses de abril e maio.   

A creche tem dois prédios. Um principal, no qual estão cinco salas e seis turmas, pois as turmas 
de 4 anos funcionam em período parcial, utilizando a mesma sala. Além das salas, há uma enfermaria, 
um refeitório, dois banheiros (um para os meninos e outro para as meninas), uma cozinha, uma 
dispensa, a secretaria, a sala da diretora e o banheiro dos professores. Ainda nesse prédio, mas com 
acesso externo, há uma sala ampla chamada de brinquedoteca que é utilizada para reuniões de pais e 
guardar móveis e brinquedos. Num outro prédio ao fundo, tem a sala da orientadora educacional e da 
psicóloga, a sala de leitura, um banheiro para os demais funcionários e uma sala, na qual as crianças 
assistem TV, quase que diariamente8. O acesso a esse prédio é feito a descoberto. Há um pátio na 
frente, com um brinquedo grande, no qual as crianças de 2 e 3 anos brincam em horários específicos. 
Nos fundos, há um pátio interno no qual as crianças também brincam, mas principalmente as crianças 
de 4 anos, pois esse espaço é cimentado, evitando que as crianças se sujem, pois não tomam banho na 
creche, como as crianças de 2 e 3 anos.  

Na turma observada, a rotina começa às 7 da manhã, com a entrada. Logo de início as crianças 
ficam por uns 20 minutos num espaço em frente ao portão, aguardando serrem levadas para a sala. Ao 
chegarem à sala, tiram o uniforme e colocam uma outra roupa que vem de casa. Às 8h vão tomar o 
café da manhã e depois voltam para a sala. Por volta das 10h, têm 20 minutos no pátio e depois voltam 
para a sala, aguardando o horário do almoço ou vão para o banho, em dias de muito calor. Por volta 
das 11h30m vem o almoço, escovação de dentes e o sono, que se estende até às 13h30m. Após o sono 
não há um planejamento específico, mas as crianças lancham, tomam banho novamente, jantam e 
depois aguardam a hora da saída. Na maior parte do tempo as crianças estão em sala, sentadas às 
mesas. Sendo esta uma creche típica, a rotina se evidencia como o principal fator de organização do 
cotidiano, imprimindo muitos tempos de espera para as crianças.  

Há aqui muito a ser analisado, a começar pelo tempo excessivo que as crianças permanecem 
na creche, na maioria desse tempo dentro da sala; Estaria a creche atendendo mais às conveniências 
das famílias do que às necessidades das crianças? Numa quinta-feira, ao final do dia, depois de desejar 
por mais de uma vez que fosse sexta feira, uma das estimuladoras, ao despedir as duas últimas 
meninas que permaneceram na sala, diz: que hora boa. Neste caso, a estimuladora chegou à creche 
por volta das 13h. O que dizer, então, das crianças que estavam ali desde ás sete da manhã? 

Durante o ano de 2011, nos meses de março a dezembro, foram realizadas quase cinquenta 
horas de observação distribuídas em trinta e dois dias. Na perspectiva da realização de uma etnografia, 
assumi a observação participante como recurso metodológico para estudar as crianças em suas 
interações no cotidiano, com seus pares e com os adultos. Registrei essas observações em um diário de 
campo, levando em consideração que a observação possibilita a “apreensão da visão de mundo, dos 
significados que os sujeitos da pesquisa atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações”  
(Ludke e André, 1986, p. 26). Além das observações, foram realizadas entrevistas com três profissionais 
da equipe pedagógica (orientador educacional, orientadora pedagógica e psicóloga). No processo da 
pesquisa, encontros informais com a diretora também foram base para registros que esclarecem a 
dinâmica desse cotidiano.  
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 Esta é uma questão inquietante que não tem espaço para discutir aqui neste texto. Mas é preciso pensar o 

lugar da TV nos cotidianos da Educação Infantil.  



Por conta do espaço deste texto, a seguir, aponto apenas questões referentes ao tema do currículo, 
como apresentado de início.  
 
Entre tempos, espaços e concepções: o que mostra o cotidiano sobre o currículo 
 

Se o currículo se torna algo que transcende a uma grade e cria um lugar novo para as relações 
cotidianas, é necessário olhar essas relações numa perspectiva que dê conta do que lhes é específico. 
Guimarães (2006), ao analisar a perspectiva educacional da creche, conclui que “a educação do bebê e 
da criança pequena envolve formação de identidade, a constituição do eu no contato com o social” 
(p.4). Ao conhecer o mundo a criança conhece a si mesma, atribuindo diferentes significados às suas 
experiências. Desse modo, reconhecidamente como um sujeito histórico-cultural que se faz na história 
ao mesmo tempo em que faz história (Kramer, 1997, 2000), e continuamente nos surpreende com seu 
jeito singular de ser e estar no mundo.  

Sendo parte da primeira etapa da Educação Básica, a Creche é um direito da criança. Direito a 
um espaço de qualidade, que leve em conta: seu modo de ser e estar no mundo, baseado numa 
relação que favoreça o conhecimento de si, o conhecimento do mundo (BRASIL, 2009, Guimarães 
2006, 2008) e o reconhecimento do outro (Kramer, 2007, p. 21), possibilitando às crianças criar um 
mundo para si mesmas (Benjamin 2000), que lhes faça sentido. A creche é espaço privilegiado para as 
interações da criança de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, lugar de constituição do eu no contato social, 
lugar de produção de cultura e, ao mesmo tempo, espaço privilegiado para se escutar e conhecer a 
criança e ‘agir sabiamente sobre o que elas têm a dizer” (Roberts, 2005, p. 258). Numa educação de 
qualidade, a “observação de toda ação e de cada gesto da criança” (Benjamin, 2007, p. 115) é o limite 
entre uma pedagogia centrada na presumível superioridade intelectual e moral do adulto e um 
cotidiano no qual a ação mediadora do adulto colabora com as descobertas da criança. No que diz 
respeito a essas questões, o que o campo aponta que nos ajuda a compreender as concepções de 
currículo e de educação infantil na creche pública, seja pela perspectiva dos adultos (da pesquisadora e 
dos sujeitos adultos que frequentam esse cotidiano), seja pelo olhar das crianças. O que esse olhar 
aponta sobre o currículo nessa creche pública? A seguir apresento o meu recorte do campo no que diz 
respeito a estas questões.  
 
Trabalhar o conteúdo 
 

Como visto anteriormente, o debate sobre os objetivos da Educação Infantil, em especial sobre 
educar e cuidar, tem ocupado um espaço significativo no campo da educação infantil desde os anos 
1980, com uma visão que integra essas duas dimensões. No entanto algo ainda parece estar em 
tensão. 
 Num dos dias de observação, sou convidada a participar de um dos conselhos de classe. Parte 
desse encontro foi assistir a um vídeo9. O vídeo falava sobre o ato de aprender e da relação entre 
ensinar e aprender. Destacava a importância do desejo para que haja aprendizagem, que ‘todos os 
mistérios se resolvem quando a gente descobre o processo’ e  que a ‘dificuldade faz pensar’ e quando 
a gente entrega pronto não há construção, não há produção de conhecimento. É preciso ser desafiado 
para aprender e a produzir algo novo. Após o vídeo abre-se para comentários. A primeira fala coloca 
em destaque o que é fundamental na visão dos educadores presentes:  a gente está preocupada com 
o produto, com o resultado e não com o processo. A escola dá merenda, da isso, dá aquilo e 
esquece que o principal é ensinar. (Esther: estimuladora materno infantil, mas com a função de 
enfermeira da creche - DC 22.08.11).     
                                                           
9
 O vídeo é uma palestra de Rubem Alves, direcionada aos professores.  



Parece aqui haver uma outra questão, em especial para as crianças de zero a três anos na 
creche: não uma dicotomia entre cuidar e educar mas sim entre cuidar e ensinar. O ensino é o foco. O 
cuidado, representado por aquilo que diz respeito ao corpo é secundarizado em relação ao que diz 
respeito à mente. O currículo continua centrado na dicotomia instituída pela escola na Modernidade, 
na qual o corpo foi secundarizado, e o ensino se caracterizou por aquilo que dizia respeito aos 
conteúdos, informações a serem assimiladas e não mais à vida a ser vivida integralmente. Essa tensão 
continua a ser explicitada pela orientadora pedagógica que fala da dificuldade de fazer um trabalho 
como processo.  E depois complementa: os conteúdos têm que ser dados. O que importa é como 
fazer isso na sala de aula. Os conceitos são importantes. Tem que ter um significado para a 
criança aprender, que aquilo tem um significado para ela. (DC 22.08.11) 

Por um lado há a compreensão de que o que se faz na creche deve ter um significado para a 
criança. Por outro, o que a criança deve aprender são os conteúdos, algo que está fora dela, que 
precisa ser ‘dado’. A ideia de ligar com a vida, que o conteúdo é o que importa, mas está fora, é 
corroborada por outros participantes do conselho de classe: 
 
[...] é preciso ligar com a vida. Ou seja, a partir dos nossos conteúdos, dos nossos objetivos, o que 
as crianças estão fazendo? Os nossos conteúdos têm que estar ligados com a vida das crianças. 
Como as crianças podem pensar em algo e não a gente dar as respostas? Que sentido tem para 
eles os conteúdos? Se a gente faz uma proposta que tem sentido para a criança, os conteúdos vão 
vindo, vão entrando na cabeça delas. O que a gente faz é descobrir o que pode dar um pontapé 
para que eles avancem, produzam sentido (Celeste – psicóloga / DC 22.08.11) 
 
[...] nosso momento é de provocação, mas não é o produto final, que é o mais importante. A gente 
dá o tema da modelagem, mas cada um vai fazer o seu (Mariana – professora /  DC 22.08.11).  
 
O que dificultou foi o grande número de faltas. Tem criança que fica prejudicada porque falta e 
perde o conteúdo. (Rute – professora - DC 22.08.11).  
 

É evidente o desejo de que o que acontece na creche tenha significado, seja ligado com a vida. 
No entanto, o significar é fazer o conteúdo ser interessante e o conteúdo é aquilo que precisa entrar, 
está fora. O processo está centrado nos conteúdos, nos conceitos a serem aprendidos. O papel do 
professor é fazer com que isso seja interessante para as crianças. Assim, o que se reveste de valor é a 
sala de aula, onde se ensina. O que as crianças sabem, produzem, o que elas dizem deve ser uma 
resposta ao trabalho, às propostas com os conteúdos, que por sua vez pertencem aos adultos. Essa 
compreensão tem eco no que se faz em sala com as crianças:  
 
Os meninos voltam e começam a brincar na sala. Letícia se volta para mim e explica: sabe eles 
brincam livremente de nove às dez, e às dez eu dou sempre uma atividade dirigida, para trabalhar 
algum conteúdo. (Letícia – professora de uma das turmas de 2 anos / DC 09.08.11) 
 

O que está proposto pelas teorias do currículo, na perspectiva de reinvenção da escola, e pelo 
currículo intencional, através das Diretrizes, é articular as experiências e os saberes das crianças com 
os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 
tecnológico. Parece que isso é entendido como algo que o adulto faz e tem o foco no conteúdo e não 
nas experiências das crianças. Parece ser a ideia de um ‘menu de informações transmitidas em doses 
sequenciadas’ o que norteia a concepção de currículo da creche. Que consequências isso traz?  
 



O brincar que está fora tem ‘coisa’ dentro 
 
 Os dois eventos que se seguem apontam o lugar do brincar na relação com a aprendizagem e 
com a produção do conhecimento, tanto do ponto de vista dos adultos quanto do ponto de vista das 
crianças.  No primeiro, num dos dias de observação, combino com a diretora em ficar na turma da pré-
escola. No entanto, a professora não foi avisada sobre esse combinado. 

A professora diz para mim: nossa, você veio logo hoje?  A sexta-feira é sempre um dia que 
eu deixo mais livre, quando eles ficam brincando e eu aproveito para colocar o diário e outras 
coisas em dia. Eu não sabia, aí não vai ter nada para você observar. Pesquisadora: não tem 
problema, faz o que você planejou mesmo, eu vim para observar as interações das crianças.  Ela 
me olha com estranhamento, fica um pouco indecisa quanto ao que fazer e depois diz: eu sempre 
faço a chamada e trabalho uma porção de coisas... (DC 12.08.11) 

O momento do brincar fica fora do trabalho da professora, como na turma de dois anos, no 
evento anterior. Mas e o que acontece nesse lugar de brincadeira e de interações das crianças? Se 
lembrarmos o que dizem as Diretrizes, o aprender está relacionado às interações cotidianas. Isto 
envolve todos os espaços e os tempos da creche e não só a ‘sala de aula’. Quais os saberes, 
imaginações e criações envolvidos nessas interações? 
 
A pesquisa das cores, no papel e na vida 
 

Num dia de observação na turma de três anos, as crianças recebem revistas para que 
encontrem a cor azul. Quando encontram, as estimuladoras recortam e cada criança, por sua vez, vai 
colar o que achou no cartaz com o auxílio da professora. Enquanto isso, várias conversas acontecem 
nas mesas. 
 
André, folheando a revista, olha duas camas. Uma com colcha rosa e outra com colcha azul.  
André: é minha, é da minha, essa aqui. (apontando com o dedo a cama com colcha azul). 
Mylena (que logo se interessa): a rosa é minha, essa é minha. 
Noto que é uma revista da Avon. Aliás, várias revistas da Avon e da Natura estão sobre as mesas. 
André vê um perfume da Avon e diz: a minha prima tem esse brinquedo. 
Mylena: não é brinquedo, é perfume. 
André: é, mais a minha prima tem esse. A mãe dela comprou. E a conversa continua com as 
meninas dizendo que as camas de colcha rosa são delas e as de azul são do André.  
Na outra mesa, três meninas olham modelos de cueca e acham graça, apontando furtivamente. 
Termina a pesquisa, e a professora pergunta se todos já colaram. O que as crianças fizeram ou 
disseram nas mesas não teve atenção (DC 13.04.11). 
 
 O foco da professora era trabalhar a cor azul. Na parede havia um cartaz com colagens das 
cores vermelha e amarela. O novo cartaz da ‘pesquisa’ do azul seria colocado ao lado destes. No 
entanto, a pesquisa das crianças está ligada na vida. O rosa fica fora da pesquisa. Mas também ficam 
de fora as questões de gênero, a informação da diferença entre perfume e brinquedo, o que pode ser 
comprado e até o que é furtivo, que deve ser reconhecido com cautela, fora do olhar adulto. Tudo isso 
e muito mais está permeando as ações das crianças que são ligadas com a vida. A cor azul do cartaz 
está ligada com o conteúdo, com o ensino. Nas mesas transborda a vida das crianças que o cartaz não 
dá conta de prender. A ideia de que as cores são conteúdos a serem ensinados povoa o imaginário 
pedagógico dos professores da educação infantil. No entanto, as crianças demonstram que as cores 



fazem parte da vida, como também aparece num momento em que as crianças estão vendo um filme 
na sala de TV: 
Surge na tela um peixe lilás e rosa e as meninas se alvoroçam: é o rosa, é o rosa. E cada uma quer 
ser aquele peixe.  
 
Mylena: é rosa, sou eu, sou eu! 
Ana Beatriz (reconhecendo que também tem outra cor): é lilás também, ó, tem lilás (e aponta 
para o chinelo da Fernanda que é lilás, igual ao peixe da tela). 
Mylena também tem um chinelo lilás e Ana Beatriz tem um chinelo roxo e outra menina tem um 
chinelo rosa e elas vão apontando os chinelos e dizendo as cores.  
Ana Beatriz: (com um gesto e entonação positivos aponta para o chinelo das amigas, como quem 
decide a questão): isso é lilás, isso é rosa, isso é roxo, isso é branco, pronto. (DC 22.04.11) 
 

Como não deixar escapar essa vida? Como trazer para o cotidiano da educação infantil o que 
fervilha nas interações infantis? Como implicar os saberes das crianças no currículo levando em 
consideração que “o currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que 
somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade”? Esse brincar que está 
fora mostra um currículo definido fora dos interesses dos sujeitos aos quais é direcionado.  
 
“ausência de sentido para o trabalho escolar “   
 
 Um trabalho centrado no conteúdo, que deixa de fora o brincar e as interações das crianças, 
tem como consequência o que Canário (2006) questiona na escola pautada nos moldes da 
Modernidade: a ausência de sentido para o trabalho escolar. E essa falta de sentido não acontece só 
porque o brincar está fora, mas envolve outras interações cotidianas entre adultos e crianças. Após a 
comemoração do dia das mães, na turma A3 as estimuladoras estão envolvidas com um cartão para as 
mães. 

Maria Assunção distribui um papel para que pintem. Depois vejo que são rosas para as 
mães. Fernanda está pintando e demora. Diferente das outras crianças, ela pinta dentro dos 
limites compenetrada no que faz. Mas não quer pintar a parte de traz do cartão. Maria Assunção 
insiste: vai ficar feio se você não pintar atrás também. Fernanda levanta os olhos, como quem diz 
‘o desenho é meu e eu vou pintar assim’ e depois volta a pintar a flor do seu jeito. Maria 
Assunção volta-se para Maria do Céu de diz: ela não quer pintar atrás, vê se pode? Maria do Céu 
olha de lado para Fernanda e diz: deixa, ela quer ficar feio, deixa (DC 09.05.11). 
 O trabalho atento de Fernanda e o modo como se destaca na sua habilidade em pintar não 
recebe atenção. A menina desafia a ordem adulta ao pintar do seu jeito, que, por outro, lado é motivo 
de estranhamento. Não pode pintar de outro jeito que não seja o estipulado? Mais tarde, na 
explicação que Maria do Céu me dá, fica evidente que as crianças produzem algo que as estimuladoras 
pensaram consigo mesmas: na sexta feira eu não estava bem, aí não fiz nada para as mães. Então eu 
fiz esse cartão para eles pintarem... (DC 09.05.11). É uma lembrança para as mães, mas é o adulto que 
escolhe e que propõe. Às crianças cumpre executar. E, quando isso acontece os objetivos foram 
alcançados, o currículo parece estar em andamento, como em outro momento na mesma turma, 
quando as crianças estão nas mesas com a massa de modelar. Maria do Céu anuncia a próxima 
atividade: Vocês já pintaram o peixinho, já fizeram dobradura e agora vão fazer a massinha. Em 
seguida distribui porções de massa de modelar para as crianças que estão sentadas às mesas. 
Começam a surgir muitas ideias: cavalo, amassados, tubarão, bolos e aniversários.  



Gabriela faz três bolinhas e ajeita e depois diz que são peixinhos. Maria Assunção 
comenta: olha, ela fez peixinhos. Logo em seguida Gabriela junta os três pedaços de massinha. E 
vai fazer algo diferente. Na mesa ao lado, continuam surgindo ideias. André faz algo comprido. 
Diz que é um carro. Faz barulho de carro com a boca e depois diz, dirigindo-se para Maria 
Assunção: é uma corrida de carro. (É mais que um carro, é um carro com um cenário imaginário). 

 
Maria Assunção: (em tom de repreensão) é o peixe, não corrida de carro... 
André encara rapidamente Maria Assunção, um pouco levantando a sobrancelha. E volta 
novamente para sua produção. Depois, (voltando-se para Aline): você quer que eu te ensino a 
fazer um carro? Aline acena com a cabeça positivamente. E André vai modelando a massinha de 
Aline, ao mesmo tempo que vai dizendo como se faz: ó, é assim, amassa assim. Aline vai pegando 
o jeito e faz por si. Finalmente André dá uma última ajeitada. Aline: é assim? André: É. 
Depois André divide a sua massinha e faz duas coisas e diz: Ó igual. Ele não diz o que fez, só que é 
igual. Não sei se são dois carros ou se está achando interessante ser igual. Em seguida vai mostrar 
para Maria Assunção.  André: olha o que eu fiz. 
Maria Assunção: é o peixe? 
André não fala nada, volta para o seu lugar com uma expressão contrariada no rosto. Quando 
senta, volta-se para Aline é diz, em tom de chateação: Ela só gosta de peixe, né? 
André ainda faz um arco com a massinha. Aline está olhando. Então pega a massinha de Aline e 
faz um igual e diz: eu faço para você. Aline fica atenta. A seguir, André olha para Maria Assunção 
e depois volta-se para sua massinha. Desmancha o que fez. Faz outra produção e vai mostrar para 
Maria Assunção e diz: eu fiz um peixe. Maria Assunção: ah, bom. (DC 15.06.11) 
 

Parece um paradoxo. As crianças têm autonomia para fazer, ao mesmo tempo em que só 
recebe atenção aquilo que foi feito para cumprir a tarefa dada pelo adulto. A proposta de um saber 
escolar centrado na revalorização da experiência de quem aprende, marcada pelo autonomia na 
produção do saber está fora. Não porque a criança não tenha autonomia, ou porque não aprenda com 
suas próprias experiências, mas porque isso não é revalidado pelo adulto. André parece reconhecer 
que há muito mais para ser feito com a massinha. Me pergunto, o que estaria por trás do olhar do 
menino, que logo após faz um peixe e vai mostrar para a estimuladora. Uma prova para ver se é isso 
mesmo: eu gosto de tantas coisas, mas ela só gosta de peixe. Esta proposta não estaria isenta de 
sentido também para os adultos?, pois a resposta de Maria Assunção à produção de André se resume a 
um ah, bom. Não há narrativa para essa produção.  

Na realidade o que acontece é que o compromisso do currículo é com os conteúdos a serem 
trabalhados e não com as experiências das crianças. Isso gera um estreitamento do olhar, uma 
desvalorização da ação das crianças como aquilo que potencia a aprendizagem. O papel ativo dos 
sujeitos nas situações de aprendizagem está presente, mas é invisível para os adultos (Barbosa e 
Guimarães, 2009). Como explicitado anteriormente, experiência do sujeito que aprende está exterior à 
construção do conhecimento, resultando em um conhecimento previsível, que exclui as lógicas da 
pesquisa e da descoberta.  
 
‘O ato criador, é o que move o sujeito’ 
 
 A extensão deste texto não permite analisar tudo o que o campo traz para pensar o currículo 
na Educação Infantil. No entanto, diante da afirmação vigotskiana sobre o ato criador, cabe ainda olhar 
para a brincadeira das crianças, em especial quando não estão atendendo a nenhuma ordem adulta.  



Num momento de brincadeiras no pátio, a estimuladora derrama no chão o saco de brinquedos. No 
meio deles, o teclado de um computador chama de imediato a atenção de Ana Beatriz. Passo, então, a 
observar seus movimentos.  

Ana Beatriz chega com as folhas de acetato, do circuito impresso do teclado de 
computador,  que antes estava inteiro debaixo do seu braço. Não vi quando abriu e tirou. Ela está 
resmungando algo. Chega perto de mim com cara feia. Eu pergunto o que é, ela se encosta em 
mim, mas não fala nada. Me dá a impressão de que está elaborando algo dentro da cabeça. 
Depois tenta até descolar as folhas de acetato umas das outras. Arruma uma ao lado da outra no 
banco. Está falando algo consigo mesma. Não consigo ouvir. Depois junta e depois separa.  
Fernanda e Sofia chegam e pedem bala: moça, tem bala? 
Ana Beatriz: tem, espera aí. Vai até a grade, pega a bala e entrega para as meninas. Depois vai 
atrás da base do teclado que ficou no outro lado do pátio. Quando volta uma amiga está com as 
folhas e Ana Beatriz toma de volta e começa a arrumar as folhas em cima da base. Depois pega a 
base do teclado e diz para si mesma: vou levar essa mesa para lá. 
Fernanda e Sofia vão atrás e, ao chegar do outro lado do pátio, Ana Beatriz coloca a base no chão 
e diz para Fernanda: toma conta aí. Fernanda obedece e senta ao lado da base do teclado junto 
com Ingrid, que entra na brincadeira.  
Ana Beatriz vem para o banco onde estava e, dando uma volta, vai falando com alguém 
imaginário ao seu lado: eu pedi para uma pessoa ficar olhando, tá tudo certo (penso assim porque 
ela se volta para o lado, como quem conversa). De repente diz: ih, já ressecou, e volta para onde 
estão Fernanda e Ingrid, que continuam tomando conta. Ana Beatriz chega e diz, abanando as 
mãos: já ressecou, já ressecou. 
Ana Beatriz pega a base e Fernanda vem atraz. Volta para o banco, arruma as folhas de acetato 
sobre a base de teclado. Faz uma pausa, como quem assume que está tudo pronto e diz: quem 
quer bolo de amendoim, olha aqui o bolo de amendoim. Fernanda e Sofia compram bolo de 
amendoim, dando dinheiro. 
Depois Ana Beatriz chama Ingrid que ficou do outro lado e leva de novo a base para onde estava e 
deixa Sofia tomando conta novamente. Ela escolhe quem vai tomar conta. 
Volta e fala com Fernanda: eu vou lá ver se ela mexeu e bagunçou. Só quero ver.  
Quando chega, Ana Beatriz diz alto para Fernanda: já ressecou, já ressecou, o bolo de amendoim 
já ressecou.  
Ana Beatriz coloca de novo a base no banco e começa a ajeitar de novo as folhas de circuito 
plástico. (DC 11.07.11) 
 
 A ideia de um sujeito centrado na linguagem, capaz de produzir narrativas que façam do 
cotidiano escolar um lugar de experiências significativas, possibilitando o currículo ser lugar de se forjar 
nossa identidade parece ser iluminado pela brincadeira de Ana Beatriz. Ela elabora um plano de coloca 
esse plano em ação. Interessante pensar que esse teclado foi colocado ali pelos adultos que 
descartaram algo que se transforma pela ação da menina. Mas essa ação não recebe atenção dos 
adultos como algo produtivo, ou como referência de aprendizagem. Nesse momento o que move a 
cena é a vivência de Ana Beatriz fora da creche, que deixa transparecer, em muitos momentos do 
diário de campo, o envolvimento com o comércio. Ela imagina um produto e o produz através da 
imaginação e na interação com objetos que, para os adultos, estão desprovidos de utilidade. À ideia de 
Walter Benjamin (2000), Ana Beatriz transforma os resíduos que, para além da imitação, estabelece 
uma nova relação com o teclado de computador, formando para si seu mundo de coisas, no qual ela se 
reconhece e inventa o mundo. 
  



 
 
 
Enfim, é certo o que nós estamos fazendo? 
 

Uma primeira interpretação dessa realidade aponta que as práticas observadas não 
correspondem às expectativas da aprendizagem significativa, esperada pelo currículo intencional. A 
tendência a separar a sala e os espaços externos como lugar de aprendizagem situa o currículo no lugar 
marcado pelo conteúdo e por aprendizagens fragmentadas, distante da possibilidade que as crianças 
têm de reconhecer-se como produtoras de cultura. 

As professoras providenciam materiais como o teclado de computador, oferecem a massa de 
modelar, revistas, mas desconhecem a possibilidade de as crianças se reconhecerem e reconhecerem o 
mundo em algo que não seja conduzido pela direção do adulto. Ou, se reconhecem, não assumem que 
isto seja parte do currículo. Desse modo, as crianças permanecem invisíveis, assim como suas 
produções. A visibilidade, o que vai para a parede é o que foi pensado pelos adultos.  

Como alertaram Jobim e Souza e Kramer, ainda no final da década de 1980, parece que a 
questão da qualidade da Educação Infantil passa pelas concepções de currículo e de formação. Isto 
porque, sem uma formação de qualidade é difícil garantir a qualidade das interações cotidianas na 
Educação Infantil. Estas questões e tensões trazem à tona a necessidade da formação continuada, o 
que é corroborado pela fala de uma das estimuladoras ao me questionar sobre as minhas observações. 
E assim faço um interregno até retomar essas questões em outro texto:  

 

e então, o que você está achando? A gente está fazendo certo? É que 
a gente está há tanto tempo nisso que fica no automático. Pode falar 
para mim, eu não conto pra ninguém, fica entre a gente, é certo o 
que nós estamos fazendo? (DC 29.04.11) 
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