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Resumo 
 

Espaço de coabitação e construção de conhecimentos, o NEI/CAp/UFRN/Brasil 
foi o local de realização desta pesquisa e as crianças, os atores que, por meio de suas 
narrativas, expressaram sentimentos sobre o que significa estar na escola, as 
representações que têm dos professores e de seus processos de aprendizagem nos 
diferentes espaços da instituição. Este trabalho apresenta uma pesquisa realizada com 
crianças na faixa etária de 6 a 7 anos de idade e teve como objetivos 1) resgatar os 
sentidos que a escola tem para as crianças; 2) perceber o que representaram para elas 
as experiências vividas nos diferentes espaços da instituição e 3) identificar as 
representações que têm dos professores e de seus métodos de ensino. Foram 
entrevistadas 20 crianças (meninos e meninas) de duas turmas 5 (atual primeiro ano), 
dez de cada turma. As narrativas foram analisadas à luz da análise de conteúdo 
(Bardin, 1977). O marco teórico baseou-se nas contribuições de Passeggi (2008), 
Delory-Momberger (2008), Mallet (2008), Montino (2008), Sarmento (2008, 2007), 
Graue e Walsh (2003), Christensen e James (2005), Corsaro (2009), Cruz (2008), dentre 
outros. Os resultados apontaram que os professores do NEI são esforçados, fazem 
atividades interessantes, ensinam bem e prestam atenção no que as crianças dizem. 
Os espaços educativos nos quais as crianças mais aprendem e as atividades que mais 
gostam são o futebol, a sala de informática, a brinquedoteca, a biblioteca, o faz de 
conta e a sala de aula.  
Palavras-chave: Narrativas infantis, Escola de educação infantil, Professor de educação 
infantil. 
 
Abstract 
 

A place of cohabitation and knowledge building, the NEI / CAp / UFRN / Brazil 
was the site of this research and the children, the actors who through their narratives, 
expressed feelings about what it means to be in school, the representations of their 
teachers and the learning processes in different areas of the institution. This work 
presents a study of children aged 6-7 years and aimed to 1) recover the sense that 
school is for children, 2) understand what represented their experiences in different 
areas of institution and identify the representations of teachers and their teaching 
methods. We interviewed 20 children (boys and girls) from two classes, ten from each 
class. The narratives were analyzed according to content analysis (Bardin, 1977). The 
theoretical framework was based on contributions from Passeggi (2008), Delory-
Momberger (2008), Mallet (2008), Montino (2008), Sarmento (2008, 2007), Graue and 
Walsh (2003), Christensen and James (2005), Corsaro (2009), Cross (2008), among 
others. The results showed that teachers of NEI are hardworkers, do interesting 
activities, teach well and pay attention to what children say. The educational spaces in 
which children learn more and the activities of interest for then are football, computer 
room, playroom, the library, make-believe and the classroom. 
Keywords: Children's Stories, School early childhood education, teacher education. 



As narrativas das crianças sobre a escola de educação infantil e sobre as 
representações que têm de seus professores e suas formas de ensinar são elementos a 
ser considerados pelas instituições de ensino, professores e pesquisas educacionais 
nesta área. 

No âmbito da pesquisa com crianças percebe-se, historicamente, uma ênfase 
em ouvir os adultos (pais, professores), para falar de/sobre a criança. Esta prática 
reforça uma concepção de criança como ser incompleto, imperfeito e “invisível” na 
sociedade. 

Em estudos realizados, Montino (2008) ao analisar e contextualizar a forma 
como as produções da infância vêm sendo tratadas por diversas sociedades, constata 
que desde o final do século XVIII e séculos seguintes, “as crianças tornaram-se objetos 
de duas práticas que influenciaram suas próprias produções escritas: a escolarização e 
as práticas de aprovação, de cuidados e de controle promovidos pelos Estados 
Nacionais” (Montino, 2008, p. 116). 

Constata, ainda, que ao serem introduzidas cada vez mais cedo sob a custódia 
do estado e da família, as crianças ganharam relevância e consideração social, 
permitindo que se sedimentasse uma documentação tanto pública quanto privada 
destas, em forma de cartas, documentários autobiográficos e memórias com as quais é 
possível trabalhar na contemporaneidade. Apesar deste avanço, o referido autor 
aponta para o fato de as crianças, na maioria das vezes, ter menos poder de expressão 
que os adultos, uma vez que são por eles controladas e consideradas “objetos de 
processos educativos e de formação decidida e dirigida pelos adultos, [e que, talvez, 
por isso] tenham deixado menos vestígios de suas escritas e tido menos oportunidades 
para contar sobre si” (Montino, 2008, p. 115 grifos das autoras).  

O autor aponta a necessidade de se conceder relevância social as 
especificidades da infância e oferecer as crianças possibilidades de se expressar. Para 
Mallet (2008) oferecer às crianças a possibilidade de “narrar(-se) pode levá-las a 
refletir [...] sobre sua condição escolar. A partir do momento em que uma criança 
“relata” [...], em que coloca palavras sobre o que aconteceu com ela, tem a 
possibilidade de analisar de outra forma os acontecimentos que experimentou” 
(Mallet, 2008, p. 175). 

Em consonância com este pensamento temos vislumbrado, nos últimos anos, o 
surgimento de uma nova sociologia que tem contribuído para a construção de novas 
formas de representação de criança e de infância, considerando que estas afetam e 
são afetadas pelas sociedades e culturas das quais fazem parte, conforme ressalta 
Fernandes (2005, p. VIII): 

 
A investigação com crianças tem registrado, nos últimos anos, 
significativos investimentos que decorrem de um movimento de 
“reconceptualização da infância que iniciou na década de 80, do 
século XX, com alguns sociólogos da infância [...], os quais defendem, 
entre outros aspectos, a necessidade de considerar as crianças como 
actores sociais e a infância como grupo social com direitos. 

 
Estudos e pesquisas realizados por Corsaro (2011); Cruz, (2008); Delalande, J. et 

al (2006); Rocha e Ferreira (1994), Rollet e Morel (2000); Müller e Carvalho (2009); 
Sarmento (2008), dentre outros, em diferentes contextos, tem trazido à cena as 
crianças como atores sociais, sujeitos de direito e a infância como uma construção 



social resultante “de ações coletivas de crianças com adultos e umas com as outras” 
(Corsaro, 2011,  p. 56), o que o referido autor denomina cultura de pares. 

Nesta pesquisa dedicou-se um olhar sobre a infância, levando em consideração 
a alteridade da criança e legitimando-a como ser capaz de refletir ao narrar sobre suas 
vivências e experiências e por essa via trazer informações importantes sobre a escola 
de educação infantil e sobre seus professores e métodos de ensino.  
 
 
Como e por que as crianças narram? 
 

O ato de narrar é uma das formas privilegiadas de organizar e dar sentido à 
experiência (Bruner, 1997), pois possibilita ao sujeito ordenar temporalmente a sua 
experiência, elaborando uma (re)significação de eventos de sua vida. Nesse sentido, a 
narrativa abarca os planos subjetivo e intersubjetivo e as contínuas negociações de 
sentido e padrões culturais de temporalidade e espacialidade. 

No domínio da pesquisa (auto)biográfica (Delory-Momberger, 2008), o 
interesse pelas narrativas infantis apresenta-se como uma de suas tendências atuais. 
Desde a mais remota época, utilizando diferentes signos e formas de comunicação, a 
humanidade tem manifestado o desejo de comunicar-se para expressar sentimentos, 
desejos, necessidades, afetos, desafetos, temores, sentimentos próprios do homem, 
este ser que habita a terra “tatuado” por elementos e marcas de sua cultura. A arte de 
narrar é, portanto, uma atividade inerente à condição humana. 

Em muitas de suas obras, Bruner tem ressaltado a importância da capacidade 
humana de narrar e a nossa incapacidade para compreender e explicar tal habilidade. 
Para este autor, diz Passeggi (2008, p. 121): “a criança, desde cedo, compreende e 
utiliza facilmente as narrativas para evitar confrontos e obter o que deseja. Essa 
inteligibilidade narrativa revela-se de fato muito cedo”, sendo comum ouvir uma 
criança de cinco anos dizer: “quando eu era pequena, eu...”. Para a autora estes tipos 
de enunciados são reveladores de uma “reflexividade autobiográfica que se encontra 
na base de todo processo de aprendizagem. E esta aprendizagem é possível porque se 
inscreve num percurso de vida e se realiza continuamente ao longo da vida” (Passeggi, 
2008, p.122).  

Considerando a narrativa como um ato humano e emancipatório e a criança, 
um sujeito que está imerso em uma cultura de valores, signos, regras e normas, é 
importante dar a palavra a estes pequenos/grandes sujeitos para dizer, de seu lugar, 
sob seu ponto de vista, os impactos, sentimentos e valores atribuídos por eles, à 
escola: espaço de (con)vivências, universo que mais parece uma armadilha de adultos, 
já que é, culturalmente organizado e pensado por estes, para ser “consumido” e vivido 
pelas crianças.  

Dar a palavra às crianças representa, nesta perspectiva, instaurar um processo 
de reflexão e diálogo, em que, a partir dos seus dizeres, a instituição possa refletir 
sobre a forma de organização de seu currículo; professores e demais funcionários 
possam repensar seus papeis enquanto sujeitos que podem impulsionar o 
desenvolvimento de crianças que estão ou pelo menos deveriam estar por inteiro no 
mundo e agindo sobre ele.  

Foi acreditando na idéia de que as crianças são sujeitos de fato e de direitos, 
dentre eles a capacidade de expressão, que se desenvolveu a presente pesquisa, em 



que as crianças são ao mesmo tempo atores e autores de narrativas que falam de si, 
de sua permanência na escola e dos sentidos ali construídos.  

 
 
 

Local da Pesquisa: Núcleo de Educação da Infância 
 

A pesquisa foi realizada no Núcleo de Educação da Infância - Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - NEI/CAp/UFRN. O Nei 
encontra-se administrativamente ligado ao Centro de Educação (CE) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Foi criado em 04 de junho de 1979 para 
atender as crianças (filhos e filhas) da comunidade universitária, em nível de educação 
infantil. Atualmente o NEI oferece educação infantil e 1º, 2º e 3º anos do ensino 
fundamental, com perspectiva de expansão gradativa nesse último nível, mediante a 
ampliação física do prédio e aquisição de recursos humanos e materiais para continuar 
mantendo a qualidade no atendimento às crianças.  

É uma instituição pública de ensino e o ingresso das crianças acontece por meio 
de sorteio público aberto à comunidade, divulgado em edital, na página da instituição 
para a Turma 1 (Educação Infantil). O ingresso das crianças se dá, portanto, na turma 1 
e, com essa entrada, a criança pode permanecer na instituição até o último ano de 
ensino oferecido, se assim o desejarem seus pais ou responsáveis. 

O corpo docente do NEI é comporto por professores efetivos e substitutos. O 
ingresso de professores efetivos no NEI acontece por via de concurso púbico seguindo 
o disposto na legislação vigente. Exige-se que os candidatos tenham formação inicial 
em Pedagogia e no mínimo uma especialização na área de educação infantil ou afins.  

Para os professores substitutos, realiza-se seleção interna, com chamada 
pública através de Edital publicado na página do NEI. O processo seletivo obedece ao 
disposto na legislação da UFRN no tocante a esta forma de ingresso de professores na 
instituição, resguardando alguns requisitos necessários ao professor da infância, como 
ser licenciado em Pedagogia, ser especialista em educação infantil ou áreas afins e 
comprovar experiência na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino 
fundamental.  

A seleção de bolsistas de iniciação cientifica - alunos do curso de Pedagogia-, 
para realização de estágio no NEI é realizada pela coordenação pedagógica, tendo a 
instituição, critérios definidos para esse processo.  

O NEI1 parte do pressuposto de que a formação, aprendizado e 
desenvolvimento da criança no contexto escolar e social vinculam-se ao papel político 
e pedagógico assumido pela instituição como mediadora - dinamizadora das relações 
entre as experiências e conhecimentos da criança e os conhecimentos acumulados 
socialmente pela humanidade; e da participação e apoio da família na gestão política e 
pedagógica da escola. Para assumir este papel, define um conjunto de princípios 
teóricos a partir dos quais são estruturadas as atividades curriculares, a saber: 1) a 
criança é um ser social, com características, sensibilidade e lógica próprias; 2) o 
desenvolvimento infantil – em todos os seus aspectos – é um processo dialético 
construído, implicando em avanços, recuos interdependentes; 3) o desenvolvimento 
                                                           
1
 Conforme página web do NEI: www.nei.ufrn.br 

 

http://www.nei.ufrn.br/


cognoscitivo – em todas as suas manifestações: pensamento, linguagem, relações 
lógicas e topológicas, conceitos e operações – é um processo construído internamente, 
mediante atividades externas pautadas nas experiências, interações e ações 
significativas da criança; 4) este desenvolvimento implica periodicidade, fases com 
características, possibilidades e necessidades próprias e 5) na definição das 
experiências de aprendizagem, professores e crianças têm papeis importantes, com 
ênfase na iniciativa e aprendizagem ativa. 

O NEI tem como objetivo criar um ambiente que oportunize a interação entre 
crianças e entre estas e os adultos, permitindo a vivência e construção progressiva, 
onde a criança possa: 1) afirmar-se como indivíduo e como ser coletivo, 
desenvolvendo, mediante as relações afetivas e atitudes de cooperação, a autonomia 
e a responsabilidade; 2) desenvolver uma atitude de curiosidade e crítica frente ao 
mundo; 3) vivenciar situações que possibilitem a construção do conhecimento e da 
expressão da realidade; 4) construir operações, conceitos e relações integradas nas 
várias áreas de conhecimento; 5) construir as formas de representação e expressão no 
mundo exterior e interior: imagens, linguagem, jogo simbólico, desenho e escrita e 6) 
desenvolver a consciência do corpo e de suas possibilidades de perceber e agir sobre o 
ambiente. 

O fazer pedagógico do NEI consiste em desenvolver atividades que sejam 
significativas, centradas nas curiosidades, interesses, necessidades e possibilidades da 
criança, ajudando-a no avanço efetivo do seu processo de desenvolvimento global. 

A ação pedagógica se dá via Tema de Pesquisa que articula três eixos: o 
contexto sócio-cultural, a estrutura dos conhecimentos de área e os processos de 
construção de conhecimentos nas crianças. Cada um desses eixos utilizados articula-se 
em uma metodologia de trabalho, que tem como base os conhecimentos já produzidos 
em diferentes perspectivas, o que traz à tona uma reflexão sobre os limites e 
possibilidades para os conteúdos das diversas áreas na educação infantil. 

Desde os primeiros níveis de ensino (a educação pré-escolar) tudo o que é 
ressaltado como informação relevante acerca do tema é explorado através da fala e de 
diversas formas de registros. É, portanto, questionando, discutindo, dialogando, 
pesquisando, explorando, experimentando, manipulando e comparando os elementos 
do ambiente que as crianças constroem, em um processo onde o erro construtivo é 
parte do avanço e do seu conhecimento de mundo. 

A necessidade de organização do tempo e do espaço da escola com o objetivo 
de possibilitar a construção da orientação, segurança e autonomia da criança, resulta 
na estruturação de uma rotina que implica uma seqüência de momentos – roda, hora 
de trabalho, arrumação, lanche, parque, hora da história, hora de trabalho e 
arrumação final – onde, dependendo do andamento do grupo, suas necessidades e 
interesses às atividades diárias são desenvolvidos.  

No NEI as crianças são agrupadas por idade, seguindo a relação idade/turma 
abaixo: 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 

Turma 1: de 2 anos a 2 anos e 11 meses 1º ano de 6 anos a 6 anos e 11 meses 

Turma 2: de 3 anos a 3 anos e 11 meses 2º ano de 7   de 7 anos a 7 anos e 11 meses 



Turma 3: de 4 anos a 4 anos e 11 meses 3º ano de 8 anos a 8 anos e 11 meses 

Turma 4: de 5 anos a 5 anos e 11 meses   

 
Quadro 1: agrupamento das crianças por faixa etária e turma. Fonte: Página Web do NEI. 

 
 
 
 

Os colaboradores da pesquisa: as crianças 
 

Os atores/colaboradores da pesquisa foram vinte crianças de duas turmas (dez 
de cada turma), sendo dez do sexo masculino e dez do sexo feminino, na faixa etária 
de 6,5 a 7 anos de idade, concluintes da Turma 5 (antiga turma de alfabetização e atual 
primeiro ano do ensino fundamental) da referida instituição, no ano de 2009. As 
crianças estão identificadas por pseudônimos como forma de preservar suas 
identidades.  

 
 

Os Caminhos percorridos na pesquisa: metodologia 
 

A pesquisa adotou os princípios básicos da abordagem qualitativa, tal como 
descritos por Bogdan e Biklen (1994); Lüdke e André (1986). Privilegiou-se o significado 
que as crianças deram a suas passagens pela escola e as representações de professores 
e seus métodos de ensino, que se constituiu o foco de atenção das pesquisadoras; o 
ambiente natural foi a fonte direta na constituição dos dados e os pesquisadores seu 
principal mobilizador; buscou-se uma preocupação com o processo, maior do que com 
o produto e a análise dos dados seguiu um processo indutivo. Em outras palavras, a 
compreensão global do objeto investigado – as representações das crianças sobre a 
escola, sobre seus professores e métodos de ensino, não visou o confronto de 
hipóteses pré-estabelecidas e sim a construção de um cenário no qual fosse possível o 
estabelecimento de um diálogo que considerasse a criança como ser reflexivo que 
atua, compreende e sofre a ação do outro na instituição de educação infantil. 

A utilização de narrativas construídas por crianças caracteriza-se como uma 
abordagem de natureza qualitativa, que permite, dentre outros aspectos, a descrição, 
a análise e a avaliação dos dados de forma articulada e aprofundada, sendo o 
pesquisador seu principal instrumento (Ludke & André, 1986). Nesta pesquisa as 
narrativas das crianças constituíram os elementos primordiais para análise do nosso 
objeto de estudo. 

O percurso metodológico adotado foi: a) seleção espontânea de algumas 
crianças por turma, tendo a preocupação de um equilíbrio quanto ao gênero; b) a 
estas crianças foi explicado como se desenvolveria o trabalho, que suas falas seriam 
gravadas e que elas seriam filmadas2; c) foi pedido que falassem sobre o NEI - como foi 

                                                           
2
 Por se tratar de um colégio de aplicação, no NEI, ao efetuar a matrícula das crianças, os pais assinam 

um termo de autorização do uso de imagens e fala das crianças em pesquisas realizadas por 
profissionais autorizados pela instituição. Ainda assim, tem-se os devidos cuidados para não expor, nem 
divulgar imagens que identifiquem as crianças. 



para elas os anos de convivência na instituição; d) as crianças gravaram suas 
impressões individualmente, com a presença da equipe de filmagem (pessoas externas 
à escola) e de um dos pesquisadores; e) com o microfone nas mãos, as crianças faziam 
suas narrativas de forma livre e sem interrupção. Ao final, se o pesquisador sentisse 
falta ou desejasse aclarar algum elemento não contemplado na narrativa da criança, 
formulava uma nova pergunta e a criança voltava a falar; f) depois de coletadas, todas 
as narrativas foram transcritas e analisadas. 

 
 
 
 
 

Procedimentos de análise 
 
Para análise das narrativas foi utilizado a análise de conteúdo (Bardin, 1977), 

procedendo-se uma pré-análise; uma exploração do material e em seguida agrupando 
por categorias as impressões das crianças em relação à instituição, as aprendizagens 
proporcionadas por ela, a importância dos diferentes espaços pedagógicos da escola: 
parque, biblioteca, brinquedoteca, sala de multimídia, cozinha experimental etc, bem 
como a visão/representação expressa pelas crianças em relação aos professores da 
instituição. O tratamento dos dados, terceira fase da análise de conteúdo (Bardin, 
1977) permitiu-nos, além do já exposto, perceber a importância da relação com o 
grupo, as preferências e parcerias na hora de realizar as atividades, de brincar, de estar 
junto nos espaços de convivência da escola.  

Da análise de conteúdo aplicado às narrativas das crianças emergiram os 
seguintes temas/categorias: a instituição na ótica das crianças; os diferentes espaços 
de con(vivência) da instituição; visão das crianças em relação aos professores e seus 
métodos de ensino e o que faz com que um professor da educação infantil “não seja 
legal”. 

 
A instituição na ótica das crianças 
 

O ingresso na escola introduz a criança em outro contexto social, no qual um 
novo papel lhe é reservado e novas expectativas são estabelecidas acerca de seu 
próprio desenvolvimento. Bruner (2001) chama a atenção para o papel da escola na 
promoção da atividade compartilhada, da reflexão, do diálogo e da negociação no 
contexto educacional. A promoção dessas atividades seria uma forma de equipar a 
mente com habilidades voltadas à compreensão, à percepção e à ação crítica no 
mundo social e cultural. 

Nas narrativas das crianças estão evidentes suas impressões sobre a escola, 
ressaltando o caráter lúdico da aprendizagem, conforme evidenciado na fala de 
Otávio: “o NEI é o melhor lugar do universo porque a gente aprende se divertindo” e 
de Luíza: “eu me sinto muito alegre no NEI porque aqui eu aprendo e brinco ao mesmo 
tempo”.   

A diversidade de atividades que as crianças podem desenvolver no NEI, o 
respeito pelas crianças e as relações estabelecidas nesse espaço também emergiram 
de suas narrativas. Neste sentido, Isadora diz: “aqui eu me sinto muito bem, muito 



feliz, porque eu acho esta escola muito legal. Aqui as crianças podem aprender e 
estudar. O NEI é muito divertido porque tem muitas coisas legais e a gente tem 
oportunidade de estudar”. “É uma escola com várias coisas legais: a brinquedoteca, o 
parque, o futebol [...] no NEI eu me sinto ótima porque ninguém briga comigo”(Nina). 
“O NEI é uma escola bonita porque tem estudos, brincadeiras e tem educação física 
[...] um monte de coisas, eu me sinto muito bem no NEI” (Afonso). “Eu me sinto feliz 
de estudar no NEI porque tem cantos para a gente estudar, quadra de futebol, canto 
para jogar fut gogo’s” (Romeu). 

Este fragmento da narrativa de Otávio “eu não gosto de férias, prefiro estudar” 
revela o prazer do aluno por estar na escola.  

As coisas que faltam na instituição também foram ressaltadas, como na fala de 
Luíza: “o NEI é muito legal, só acho que aqui deveria ter piscina pra gente fazer 
esporte”. 

Ao afirmar “no NEI eu me sinto mais inteligente porque a gente aprende muitas 
coisas”, Ramon parece destacar o espaço da escola como lugar de realização de 
aprendizagem e desenvolvimento da inteligência. 
 
Os diferentes espaços de (con)vivência da instituição 
  

Embora não se tenha pedido as crianças para falarem sobre espaços específicos 
da instituição, a biblioteca, a brinquedoteca, a sala de multimídia, o parque e tantos 
outros, pareceram em suas narrativas como ambientes agradáveis, educativos e 
propiciadores de aprendizagens.  

A Biblioteca: No NEI as crianças visitam semanalmente a biblioteca Visconde de 
Sabugosa. Nestes momentos experienciam a forma de estar numa biblioteca, 
escolhem os livros que querem ver/ler, ouvem histórias contadas pelos professores ou 
pelas crianças do grupo que já consegue ler decodificando. Em relação a este espaço, 
Alice falou: “eu gosto muito de ir para biblioteca porque eu aprendo as coisas quando 
eu leio os livros”; Maria disse: “eu gosto muito da biblioteca porque tem muitos livros 
pra gente ler e aprender” e Clarice: “eu gosto de ler muitos livros, a gente aprende 
muita coisa que não sabe ainda”. 

Pelas narrativas de Alice, Maria e Clarice pode-se perceber que estas veem o 
espaço da biblioteca como local de leitura, de pesquisa e de novas descobertas. 
Segundo Martins “ler significa inteirar-se do mundo, sendo também uma forma de 
conquistar autonomia” (1994, p. 23) e, ao que parece, essas crianças já perceberam 
que muitos “mistérios” do mundo podem ser desvendados nos livros que leem na 
biblioteca Visconde de Sabugosa. 

A Brinquedoteca: Assim como a biblioteca, a brinquedoteca é também outro 
espaço da escola que as crianças visitam semanalmente e ali podem vivenciar os mais 
diferentes papeis, como se pode perceber na narrativa de João: “na brinquedoteca a 
gente brinca de pai, mãe, filho […] a gente pode fazer coisas que não é possível na vida 
real […] olha, eu já até casei com minha amiga lá na brinquedoteca, mas era só de faz-
de-conta”. 

Pela brincadeira e pelo jogo do faz-de-conta as crianças vivenciam papeis 
sociais que fazem parte de sua cultura: “eu gosto de brincar de médico e de cuidar da 
doença das outras crianças” (Júlia); “eu gosto de brincar de espada, com fantoches e 



de luta” (Nícolas); “eu gosto de brincar de roupinhas” (Sofia); “no faz-de-conta eu 
brinco de panelinha e de vestir roupa” (Helena).  

Como se pode perceber, nesse espaço as crianças reproduzem as relações 
sociais e familiares, casam-se com os amigos sem nenhum problema, já que se trata de 
um jogo de faz-de-conta e as crianças sabem que ao sair daquela situação e ao 
regressar a vida real, continuam sendo elas mesmas, e não mais pais, mães, filhos, 
marido, mulher... Neste sentido, concordamos com Fontana e Cruz (1997) ao 
afirmarem que: 

 
Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender, mas é muito mais do 
que isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, 
expressar-se, compreender-se, confrontar-se, negociar, transformar-
se, ser. Na escola, a despeito dos objetivos do professor e do seu 
controle, a brincadeira não envolve apenas a atividade cognitiva da 
criança. Envolve a criança toda. É prática social, atividade simbólica, 
forma de interação com o outro, é criação, desejo, emoção, ação 
voluntária. (1997, p. 139). 

 
Na nossa sociedade, a brincadeira é uma atividade inerente à criança, à 

infância. Através do brincar a criança experimenta sensações, movimentos, 
sentimentos e constrói normas para si mesma e para os outros, desenvolvendo a 
afetividade, a sociabilidade, a cooperação, capacidade de representação e tantos 
outros valores importantes para seu desenvolvimento. Assim, a criança cria e recria o 
mundo que a cerca, a cada nova brincadeira, porque: 

[...] o brincar é uma atividade natural, espontânea e necessária para a 
criança, constituindo-se por isso, em peça importantíssima na sua 
formação. Seu papel transcende o mero controle de habilidades. É 
muito mais abrangente. Sua importância é notável, já que através 
dessas atividades a criança constrói seu próprio mundo (Didonet, 
1994, p. 54) 
 

Sala de multimídia: A tecnologia está intensamente presente na vida das 
crianças que estão cada vez mais cedo fazendo uso de tais artifícios, seja para se 
comunicar, se divertir ou fazer pesquisas. O fato é que vemos emergir na sociedade uma 
nova cultura, a do ciber espaço e, consequentemente, a da geração internauta. 

A sala de multimídia é outro espaço da escola em que, no planejamento das 
atividades, o professor pode prever visitas a ela para que as crianças possam realizar 
pesquisas na internet, assistir a filmes e vídeos e ainda jogar, desenvolvendo o raciocínio 
lógico, além de outros objetivos que o professor deseje atingir com o grupo. Em relação 
a este espaço, Pedro falou: “eu gosto de computador porque tem muitos jogos” e 
Melina: “eu gosto da multimídia porque a gente pode jogar e a gente faz pesquisa 
também. Assim a gente aprende mais”. 

O Futebol, o parque e os Jogos: Na convicção de que o sujeito não deve ser 
separado de seu corpo e que somos todos constituídos de uma cultura sobre a qual 
agimos e somos por ela influenciados e revelados como sujeitos históricos, culturais, 
sociais e afetivos; sujeitos de razão, emoção e sensibilidade, acreditamos que desde a 
mais tenra infância devemos levar em consideração a importância do corpo no 
desenvolvimento das crianças, bem como as formas de atuação do sujeito sobre ele e 
vice-versa. No NEI, o trabalho com o corpo acontece o tempo todo, quer de forma 



planejada através de danças, apresentações teatrais, coreografias, quer de forma livre, 
vivenciadas pelas crianças no parque, na quadra e no futebol: “eu gosto do parque 
porque tem trepa-trepa e dá pra correr” (Gustavo); “pode correr, pular e tem muitos 
brinquedos” (Nícolas); “eu gosto muito da quadra para jogar futebol, basquete e outros 
esportes” (César); “aqui no NEI eu jogo futebol, eu tenho duas posições: goleiro [...] 
quer dizer, três: eu sou goleiro, meio de campo e atacante. Gosto muito de poder jogar 
aqui porque eu sempre gostei de jogar futebol” (André).  

Quanto aos jogos, atividade bastante desenvolvida pelo NEI, Joana falou: “eu 
gosto dos jogos porque é muito legal e sempre tem coisa legal para brincar e é 
divertido”; “os jogos que gosto daqui é o baralho, o futebol de botão e [...] o negócio 
de montar”, disse Júlio, referindo-se aos quebra-cabeças e demais jogos de montar 
existentes nos cantinhos dos jogos nas salas de aula do NEI. 

 
Visão das crianças em relação aos professores 
 

O professor da educação infantil exerce um importante papel na formação das 
crianças. Mesmo que inconscientemente, este profissional está o tempo todo, 
influenciando os valores, atitudes, aprendizagens e descobertas desses pequenos seres 
que estão por inteiro no mundo. Na tarefa de cuidar e educar, como não passamos 
incólumes pelo mundo, deixamos nossas marcas que seguem impressas nas memórias 
das crianças. Quem não lembra com carinho ou desolação de uma professora da 
infância? Quem, mesmo passado tanto tempo, ao abrir seu baú de recordações, não 
sente ecoar suas vozes, comandos, ensinamentos? Quantos sentimentos não são 
desencadeados por um simples gesto, afeto/desafeto frutos de um passado que teima 
em ser rememorado?  

As representações que as crianças entrevistadas têm dos professores do NEI é 
de que esses são professores que se esforçam muito no atendimento a elas, mesmo que 
estas não apresentem bom comportamento: “os professores se esforçam muito, mesmo 
que a gente fique bagunçando. Eu queria agradecer a eles por que eles trabalham 
muito” (Otávio). São atenciosos e prestarem atenção no que as crianças dizem: “eu acho 
que eles são legais porque prestam atenção no que as crianças fazem e dizem e isso faz 
com que um professor seja bom professor” (Isadora). Isadora acrescenta ainda que os 
professores ensinam bem, ao afirmar: “todos os professores que eu tive aqui no NEI, 
ensinam muito bem, a gente faz muitas descobertas legais sobre os planetas, os 
animais, outros países diferentes do Brasil é [...] eles ensinam muito bem. Eu espero ter 
professores assim... legais como eu tive aqui no NEI”.  

A narrativa de Luíza evidencia a importância do processo de ensinar a prender: 
“aqui os professores são legais e sabem ensinar a gente a estudar e aprender. Por 
exemplo, se a gente não sabe de uma coisa, aí os professores fazem a gente pensar 
como vamos fazer as descobertas, aí a gente pensa, todo mundo dá uma opinião e 
depois a gente vai pesquisar o que quer aprender. Às vezes é nos livros, aqueles 
grandes lá da biblioteca... eu gosto muito deles, mas as vezes é na internet, eu já 
aprendi a fazer pesquisa na internet, meu pai me ajuda a fazer isso também”. Nesta 
mesma direção e dando destaque para formação dos professores, Ramon afirma: “os 
professores daqui são professores muito bons porque fazem as crianças aprender 
muitas coisas. Olha, eu acho que sei mais coisas do que meu irmão que já está no 
segundo ano, tem coisas que eu sei e ele nem sabe, aí eu ensino a ele. Por isso é bom 



estudar aqui, a gente fica muito inteligente. Os professores, eles são todos formados, 
eu acho que é por isso”.   

As representações que as crianças têm dos professores do NEI dão conta, 
ainda, de que estes “fazem um monte de coisas legais, agente não faz somente tarefa, 
mas olha, a gente aprende mesmo assim, mas a gente também brinca muito e isso é 
muito bom” (Nina). “Eu acho que eles são divertidos e bem humorados e eu gosto 
também das brincadeiras que eles fazem” (Luíza); “os professores do NEI são bons, dão 
tarefas e brincadeiras” (Afonso). 
 
O que faz com que um professor da educação infantil “não seja legal” 

 
Como as crianças só ressaltavam características positivas em relação aos 

professores do NEI, ao final da narrativa sempre perguntávamos, para cada uma delas, 
o que faz com que um professor não seja legal. 

Nas respostas das crianças a esta pergunta, a maioria considera que um 
professor que não é legal é aquele que grita com as crianças, como evidenciado nas 
falas de Isadora “um professor mal é o que grita com as crianças sem elas fazerem 
nada, sem ter desobedecido”; de Luíza “um professor não é legal quando grita sem 
motivo”; de Afonso: “um professor não é bom quando briga com as crianças”. Romeu: 
“não é legal quando grita com as crianças o tempo todo” e Ramon: “ficar gritando, 
gritando, gritando quase toda hora, é chato, mas eu espero não ter professor assim”. 

Duas das crianças ressaltaram que um professor não é legal “quando não leva a 
gente para as aulas passeio, quando não deixa brincar, mas aqui a gente faz muitas 
aulas passeio e brinca muito” (Nina) e quando “não dá aula e não inventa brincadeira e 
não ouve a gente” (Aurora), ficando evidente que as crianças desde muito cedo 
manifestam o desejo de serem respeitadas e ouvidas pelos professores e de terem 
direito a realizar atividades lúdicas no espaço da escola de educação infantil. 
 
Tecendo algumas considerações  
 

A pesquisa realizada reforça as teses de pesquisadores como Corsaro, 
Christensen e James, Sarmento, Fernandes, Passeggi, Montino, Mallet, entre outros, e 
as nossas próprias convicções de que é possível levar as crianças a sério, dando-lhes 
voz e deixando que se manifestem, que se expressem, quer através da narrativa 
escrita, quer da narrativa oral, como no caso dessa pesquisa, para falar de si, das 
aprendizagens efetivadas na escola, do que pensam sobre seus professores, da forma 
que desejam ser tratadas, dos espaços e atividades mais significativos que vivenciam 
na escola, do que e com quem gostam de brincar.  

As representações que as crianças têm do NEI é de que essa é uma instituição 
que atende suas necessidades, tanto do ponto de vista físico quanto em relação ao 
corpo docente, ao trabalho realizado e as atividades desenvolvidas com elas, no 
âmbito da escola. Reclamaram apenas a ausência de uma piscina para prática de 
esportes. 

As narrativas das crianças denotam o exercício da reflexividade ao atribuir a 
possível causa dos professores serem bons professores, a seus processos de formação: 
“os professores, eles são todos formados, eu acho que é por isso”; ao destacarem a 
importância da realização de atividades lúdicas, corporais, jogos, atividades de 



pesquisa, e, sobretudo ao ressaltarem as relações que se estabelecem entre 
crianças/crianças e crianças/professores. Neste sentido as crianças foram unânimes 
em destacar estas relações como satisfatórias e positivas, além de pontuarem o que 
faz com que um professor não seja “legal”: aquele que grita com as crianças o tempo 
todo e nega a elas o direito a aulas e atividades que sejam interessantes. 

Ao narrar, portanto, as crianças foram desvelando as relações e marcas de suas 
passagens pela escola que podem ser importantes indicadores para se (re)pensar o 
papel, não só do NEI, mas das instituições de educação infantil e dos professores desse 
nível de ensino para a formação das crianças. 
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