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RESUMO 

SOBRE OUVIR ESTRELAS: 

a produção da subjetividade e da imaginação na educação infantil 

Liliana Santos, 2002 

A presente pesquisa consiste em um estudo qualitativo que tem por objetivo 

compreender de que forma um espaço específico da Educação Infantil contribui 

para o desenvolvimento dos processos de imaginação criativa das crianças ou 

os bloqueia, visto que a capacidade de imaginar é o principal elemento consti-

tuinte de uma subjetividade autônoma e livre. A partir da perspectiva histórico-

cultural, buscou-se, através de observações, entrevistas, diário de campo e 

registro fotográfico, encontrar marcas ou evidências da constituição da capaci-

dade imaginativa a partir do espaço e das relações estabelecidas no Centro 

Municipal de Educação Infantil (CMEI), do Município de Ibiraiaras, localizado no 

interior do Rio Grande do Sul. O período de convivência sistemática com o co-

tidiano do CMEI foi de três meses (agosto a outubro de 2001), sendo que eram 

feitas em média duas visitas de quatro horas a cada semana. O que se consta-

tou é que muitas vezes o espaço e as atividades proporcionados pelo CMEI, ao 

invés de potencializar, entravam o desenvolvimento da capacidade de imagi-

nar. O principal fator que evidencia esse bloqueio é o não reconhecimento das 

crianças como sujeitos co-produtores das relações e espaços sociais. Embora 

ao longo da história da Educação Infantil essa prática venha se redesenhando, 

ainda há muito que se fazer, no sentido de potencializar a autonomia e a ima-

ginação de todos os sujeitos envolvidos nesse processo, principalmente as cri-

anças. 

Palavras-chave: Educação Infantil, subjetividade, imaginação 
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ABSTRACT 

ABOUT LISTENING THE STARS: 

the production of the subjectivity and imagination in child education 

Liliana Santos, 2002 

The present research consists in a qualitative study whose objective is to 

understand the way an specific ambient of Child Education contributes to the 

children's creative imagination processes development or blocks them, 

considering that the capacity of imagination is the main constitutive element of a 

free and autonomous subjectivity. Under a cultural-historical perspective, a 

search has been taken, through observation, interviews, notes and photos, to 

find signs or evidence of the imaginative creation process constitution from the 

ambient and the relationships established at the Municipal Center of Child 

Education (CMEI), from the city of Ibiraiaras, located in the Rio Grande do Sul 

country side. The period in which we visited systematically the CMEI 

environment was three months long (form august to october/2001), in a way 

that an average of two visits of 4 hours each took place every week. We 

checked out that many times the environment and the activities offered by 

CMEI, instead of incentivating, they block the imagination capacity 

development. The principal evidence factor of this blocking is not recognizing 

children as co-productor subjects of the social relations and environments. 

Although along the history of infant education, this experience has been 

redesigned, still there is much left to do, in a way of potentializing athonomy and 

imagination of all the subjects involved in this process, mostly the children. 

Key words: Child Education, subjectivity, imagination 



CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Arquitetar vem da mente finita. Imaginar vem da 
mente infinita, mais conhecida como intuição. 

A mente infinita não pensa apenas, 
sente, sonha, cria. 

Rita Figueiredo 

A subjetividade vivenciada pelos artistas, mágicos ou crianças encontra 

fronteiras que a racionalidade científica não alcança, justamente pela 

capacidade de transcender os limites desta racionalidade. O que acontece 

quando a psicologia tenta compreender essa realidade? Enquanto ciência, a 

psicologia defronta-se com diversas e contraditórias abordagens teórico-

práticas, que vão desde o conceito de homem até os processos de constituição 

desse homem e as relações que ele, individual ou coletivamente, estabelece. 

Pensar sobre o conceito e a produção da subjetividade remete a 

diversos questionamentos vinculados tanto às bases epistemológicas quanto à 

inserção social da psicologia contemporânea. A subjetividade, como elemento 

fundamental na constituição do humano, precisa ser compreendida em sua 

complexidade, abrangendo universos que vão do individual ao coletivo, da 

aprendizagem à auto-criação, da reprodução à ressignificação da existência, 

ao inusitado, do individualismo inconseqüente à multiplicidade humana, 

vinculada ao comprometimento ético-ecológico com o mundo, da assimilação 

inerte da realidade à criação artística. Dessa forma, busca-se, neste trabalho, 

compreender a subjetividade a partir da perspectiva histórico-cultural, sendo 
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considerada a categoria da imaginação como elemento sem o qual o mundo 

subjetivo não seria possível. 

O ser humano está imerso em um contexto social no qual, 

dialeticamente, é produzido e produtor. Segundo Vygotski (1990), toda e 

qualquer atividade humana que não se limite a reproduzir fatos ou impressões 

vividas, mas que crie novas imagens e novas ações pertence à função criadora 

ou imaginadora: se a atividade do homem se reduzisse a repetir o passado, o 

homem seria um ser exclusivamente voltado para o ontem e incapaz de 

adaptar-se a um amanhã diferente. 

É precisamente a atividade imaginadora do homem que faz dele um ser 

projetado para o futuro, um ser que contribui na criação do seu presente, 

modificando-o. Aí reside a importância da imaginação: através dela o homem 

torna-se um ser capaz de projetar o futuro, ou seja, redimensionar sua história. 

Seguindo o caminho das construções teóricas na perspectiva histórico-

cultural, o espaço das relações sociais configura-se como locus fundamental da 

constituição do homem: ele se humaniza a partir das relações com a história, 

com a sociedade e consigo mesmo. 

O momento histórico atual é fortemente marcado por intensas diferenças 

sócio-econômicas, processos de exclusão, indignação e pela necessidade 

extrema de esperança. Estes acompanham a atual conjuntura, cunhada pelo 

processo de globalização da economia, forma contemporânea de manifestação 

da estrutura capitalista de sociedade. 

"Mal-estar na cultura", "crise nos processos de subjetivação", "crise de 

referência identitária" são expressões utilizadas para definir o momento pelo 

qual a humanidade passa: a constituição subjetiva do homem está em crise. 

Inúmeros pesquisadores (Guattari, 1992-1993; Rolnik, 1997; Lins, 1997; 

Crochík, 1998; Bock, 1997; Berger & Luckmann, 1990; entre outros) vêm 

desenvolvendo estudos tanto empíricos quanto teóricos para compreender 

melhor o momento ora vivenciado e apontar possíveis alternativas na busca de 

um processo de "re-humanização" da humanidade. 

Na tentativa elucidar a configuração subjetividade e da imaginação, 

considerando-se a importante interface das relações sociais, busca-se 
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entender o contexto de uma escola de educação infantil, visto que este é um 

dos primeiros espaços ocupados pelas crianças , depois da família . 

1.1 A trajetória da pesquisa 

A trajetória da pesquisa aqui relatada acompanha a trajetória de vida da 

pesquisadora. Ao longo dos anos de estudo, houve mudanças de cidade e 

trabalho , o que trouxe alterações no local de pesquisa e foi aos poucos, 

configurando e consolidando a problemática abordada. 

O contato inicial com a problemática foi em 1998, quando a 

pesquisadora exercia sua atividade profissional com psicologia clínica e 

comunitária , junto a um ambulatório da rede de saúde púbica de um bairro de 

classe popular, em um município pequeno do interior do Estado do Rio Grande 

do Sul (Tapera) . Nesta época , era alto o número de crianças encaminhadas 

para atendimento psicológico, identificadas como "difíceis", tanto por fatores 

afetivos, quanto cognitivos (de acordo com as definições das professoras) . 

Procurando a

tender a esta deman

da de forma coerente 

e qualificada , formou

se um grupo de crian

ças , com o qual inte

ragiam a pesquisado

ra e uma professora 

P psicopedagoga . O 

objetivo do referido 

grupo era proporcio

nar às crianças mo

mentos lúdicos que 

contribuíssem para o enriquecimento do que se chamou "mundo subjetivo". 

É importante ressaltar que este grupo era aberto a qualquer criança da 

comunidade que quisesse participar (não somente aquelas ind icadas pela 
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escola). O grupo contava com a participação de 15 crianças, com idades entre 

7 e 12 anos, funcionava semanalmente. 

Convivendo com esse grupo, surgiram as primeiras indagações: o que 

sensibilizava as crianças? Como vinha se constituindo o seu brincar? Que 

conteúdos qualificavam as brincadeiras? O que faziam os adultos (pais, 

professores e comunidade) responsáveis por elas? Como se configurava o seu 

espaço social? Como elas se inseriam na sociedade, como sujeitos históricos? 

Enfim: buscava-se compreender qual o seu canal de comunicação e qual era, 

de fato , o conteúdo a ser comunicado. E ainda, e quais eram os seus 

interlocutores? 

Uma questão a ser pesquisada não surge por acaso: é parte de um 

processo de exercícios que relaciona teoria e prática cotidiana, e desperta 

diversas inquietações. Paralelamente ao início do Curso de Mestrado e aos 

questionamentos referidos anteriormente, surgiram outros tantos e a primeira 

proposta de pesquisa: de que forma um grupo lúdico contribui para a 

constituição do mundo subjetivo das crianças? 

Porém, as crianças não vivem sós, nem são "plantadas" no mundo alea

toriamente, tampouco trazidas pela 

cegonha. Ou seja: vivem em um 

contexto sócio-histórico-afetivo que 

simultaneamente desenha e é de

senhado por sua própria subjetivi

dade. 

Como próximo passo de in

vestigação-vivência da pesquisa

dora, buscou-se contato com o 

referido contexto sócio-histórico

afetivo, identificado em uma creche 

comunitária , igualmente localizada 

em um bairro de classe popular, no 

Municipio de Passo Fundo (RS). 
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Dessa vivência surgiu uma nova proposta de pesquisa: intervir junto ao 

entorno social onde essas crianças estavam inseridas, partindo do pressuposto 

de que mudando as relações sociais, seria possível um redimensionamento do 

cotidiano das crianças e da comunidade. Esta idéia veio da convicção de que o 

mundo infantil está intimamente ligado ao mundo dos adultos, ou melhor, de 

que não são dois mundos distintos. 

Embora essa constatação pareça óbvia, não é. A visão concebida 

tradicionalmente acerca da infância compreende esta como uma etapa de 

"preparação para ser gente", fazendo com que as ações de atenção à criança 

sejam voltadas à modelagem ou à regulação disciplinar para definir o curso da 

vida, fazendo com que ela seja um adulto socialmente habilitado. 

No entanto, contemporáneamente alguns estudiosos (Jobim e Souza, 

1994; Kramer, 1985; Vasconcellos, 1996; Redin,1998; Craidy & Kaercher, 

2001) defendem uma visão diferenciada da infância, reconhecendo a criança 

como sujeito histórico e social, e referendando sua participação na construção 

do mundo, resgatando a importância de considerar a infância como um 

referencial significativo para a organização da sociedade. 

A partir dessa concepção surge o que parece ser uma idéia mais clara 

acerca da problemática de pesquisa: antes de tentar modificar a realidade, é 

necessário acumular elementos para uma compreensão satisfatória acerca da 

mesma; mas onde buscar tais elementos? 

Definiu-se, enfim, o local que possibilitaria uma investigação mais 

detalhada: o Centro Municipal de Educação Infantil mantido pelo poder público 

Municipal, no Município de Ibiraiaras, no interior do Rio Grande do Sul, sendo 

também possível definir melhor o universo de pesquisa do presente estudo: a 

imaginação infantil, como elemento constituinte da subjetividade, compreendida 

no espaço da educação infantil (sendo esse, depois da família, um espaço 

efetivamente ocupado pelas crianças e, portanto, privilegiado para a 

compreensão das relações sociais). 

Pretendeu-se refletir sobre o cotidiano do um Centro Municipal de 

Educação Infantil, - doravante CMEI - e como este cotidiano constrói processos 

de subjetivação, vinculados ou não à imaginação criadora. 
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Uma das mais brilhantes e encantadoras capacidades da criança é a de 

fantasiar, considerando-se a idéia de que é através da relação entre a fantasia 

e realidade que se constrói, posteriormente, a capacidade de imaginar no 

adulto , juntamente com as possibilidades de autonomia e singularização. 

É justamente neste limite tênue (entre o objetivo e o subjetivo, na relação 

entre a realidade concreta e a imaginação), que se localiza este estudo, que se 

originou de algumas indagações: qual o lugar da criança? Não seria ela o cen

tro do processo educativo? Como isso se dá na prática da educação infantil? 

Como foram educados os educadores? O quanto e como imaginam? O quanto 

e como brincam? O quanto e, principalmente, como proporcionam às crianças 

espaços e atividades que viabilizem o brincar, o desenvolvimento e a manifes

tação da imaginação criativa? 

As relações estabelecidas entre a concepção histórico-cultural do 

homem, a produção da subjetividade, e da imaginação no espaço da educação 

infantil possibilitaram o levantamento da problemática norteadora deste estudo: 

Que elementos podem representar os avanços ou rompimentos no processo de 

construção da imaginação? Quais as manifestações da imaginação reprodutora 
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e criadora? Como o espaço, as relações e o funcionamento do CMEI incidem 

na constituição da imaginação? 

Tais questionamentos levam a refletir que a criança não é um objeto a 

ser conhecido, é sujeito, que dispõe de um saber que deve ser reconhecido. A 

relação estabelecida com o cotidiano pesquisado e principalmente com as 

crianças foi orientada e organizada a partir desta visão. Abordando a linha de 

pensamento de Jobim e Souza (1994), ao invés de se pesquisar a criança, 

com o intuito de melhor conhecê-la, busca-se pesquisá-la a partir das 

experiências sociais e culturais compartilhadas com as outras pessoas do seu 

ambiente. 

Para tanto, o estudo está dividido em quatro capítulos além deste, que 

introduz e busca situar teórica e empíricamente a temática abordada. O 

segundo capítulo compreende os aspectos teóricos que fundamentam a 

pesquisa; logo, no terceiro capítulo é explicitada a opção metodológica, 

definindo as etapas e princípios gerais de análise. Após, são expostos os 

resultados do estudo, através das relações estabelecidas entre os dados 

apreendidos e a base teórica. Nas considerações finais, buscam-se elementos 

que contribuam para a qualificação dos espaços de educação infantil partindo 

de uma compreensão pretensamente humana e emancipadora acerca do 

universo infantil oferecendo possíveis contribuições para a construção de 

políticas de atenção à infância. 

Num movimento dialético entre a teoria e a vida da creche, a vida das 

relações e, fundamentalmente, a vida criativa e imaginativa das crianças, tenta-

se ouvir as estrelas, demarcando o anseio de um estudo sensível e 

comprometido eticamente com o mundo infantil. 



CAPÍTULO II 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Todas as coisas estão em eterno fluxo de mudança. 
Você não é; está sendo. 

A história cósmica realiza-se em fluxos retidos. 
Heráclito de Efeso 

Este referencial apresenta-se como suporte para a pesquisa. Nesse 

sentido, são apresentadas idéias de diferentes autores sobre alguns aspectos 

da teoria histórico-cultural, processos mentais superiores, a questão da 

subjetividade e, principalmente, os processos que constituem a imaginação e 

vão marcando o desenvolvimento infantil e especialmente a etapa da educação 

infantil. Após, são abordadas algumas pesquisas que indicaram as 

perspectivas para a construção do presente estudo. 

2.1 Aspectos da teoria histórico-cultural 

O homem começa não apenas quando é 
concebido, mas quando se determina a ser alguma 

coisa, quando se realiza após seu impulso para 
existência. 

Jean-Paul Sartre 

Apesar da frase acima ser da autoria de um conhecido autor 

existencialista, mobiliza a reflexão a respeito da constituição do ser humano a 

partir de uma perspectiva histórico-cultural. Pode-se dizer que o homem se 

constitui sujeito a partir das relações com a sociedade, com a história e consigo 
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mesmo. Com essas idéias, define-se o homem na perspectiva histórico-

cultural: produzindo-se e produtor da realidade, através da práxis, numa mescla 

de objetividade e subjetividade. 

0 autor de maior referência na abordagem histórico-cultural é Lev 

Semionovitch Vygotski1. A abordagem dos conceitos propostos por ele será 

muito relevante no desenrolar deste estudo. Vygotski buscou construir uma 

teoria que desse conta da totalidade do homem, tentando, então resolver três 

questões: 

Qual a relação entre os seres humanos e seu ambiente físico e 
social? Quais as formas novas de atividade que fizeram com que o 
trabalho fosse o meio fundamental de relacionamento entre o homem 
e a natureza e quais são as conseqüências psicológicas dessas 
formas de atividade? Qual a natureza das relações entre o uso de 
instrumentos e o desenvolvimento da linguagem? (Vygotsky, 1989, p. 
21) 

Para Vygotsky (1989), nenhuma dessas questões vinha sendo tratada 

adequadamente pelos estudiosos empenhados em compreender a psicologia 

humana e animal. Partindo da relação entre subjetivo e objetivo, o autor buscou 

redefinir a condição do homem, fazendo uma crítica ao subjetivismo como 

conceito idealista, onde as condições materiais e objetivas de existência eram 

ideologicamente negadas. Por outro lado, criticou o enfoque positivista, que 

abordava o homem apenas na aparência, como um produto do meio. 

Molon (1999) analisa estas concepções a partir da diferenciação 

estabelecida por Vygotski, dividindo a psicologia em "científico-natural-

materialista e espiritualista-descritiva" (Molon, 1999, p. 50). Para a autora, 

Vygotski tratou de confrontar o dualismo presente nessas duas concepções, 

buscando um conceito de homem em que o objetivo e o subjetivo fossem 

"constitutivos e constituintes na e pela relação social que acontece na e pela 

linguagem" (Molon, 1999, p. 53). Para ela, essa é a grande riqueza da teoria 

Vygotskiana. 

Sobre o mesmo aspecto, Rego (1995) constata que, para Vygotski, a 

interação entre o homem e a sociedade se dá de forma dialética. Compreende, 

também, que o desenvolvimento mental do homem não é dado a priori, e sim, 

1 Não há consenso entre os autores a respeito da grafia correta do sobrenome Vygotski. Neste 
estudo, optou-se pela forma "Vygotski", sendo que para as citações e referências foram mantidas as 
formas originalmente empregadas pelos autores abordados. 
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construído a partir das relações desse com a história, com a sociedade e com a 

cultura. 

A mesma autora destaca um terceiro fator significativo na constituição do 

homem, segundo Vygotski: a base biológica, na qual o cérebro, visto como 

órgão principal da atividade mental, produto de uma longa evolução, é o 

substrato material de toda a atividade psíquica que cada indivíduo traz consigo 

ao nascer, embora se saiba que "esta base material não significa um sistema 

imutável e fixo" (Rego, 1995, p. 42). O cérebro é um sistema aberto, tendo na 

plasticidade2 sua principal característica, ou seja, a sua flexibilidade, o que 

possibilita a aprendizagem, a adaptação e principalmente, o desencadeamento 

do processo de imaginação, que será abordado posteriormente. 

Como quarto postulado da teoria de Vygotski, Rego aponta a 

característica de mediação, presente em toda a atividade humana, 

compreendida como o uso de instrumentos técnicos, de signos, e da linguagem 

pelos homens, mediando-os entre si e com o mundo. E, finalmente, a autora 

faz referência aos processos de consciência complexos e superiores, 

exclusivamente humanos, mais sofisticados que os reflexos, os quais fazem 

surgir a necessidade de abordar o homem a partir do seu respectivo contexto 

social. 

Embora não fale especificamente sobre a subjetividade, a teoria de 

Vygotski enfoca a subjetividade individual e social sendo constituída e expressa 

em múltiplos momentos: 

Vygotski penetrou na psicologia motivado pela necessidade de 
entender a constituição do sujeito inserido em uma determinada 
cultura. Sensibilizado com os problemas sociais, políticos e 
educacionais, volta-se para as questões psicológicas, pedagógicas, 
estéticas e semiológicas, filosóficamente orientado e com acentuado 
desejo poético e literário. Ele olhou para a ciência psicológica de 
maneira diferente, acreditou que o eixo teórico-metodológico da 
psicologia, necessariamente, passaria pelo reconhecimento e 
valoração do sujeito. Criticou tanto as psicologias subjetivistas 
idealistas quanto as psicologias objetivistas mecanicistas, 
defendendo a unidade entre a psique e o comportamento, unidade, 
mas não identidade, e a correlação entre o fenômeno subjetivo e o 
fenômeno objetivo. (Molon, 1999, p.19) 

2 No referencial teórico abordado, a plasticidade é compreendida como a capacidade do cérebro 
humano em adaptar-se, ou seja, acumular experiências, recriando-as, junto com a transformação da 
realidade. 
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A abordagem histórico-cultural, segundo Jobim e Souza (1994), permite 

uma compreensão da inter-relação dos fenômenos culturais promovendo 

mudanças na consciência da criança ao longo de seu desenvolvimento. Seu 

valor é reconhecido principalmente na compreensão das questões da infância e 

da cultura no mundo atual. 

2.1.1 Processos mentais superiores 

Vygotski (1989) assume explicitamente uma abordagem dialética para a 

compreensão da história humana, em oposição ao naturalismo, que defende 

uma suposta naturalização das relações sociais. 

O autor rompe claramente com o modelo explicativo reativo e unilateral, 

entendendo-o como inadequado para dar conta de seu objeto de estudo. 

Compreendendo o comportamento humano como capaz de uma reação 

transformadora da natureza - o que é realizado pelos instrumentos -, ele busca 

uma nova estrutura analítica, dividindo, assim, os processos mentais em 

elementares e superiores. 

Define os processos elementares como aqueles explicáveis pela seleção 

natural: memória, atenção, percepção e pensamento (forma natural não 

mediada). Já os processos psicológicos superiores são definidos como aqueles 

que, associados à linha de desenvolvimento histórico-cultural, dependem das 

funções de regulação voluntária. Outra característica dos processos superiores 

é seu caráter consciente e sua origem e função sociais. Além disso, 

determinam-se pelo uso de símbolos mediadores complexos e, 

conseqüentemente, instrumentos, tanto concretos quanto psicológicos. 

Os processos mentais superiores, mais que extensão de processos 

naturais biológicamente adquiridos, são produtos das atividades significativas e 

socialmente dadas. Eles acrescentam significado aos atos naturais/biológicos, 

através da interação com o outro pela mediação cultural, ou das relações entre 

o homem e o objeto (instrumentos técnicos): 

A internalização de formas culturais de comportamento envolve a 
reconstrução da atividade psicológica tendo como base as operações 
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com signos. [...] A internalização das atividades socialmente 
enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto 
característico da psicologia humana; é a base do salto qualitativo da 
psicologia animal para a psicologia humana. (Vygotski, 1989, p. 65) 

Os processos superiores vão se constituindo ao longo da história 

pessoal e social do indivíduo, sendo que o uso da fala como instrumento 

mediador passa a ser natural e necessário para a criança durante a ação. A 

fala não só acompanha a atividade prática como também tem um papel 

específico na sua realização, já que é através dela que a criança passa a 

internalizar os processos superiores, qualificando e definindo sua ação 

especificamente humana. 

A unidade de percepção entre a fala e a ação, para Vygotski, constitui o 

objeto central de qualquer análise da origem das formas característicamente 

humanas de comportamento. Para ele, 

a capacitação especificamente humana para a linguagem habilita as 
crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução de 
tarefas difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução 
para um problema antes de sua execução e a controlar seu próprio 
comportamento. Signos e palavras constituem para as crianças, 
primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com outras 
pessoas. As funções cognitivas e comunicativas da linguagem 
tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de atividade 
nas crianças, distinguindo-as dos animais. (Vygotsky, 1989, p. 31) 

Evidencia-se, portanto, o importante papel da linguagem sobre a 

organização do pensamento, sobre a maneira de pensar do homem, bem como 

sobre a sua interação e atuação no contexto social, tanto para apreender 

quanto para modificar a realidade, sendo esta (a linguagem) a principal 

manifestação do desenvolvimento dos processos superiores. 

Nesse contexto, as relações entre o homem e o mundo (inclui-se aí a 

relação com o outro) são mediadas por processos simbólicos, dos quais o 

homem vai se apropriando ao longo da sua história. Molon (1999, p.140), ainda 

atenta para o fato de que : 

não é a presença das funções psicológicas superiores que determina 
a especificidade do sujeito, mas as interconexões que se realizam na 
consciência pelas mediações semióticas que manifestam diferentes 
dimensões do sujeito, entre elas a afetividade, o inconsciente, a 
cognição, o semiótico, o simbólico, a vontade, a estética e a 
imaginação. 
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2.1.2 A questão da subjetividade na perspectiva histórico-cultural 

O ser humano aprende a ser humano aprendendo 
as significações que os outros humanos dão à vida, 

à terra, ao amor, à opressão, e à libertação... 
Freire 

Baró (1983), Guattari (1992, 1993, 1997), Rey (1997 e 1998), Montero 

(1989), Vygotski (1989 e 1990), entre outros, são autores que buscam 

compreender o ser humano, abordando a relação entre homem e subjetividade 

na psicologia. Direta ou indiretamente, esses autores trazem reflexões que, 

embora distintas, tornaram-se significativas na compreensão das realidades 

subjetiva e objetiva. 

Na perspectiva histórico-cultural, o homem é compreendido holística, 

dialética e dinamicamente. Assim, torna-se possível romper algumas 

dicotomías presentes na compreensão do desenvolvimento psicológico, no que 

tange à constituição da subjetividade. Nessa perspectiva, a subjetividade 

insere-se nos processos mentais superiores, visto que sua constituição 

depende, além dos processos elementares, da articulação voluntária e da 

capacidade de imaginar, próprias de cada sujeito. 

Baró (1983) afirma que o caráter social é fundamental na constituição do 

homem, sendo que a localização objetiva do sujeito é a base que possibilita a 

constituição subjetiva do mesmo: 

Sem dúvida é o próprio sujeito quem, em dialética com essas forças 
sociais vai construindo seu próprio ser atuando de uma ou outra 
maneira frente aos condicionamentos de sua classe social [...] a 
partir daí, elabora sua história e produz a si mesmo ou é produzido 
pelas forças históricas. (Baró, 1983, p.65)3 

A concepção de Baró (idem) parte da premissa de que, para enfocar o 

caráter social do ser humano, deve-se analisar as necessidades dos grupos e 

das pessoas. O social não é um dado prévio, universal e hierarquizado 

biológicamente: é uma construção de caráter histórico e interpessoal. A partir 

daí, compreende-se que sujeito e objeto só se definem a partir da atividade, ou 

seja, do cotidiano. 

3 Tradução da autora 
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Bock (1997), em estudo a respeito das concepções de homem para a 

psicologia, afirma que tradicionalmente esse é definido como um ser dotado de 

capacidades e potencialidades que lhe são naturais. Nessa perspectiva, o 

homem é concebido de forma apriorística, sem considerar a história como sua 

constituinte. No entanto, segundo a perspectiva sócio-histórica, o ser humano é 

visto como alguém que se constitui nas relações sociais, no manejo dos 

instrumentos culturais e na apropriação da linguagem. O fenômeno psicológico 

é visto como histórico e o homem, sempre em transformação. A realidade 

passa a ser vista então como um processo histórico e dialético do qual o 

homem faz parte, transformando e sendo transformado através de diferentes 

atividades. 

Fica claro, assim, que a noção da subjetividade e o estabelecimento das 

relações subjetividade-objetividade, reprodução-criação, reificação-

humanização, subordinação-autonomia integram um construto teórico que 

compreende o ser humano como parte de um processo sócio-histórico no qual 

ele é simultaneamente produzido e produtor. 

Guattari (1992) aponta que a subjetividade é pluridimensional, 

constituída a partir de diferentes realidades e igualmente manifesta em todas 

as expressões humanas. Para ele, os processos de produção da subjetividade 

oscilam entre dois extremos: respeitando a singularidade ou sufocando os 

processos de criação e autonomia do sujeito, condicionando a existência à 

repetição de estruturas sociais pré-estabelecidas. Segundo o autor, a 

subjetividade seria o: 

conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais 
e/ou coletivas estejam em condições de emergir como território 
existencial auto-referencial, em adjacência ou em relação de 
delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva, (p. 19) 

No dizer de Guattari, a subjetividade se configura de forma individual, 

quando uma pessoa se posiciona em meio a relações de alteridade e ao 

mesmo tempo de forma coletiva, sendo que este coletivo é entendido como 

multiplicidade, para além do indivíduo, ou seja, junto ao socius. Pode, ainda, 

ser vista como manifestação das diversas formas de pensar, sentir, perceber a 

si e ao mundo, produzida por diferentes dispositivos sociais, culturais, políticos, 



26 

os quais são denominados, por Guattari (1993) como sistemas maquínicos4 

existentes no mundo capitalístico5. Tais sistemas são geradores de processos 

proto-subjetivos, originando uma subjetividade nodular, que se desenvolverá 

nas relações sociais e na história existencial de cada um. 

O autor deixa claro o papel da criatividade como elemento que garante a 

humanização do homem e de suas relações. Paralelamente à criatividade, 

compreende-se a imaginação como um fator fundamental para a constituição 

da subjetividade, visto que é ela que permite afirmar a existência de um sujeito 

singular, capaz de auto-produzir a existência. 

Jovchelovitch (1998), ao refletir sobre a construção social do psíquico, 

traz a questão da alteridade como fator vital na constituição do sujeito; é, 

segundo a autora, através da aceitação da alteridade que nos constituímos 

enquanto sujeitos: "o eu que conhece o outro também sabe que sua tarefa é 

relacionar-se com um sistema de relações que constituem a objetividade de 

sua realidade subjetiva" (p. 73). 

Nessa concepção, a concretude da realidade se configura nas trocas 

intersubjetivas entre o eu e o outro, em suas alteridades. É na pluralidade 

objetiva, afirma Jovchelovitch (idem), que se tece a rede intersubjetiva, 

constituindo a realidade de um tempo e um lugar histórico, ainda com a 

possibilidade de, a partir dessa rede, surgir uma nova significação, uma nova 

manifestação da criatividade. 

Saffioti (1997) introduz a temática da subjetividade afirmando que 

"sujeito e objeto não existem independentemente da atividade, uma vez que só 

por meio desta podem ocorrer processos de subjetivação e objetivação" (p. 59). 

Assim, sujeito e objeto não são compreendidos como duas instâncias distintas, 

mas como derivantes da atividade, sendo produzidos e reproduzidos 

concomitantemente. Os seres humanos apropriam-se subjetivamente do 

resultado da práxis, tornam-se sujeitos que, por sua vez, se objetivam através 

da atividade. 

4 Guattari define sistemas maquínicos como estruturas sociais que engendram 
subjetividade, isto é, forças e estruturas que acabam condicionando a produção da 
subjetividade. 

5 Por mundo capitalístico Guattari compreende o mundo contemporâneo, que vem se 
estruturando a partir de relações de poder e de capital. 
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Manee (1994) compreende a práxis "como atividade humana, real, 

efetiva e transformadora. A práxis originária é o trabalho humano, a produção 

material, que esclarece a práxis social e a história como auto-produção do 

homem" (p. 39). Dessa forma, o autor define que a subjetividade se constitui a 

partir da relação estabelecida com as práticas e com a realidade objetiva. 

Para Rey (1998), a dicotomía entre o externo e o interno, entre o 

individual e o social é rompida na perspectiva dialética de compreensão do ser 

humano. É nesse contexto que Rey (idem) insere a categoria da subjetividade. 

Essa, segundo o autor, abarcaria a complexidade destes momentos vivos e 

contraditórios do ser humano. 

Ao falar de subjetividade, Rey (1997) refere-se a um fenômeno 

heterogêneo e pluridimensional, composto por diferentes níveis e organizado 

por diferentes processos e configurações que se interpenetram 

permanentemente. A tarefa do sujeito consiste em seguir metas e contradições, 

desenvolvendo-se ao longo de sistemas diversos, dos quais não é mais do que 

um dos elementos constituintes. Tais sistemas não necessariamente precisam 

estar vinculados às necessidades momentâneas de desenvolvimento e 

organização da subjetividade individual. O mesmo autor ainda ressalta o 

caráter autorregulador e sistêmico da subjetividade, o que possibilita que o 

sujeito dê significado às experiências da realidade de forma completamente 

singular e específica. 

A consideração da subjetividade nas ciências sociais, no entanto, não 

vem sendo feita exclusivamente pela psicologia: Rey (idem) indica autores 

como Lewin (psicologia), Weber e Elias (sociologia) e Blumer (sociologia e 

psicologia social) como significativos para a compreensão e definição da 

subjetividade como categoria psicológica; dessa forma, tece suas concepções: 

A consideração da dimensão subjetiva dos fenômenos humanos 
elimina a dicotomía entre o externo e o interno, posto que os fatos 
sociais, adquirem significados para a constituição subjetiva da 
personalidade, (p.109)6 

Para ele, a macro categoria da subjetividade permite a integração de 

uma série de dimensões do psíquico que, anteriormente, eram dicotimizadas. 

6 Tradução da autora 
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Desta forma, constitui-se a singularização dos seres humanos. Por exemplo, o 

autor defende a idéia de que os processos de subjetivação são mediados pela 

emoção e que essa acaba constituindo os processos de significação, 

configurados pela linguagem e pelo uso de instrumentos. 

Molon (1999) afirma que a emoção e a produção da subjetividade estão 

intrínsecamente vinculadas, visto que os processos de significação são 

mediados pelos vínculos emocionais. Através do uso de signos emocionais 

comuns, o homem une os estímulos que provocam as mesmas emoções. 

As imagens agrupadas em torno de um signo emocional comum 
carecem de vínculos racionais entre si, por isso são mais freqüentes 
nos sonhos e nas ilusões, nos quais a imaginação extrapola as 
regras racionais de pensar e sentir. (Molon, 1999, p. 138) 

Sujeito e subjetividade definem-se, então, a partir do imbricamento de 

sentimentos, pensamentos, da atividade e da experiência, mediados pelas 

relações sociais. 

2.2 A imaginação como determinante da subjetividade 

Todo inventor, por genial que sea, 
es siempre producto de su época y de su ambiente. 

Su obra creadora partirá de los niveles alcanzados 
con anterioridad y se apoyará en las posibilidades 

que existen también fuera de él. 
Vygotski 

2.2 1 A imaginação vista pela filosofia moderna 

O problema não é inventar. É ser inventado. 
Carlos Drummond de Andrade 

Historicamente, a base para o pensamento psicológico é o pensamento 

filosófico. Buscando compreender melhor como se dá a construção dos 

processos imaginativos, nesta secção pretende-se analisar brevemente o que 
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alguns filósofos pensam sobre a imaginação e sua relação com a constituição 

do sujeito. 

Não é fácil distinguir fantasia e imaginação. Em alguns textos filosóficos,7 

os temos se confundem. No século XVIII, a fantasia era compreendida como 

uma imaginação desenfreada, um aspecto produtor e criador da imaginação, ia 

além da imaginação produtiva e, portanto, às vezes era considerada nociva à 

constituição do homem. 

Os autores modernos consideram que a imaginação é uma atividade 

mental distinta da representação e da memória, embora ligada a ambas: ligada 

à representação porque costuma combinar elementos que previamente foram 

representações sensíveis, e à memória porque, sem recordar essas 

representações, ou relações estabelecidas entre elas, não se poderia imaginar 

nada. Mais recentemente, a fantasia vem sendo tratada como uma atividade 

imaginativa, mas freqüente, distinta da imaginação produtora, de que falava 

Kant. 

Para Kant, a imaginação torna possível unificar a diversidade do dado na 

intuição. Por meio da imaginação, produz-se uma "síntese" que ainda não dá 

origem ao conhecimento, mas sem a qual esse não seria possível. A 

imaginação torna possíveis as sínteses, mas não há sínteses possíveis sem 

material previamente sintetizável. Kant ainda divide a imaginação em produtiva 

e reprodutiva, as quais são compreendidas a partir da espontaneidade 

incentivada ou bloqueada. A imaginação é, a rigor, uma representação (no 

sentido etimológico, isto é, uma nova apresentação das imagens). Sem as 

representações que a imaginação proporciona, não seria possível o 

conhecimento. 

Hume considera que as idéias se constituem a partir da percepção de 

objetos reais. Para ele, as impressões são percepções intensas, e as idéias se 

constituem a partir destas impressões dependendo, portanto do raciocínio e do 

pensamento. No entanto, não há combinação de idéias nem tampouco 

conhecimento, sem a faculdade da imaginação, ou seja, a imaginação é 

compreendida como a capacidade de cada sujeito combinar, de forma 

7 As idéias filosóficas abordadas nesta secção, excetuando as idéias de Sarte (1996), foram 
elaboradas a partir do Dicionário de Filosofia (Mora, 2000). 
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idiossincrática e particular as idéias, constituindo conhecimentos diferenciados 

e autênticos. 

Os filósofos idealistas enfatizam a espontaneidade do eu ressaltando a 

importância da imaginação, como legitimadora do sujeito, chegando, por vezes, 

a negar a realidade objetiva como co-responsável no processo de constituição 

deste sujeito. 

Sartre, por sua vez, concebe a imagem como um ato sintético, "que une 

a elementos mais precisamente representativos um saber concreto, não 

imaginado" (Sartre, 1996, p. 22). Para o autor, o ato imaginativo é um ato 

mágico, um encantamento destinado a fazer aparecer objetos que não estão 

concretamente presentes, de modo que se possa tomar posse deles. Dessa 

forma, o mundo, que em realidade é inalcançável, torna-se, sob o domínio da 

imaginação, acessível e controlado. 

Este mesmo autor (1996) define que a atitude imaginante é uma função 

específica da vida psíquica, que articula as experiências concretas, os signos 

culturais e a capacidade humana para constituir imagens mentais, atribuindo-

lhes sentido e utilidade próprias. 

Além disso, Sartre (1996) elenca o saber, o movimento e a afetividade 

como elementos noéticos8 ou reais da consciência imaginante e define que a 

principal característica desta é a transcendência à realidade concreta. Em 

contraposição, dialeticamente explica que a imaginação se legitima no 

momento em que são refeitos elementos da realidade objetiva, ou seja, quando 

são devolvidos à realidade os produtos desta imaginação, sejam eles 

pensamentos, emoções, ou objetos concretos (uma construção arquitetônica, 

por exemplo). Ainda o mesmo autor defende a tese de que o ato imaginativo 

caracteriza-se por seu caráter ao mesmo tempo constitutivo e aniquilador da 

realidade, dependendo igualmente da criação e da memória. 

8 Noético: do Grego: relativo ao pensamento - noesis / Noese: do Grego: pensamento, 
inteligência. Na fenomenología: aspecto subjetivo da vivência, constituído por todos os atos que tendem a 
apreender o objeto: o pensamento, a percepção, a imaginação, etc. (Ferreira, 1986, p. 1196) 
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Considerando esse resgate filosófico, passa-se então a definir que a 

imaginação é, ao mesmo tempo constituinte e constituída pela e na realidade, 

estando vinculado à autonomia e à experiência de vida de cada consciência 

imaginante. 

2.2.2 A imaginação na perspectiva histórico-cultural 

Toda atividade imaginativa tem sempre uma longa 
história atrás de si. O que chamamos de criação 

não parece ser mais que um catastrófico parto, 
conseqüência de uma longa gestação. 

Vygotski 

Vygotski (1990) introduz a categoria da imaginação como elemento 

fundamental na constituição da subjetividade humana compreendendo a 

atividade criadora como toda realização humana capaz de produzir algo novo. 

Para ele, a atividade criadora está dividida em dois tipos de impulso: o 

reprodutor e o criador. 

O impulso reprodutor, através da memória, reconstitui as experiências 

vividas repetindo condutas, imagens ou idéias, o que possibilita adaptação e 

conservação da realidade, partindo das marcas da experiência anterior. Deste 

impulso resultaria o que o autor chama de imaginação reprodutiva, ou seja, a 

capacidade de recriar ou rearticular elementos apreendidos da realidade 

objetiva. Já o impulso criador trata de projetar a ação humana para o futuro, 

partindo das correlações, combinações e rearticulações de experiências ou 

imagens já vividas, definindo, portanto o que o autor chama de imaginação 

criativa. 

Vygotski (1990) parte da idéia de que para existir criação é necessário 

que haja experiência prévia. Em outros termos, defende que os processos de 

criação e imaginação dependem diretamente da memória e da capacidade do 

cérebro de articular informações e vivências: 

Resulta pois, que nosso cérebro constitui o órgão que conserva 
experiências vividas e facilita sua reconstituição. Mas, se sua 
atividade se limitasse a conservar experiências anteriores, o homem 
não seria um ser capaz de ajustar-se às condições estabelecidas 
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pelo meio que o rodeia. Qualquer mudança nova, inesperada nesse 
meio ambiente que não fosse produzida anteriormente na 
experiência vivida não poderia despertar no homem a devida reação 
adaptadora. (Vygotski, 1990, p. 8-9)9 

A atividade criadora, para Vygotski, pode ser caracterizada como 

qualquer manifestação humana de inovação, independendo da sua 

repercussão social. O autor faz uma reflexão significativa a respeito da 

tendência humana de não reconhecer as pequenas criações, ou as criações 

coletivas: 

Toda atividade humana que não se limite a reproduzir fatos ou 
impressões vividas, que crie novas imagens, novas ações, pertence 
a esta segunda função criadora ou combinadora. [...] É precisamente 
a atividade criadora do homem a que faz dele um ser projetado para 
o futuro, um ser que contribui criando e modificando seu presente. 
(Vygotskii, 1990, p. 9)10 

Dessa forma, a atividade de criação é identificada como processo mental 

superior e, portanto, complexo, relacionando e articulando fantasia realidade. 

Sobre isso, Vygotski aponta quatro formas básicas que ligam a atividade 

imaginadora à realidade. Inicialmente, o autor defende a existência da 

elucubração, ou seja, articulação ou combinação de elementos tirados da 

realidade. Ressalta a importância de experiências variadas compondo o 

material disponível para a imaginação. Sendo assim, a fantasia se constitui de 

materiais tomados do mundo real. 

Com a maturação das experiências vividas, acontece processo de 

criação de novas combinações: "enormes reservas e experiência acumulada 

para poder construir com estes elementos tais imagens" (Vygotskii, 1990, p. 

19)11. A imaginação passa ser compreendida como um elemento 

importantíssimo na constituição do ser humano, pois possibilita a expansão das 

atividades, relacionando as experiências pessoais às sociais e históricas. 

Como terceira forma de relação entre a fantasia e a realidade, o autor 

aborda a emoção como fator de associação e produção de novas imagens: a 

expressão interna passa a definir e a selecionar pensamentos, imagens e 

impressões. Os sentimentos e emoções matizam a percepção de objetos 

9 Tradução da autora 
1cTradução da autora 
11 Tradução da autora 
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externos e a atividade criadora. Dessa forma, evidencia-se a participação do 

sujeito, na constituição da própria subjetividade, pois a partir de experiências, 

abre-se a possibilidade de fantasiar e recriar a realidade. Para o autor, "é fácil 

compreender que a fantasia, movida pelo fator emocional tal como lógica 

interna dos sentimentos, aparecerá como aspecto mais interno, mais subjetivo 

da imaginação" (Vygotskii, 1990, p. 23).12 

Finalmente, considera que para que a imaginação se torne parte da 

realidade objetiva acontece um processo de cristalização ou materialização, no 

qual as idéias são concretizadas através de produtos, imagens, palavras, 

modificando, então, a realidade. O autor sintetiza a relação entre fantasia e 

realidade da seguinte forma: 

Estes frutos da imaginação têm atravessado uma história muito 
longa. Conviria resumir esta história em um breve esquema: cabe 
dizer que tem descrito um círculo em seu desenvolvimento. Os 
elementos que entram na sua composição são tomados da realidade 
do homem, dentro da qual, em seu pensamento, sofreram uma 
complexa reelaboração, convertendo-se em produto de sua 
imaginação. Por último, materializando-se, voltam à realidade, mas 
trazendo consigo a força ativa, nova, capaz de modificar a própria 
realidade, fechando-se desse modo o círculo da atividade criadora da 
imaginação humana. (Vygotskii, 1990, p. 25)13 

Considerando tais construções, Vygotski passa a refletir sobre os 

processos de imaginação da criança, ressaltando a complexidade e 

multiplicidade fatorial da mesma. Para o autor, em cada momento do 

desenvolvimento infantil existe uma configuração peculiar para a imaginação 

criadora, visto que é a partir da experiência que se viabiliza a criação. A 

pergunta central que o autor se coloca é: "em que se diferencia a imaginação 

da criança da do adulto e qual é a linha magistral do seu desenvolvimento na 

idade infantil?" (Vygotskii, 1990, p. 39)14. 

Distinguindo a fantasia da imaginação, atribui apenas ao adulto a 

capacidade plena da imaginação, enquanto que a criança tem a condição da 

fantasia, entendida como um espaço mais interno, mais livre e sem um 

comprometimento com a materialização, o que apenas se concretiza na 

imaginação. Vygotski não nega a existência da imaginação na criança, 

12 Tradução da autora 
13 Tradução da autora 
14 Tradução da autora 
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admitindo configurações distintas. O que distinguiría o adulto da criança seria a 

variedade das experiências, e nunca a qualidade ou a capacidade de imaginar. 

Possivelmente, a raiz emocional da imaginação da criança seja tão 
forte como a do adulto; mas no que afeta às outras duas formas de 
vinculação deve advertir que se vão desenvolvendo somente com os 
anos, muito lenta, passo a passo. (Vygotskii, 1990, p. 39)15 

Vê-se, então, que as experiências da infância são fundamentais para o 

desenvolvimento da capacidade imaginativa do adulto. De acordo com 

Vygotski, quanto mais e mais ricas forem as experiências, maior o potencial do 

indivíduo para imaginar. 

2.2.3. Desenvolvimento infantil, subjetividade e imaginação 

A criança é tão complexa que só pode acontecer 
quando a realidade não está olhando. 

Frederic Sommer 

entender o outro (...) 
exige mais quando o outro é uma criança 

R. Iturra 

Desde as primeiras relações que estabelecem, as crianças inserem-se 

no mundo como sujeitos em construção. O desenvolvimento infantil na 

perspectiva histórico-cultural é compreendido como uma sucessão de crises, 

sendo esses fragmentos de consciência que são projetados de maneira 

abrupta, aos saltos e com pausas, processo esse provocado pelo próprio 

diálogo interior. 

Esse conceito de desenvolvimento implica na rejeição de uma visão a 

respeito do desenvolvimento cognitivo como resultado de um acúmulo gradual 

de mudanças isoladas. O desenvolvimento da criança, na visão histórico-

cultural, é um processo dialético complexo, caracterizado pela periodicidade, 

pela desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções, pela 

metamorfose ou transformação qualitativa de uma forma em outra, pelo 

imbricamento de fatores internos e externos e por processos adaptativos 

capazes de fazer a criança superar os impedimentos que porventura encontre. 

15 Tradução da autora 



35 

Kude (1996) compreende o ser humano a partir da perspectiva 

ecológica, e faz uma analogia entre o ambiente ecológico do homem e as 

famosas bonecas russas: 

O ambiente ecológico do ser humano é como um conjunto de 
bonecas russas - aquelas bonecas de madeira idênticas mas de 
tamanhos diferentes, das quais cada uma é o estojo da 
imediatamente menor, e assim sucessivamente, até que todas 
terminam contidas na maior, que vem a ser o estojo de todo o 
conjunto - ou seja, o meio é como um conjunto de estruturas 
aninhadas uma dentro da outra. No nível mais central, equivalente à 
menor de todas as bonecas, está o ambiente imediato que contém a 
pessoa em desenvolvimento. Este ambiente pode ser o lar ou a 
escola. No segundo nível encontram-se não mais os ambientes, mas 
as relações entre eles. (p. 16) 

No entanto, cabe ressaltar que as relações entre o ser humano e o 

ambiente não são estáticas como bonecas de madeira, visto que o homem se 

constitui e transmuta com o passar do tempo, sendo que seu elemento 

constituinte essencial é a característica da relação, ou seja, as trocas 

intersubjetivas e com o mundo objetivo/concreto. 

Berger e Luckmann (1990), por seu turno, compreendem que a 

socialização tem duas dimensões: a primária e a secundária. Para eles, o ser 

humano constrói a noção de realidade a partir dos processos de interiorização, 

exteriorização e objetivação, tornando-se membro da sociedade quando 

interioriza a realidade, o que se dá através da participação em grupos sociais. 

A socialização primária "é a primeira socialização que o indivíduo 

experimenta, na infância, e em virtude da qual torna-se membro da sociedade" 

(Berger e Luckmann, 1990, p. 175). Tal socialização, segundo os autores, é 

imposta, por meio de um processo automático, marcado fortemente pelos 

vínculos emocionais. Já a socialização secundária é entendida, como "a 

interiorização de 'sub-mundos' institucionais ou baseados em instituições. A 

extensão e caráter destes são, portanto, determinados pela complexidade da 

divisão do trabalho e a concomitante distribuição social do conhecimento" 

(idem, p. 184-185). 

Aproveitando a metáfora das bonecas russas, enunciada por Kude 

(1996) pode-se compreender a socialização primária como sendo a boneca 

menor, o núcleo donde se origina o sujeito e a partir do qual vão se 
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estabelecendo outras relações que, de forma amalgamada, constituem os 

processos de socialização secundários - as demais bonecas. 

Para compreender a subjetividade infantil a partir da perspectiva 

histórico-cultural, é necessário que se parta do princípio de que desde o 

nascimento a criança já é um sujeito social. Jobim e Souza (1994) nega uma 

compreensão da criança que a desqualifica como alguém incompleto, alguém 

que se constitui num vir-a-ser distante no futuro, e a situa privilegia situá-la no 

espaço em que o tempo se entrecruza entre presente, passado e futuro, 

rompendo, desse modo, com a noção de tempo vazio e linear que flui numa 

direção única e pré-estabelecida. 

Segundo a mesma autora, a criança não se constitui no amanhã: ela é 

hoje, no seu presente, um ser que participa da construção da história e da 

cultura de seu tempo. A constituição subjetiva da criança faz com que ela 

perceba o mundo e suas relações com o outro num "claro-escuro de verdade e 

engano" (Kosik, 1976 apud Jobim e Souza, 1994, p. 159). Neste mundo, a 

verdade não é dada, não está acabada ou impressa de forma imutável na 

consciência humana, mas é algo que se faz constantemente nas relações 

sociais e por meio delas. 

Ainda Jobim e Souza (idem) lembra que "quando a criança se apropria 

da linguagem, revelando seu potencial expressivo e criativo, ela rompe com as 

formas fossilizadas e cristalizadas de seu uso cotidiano" (p.159). Dessa forma, 

vai estabelecendo um diálogo mais profundo entre os limites do conhecimento 

e da verdade na compreensão do real. Em cada geração, diz Lehmann (1986, 

apud Jobim e Souza, 1994), 

principalmente na idade contemporânea, aparecem, no mundo das 
coisas e das técnicas, objetos e materiais que unicamente as 
crianças são capazes de experimentar como símbolos e arquétipos. 
A criança está sempre pronta para criar outros sentidos para os 
objetos que possuem significados fixados pela cultura dominante, 
ultrapassando o sentido único que as coisas novas tendem a 
adquirir. Sendo capaz de denunciar o novo no contexto do sempre 
igual, ela desmascara o fetiche das relações de produção e 
consumo, (p.159) 

A criança conhece o mundo enquanto o cria e, ao criá-lo nos revela a 

verdade sempre provisória da realidade em que se encontra. Construindo seu 

universo particular no interior de um universo maior reificado, ela é capaz de 
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resgatar uma compreensão polifónica do mundo, devolvendo, através do jogo 

que estabelece na relação com os outros e com as coisas, os múltiplos 

sentidos que a realidade física e social pode adquirir. Por isso, enriquece 

permanentemente a humanidade com novos mitos. 

Tendo por base tal posicionamento, Vygotski (1989, p. 97) critica os 

pesquisadores que acreditam em desenvolvimento linear: 

Dominados pela noção de mudança evolucionária, os pesquisadores 
ignoram os pontos de viragem, mudanças convulsivas e 
revolucionárias que são freqüentes no desenvolvimento de uma 
criança [...] Para a mente ingênua, evolução e revolução parecem 
incompatíveis e o desenvolvimento histórico só está ocorrendo 
enquanto segue uma linha reta. Onde ocorrem distúrbios, onde a 
trama histórica é rompida, a mente ingênua só vê catástrofe, 
interrupção e descontinuidade. Parece que a história pára de 
repente, até que, uma vez mais, retorne a via direta e linear de 
desenvolvimento. 

Para Vygotski (idem), qualquer que seja a área específica que 

apliquemos à abordagem histórica desenvoívimentaí - quer o desenvolvimento 

da memorização, quer o desenvolvimento e a organização da atenção ativa, 

quer o desenvolvimento de habilidades de matemática ou o desenvolvimento 

da imaginação, o importante é manter o princípio de "não somente estudar o 

final da operação, mas também a sua estrutura psicológica específica, 

considerando os processos psicológicos como históricos e dialéticos" (p.89). 

O autor aborda a palavra como elemento fundamental para a 

constituição dos processos psíquicos, acreditando que através da linguagem o 

ser humano dá sentido ao mundo: 

Assim como um molde dá forma a uma substância, as palavras 
podem moldar uma atividade dentro de uma determinada estrutura. 
Entretanto, essa estrutura pode, por sua vez, ser mudada e 
reformada quando as crianças aprendem a usar a linguagem de um 
modo que lhes permita ir além das experiências prévias ao planejar 
uma ação futura. Em contraste com a noção de descoberta súbita, 
popularizada por Stern, concebemos a atividade intelectual verbal 
como uma série de estágios nos quais as funções emocionais e 
comunicativas da fala são ampliadas pelo acréscimo da função 
planejadora. Como resultado a criança adquire a capacidade de 
engajar-se em operações complexas dentro de um universo 
temporal. (Vygotsky, 1989, p.26) 

Dessa forma, a criança vai, ao longo da sua história, constituindo 

recursos para a representação do mundo para a posterior fase de criação e 
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imaginação. Segundo Vygotsky (1989), durante esta etapa, um dos fatores que 

mais impressiona é a liberdade incomparavelmente maior de efetivar 

operações demonstrada pelas crianças, haja vista a sua maior independência 

em relação à estrutura da situação concreta. 

Para Gusmão (1999), existem dois tipos de imaginário, que se 

estabelecem a partir de duas formas distintas de construção e apreensão do 

real. Quando o real se impõe ao sujeito de forma cerceante e dogmática, 

portanto, instituído, constitui-se o que a autora define como imaginário cativo. 

Por outro lado, segundo a autora, um imaginário livre se constitui a partir do 

que ela define como um real instituinte, abrindo possibilidades para sua 

expressão e transformação. Sobre esta possibilidade de expressão da 

realidade, Gusmão (1999, p.47) refere: 

[...] a apropriação dos fatos e sua reinterpretação dependem tão 
somente da imaginação, esta sim, ponto de força e de transgressão 
criativa e libertadora, na qual o homem não apenas imita, reproduz, 
mas inventa e cria. Esse é o território da sociabilidade humana, 
espaço fértil da cultura como produção e produto, como equilíbrio e 
conflito, como trama e textura social. (Gusmão, 1999, p. 47) 

Ratificando Gusmão (1999), Jobim e Souza (1994) ressalta que a 

imaginação da criança trabalha subvertendo a ordem estabelecida. Segundo 

ela, impulsionada pelo desejo a criança sempre apreende as coisas do mundo 

e da vida de uma maneira peculiar, criando as próprias regras e limites. 

Como foi dito, é na relação entre o real e o imaginado que se constitui o 

sujeito social, sendo que para Rey (1998), as aquisições de cada novo 

momento de desenvolvimento passam a formar parte das configurações que 

definirão novas aquisições no processo, as quais representarão sempre um 

novo momento constitutivo em relação ao anterior, e nunca uma extensão 

acumulativa daquele, marcando, pois, um processo dialético. 
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2.3 A atenção à infância e a creche: 

uma contextualização sócio-histórico-cultural 

Para garantir a transformação da educação, esta 
deverá garantir um espaço onde "o homem confiará 

no homem, como um menino confia em outro 
menino, onde o pão tenha sempre o eterno sabor 

da ternura". 
Redin/Thiago de Mello 

Durante muito tempo, a educação da criança, especialmente daquela 

menor de sete anos, foi considerada uma responsabilidade das famílias ou do 

grupo social ao qual ela pertencia, não sendo dedicada nenhuma atenção 

especial a esta prática. De acordo com Bujes (2001): 

Era junto aos adultos e outras crianças com os quais convivia que a 
criança aprendia a se tornar membro deste grupo, a participar das 
tradições que eram importantes para ele e a dominar conhecimentos 
que eram necessários para a sua sobrevivência material e para 
enfrentar as exigências da vida adulta. Por um bom período da 
história da humanidade, não houve nenhuma instituição responsável 
por compartilhar esta responsabilidade pela criança com seus pais e 
com a comunidade da qual faziam parte.(p.13) 

Isto posto, fica claro que o surgimento das creches e pré-escolas não se 

caracteriza como um fenômeno instantâneo e desvinculado da história da 

educação e da sociedade como um todo. Além disso, as práticas da educação 

infantil foram se configurando desde uma concepção assistencialista, tutelar e 

cerceante, como já referido anteriormente, até alcançar uma proposta 

libertadora e democrática. 

Segundo Bujes (2001), as instituições de educação infantil surgiram a 

partir das grandes mudanças sociais e econômicas ocorridas no final do século 

XIX, especialmente o ingresso da mulher no mercado de trabalho, 

desencadeando mudanças sociais, tais como a constituição de novas relações 

de gênero e uma nova organização da família, entre outras. A essas 

transformações, aliou-se a necessidade de criação de espaços onde as 

crianças pudessem ficar enquanto a mães trabalhavam, sendo que as 

primeiras instituições se constituíram com o intuito de suprir carências, e 

satisfazer as mães trabalhadoras, fazendo com que tivessem mais 

produtividade no trabalho. 
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Neste período, a creche era também defendida por médicos e 

sanitaristas, preocupados com a saúde, a higiene e as condições de vida da 

população mais pobre, que dispunha, em geral, de moradias insalubres e 

superlotadas, e cujas crianças eram vítimas freqüentes de agravos de saúde. 

Segundo Campos (1985), surgiu desta concepção um trabalho, voltado às 

crianças, que tinha como marcas o assistencialismo e a custódia. As suas 

preocupações centrais eram a alimentação, a higiene e a saúde física das 

crianças; sendo que a sua educação e o seu desenvolvimento intelectual e 

afetivo não eram privilegiados. 

Paralelamente a estas iniciativas de cunho assistencialista, surgiram 

iniciativas populares, que se dividiam em dois grupos, de acordo com Campos 

(1989): grupos que obedeciam à lógica assistencialista e preventiva16, não 

propiciando um processo educativo genuíno, e outro que se preocupava em 

que possibilitar a construção de significados e alternativas de educação 

popular, proporcionando às crianças, uma atenção mais qualificada. 

Rosemberg (1989), fazendo um histórico sobre as creches no Brasil, 

lembra que além das creches assistenciais e comunitárias, existem também as 

particulares, mais conhecidas como escolinhas, destinadas às crianças de 

classes sociais mais elevadas, e os espaços de educação infantil públicos, 

localizados tanto nas escolas regulares quanto em centros de educação 

infantil, nas esferas estaduais ou municipais. 

A autora destaca que originalmente a instituição-creche surgiu em 

caráter emergencial, com o objetivo de cuidar das crianças, viabilizando o 

trabalho das mães, sendo que até hoje as propostas de educação infantil 

tentam romper com a "...representação idílica da socialização da criança 

pequena pela maternagem compulsória, não sendo tida como uma instituição 

destinada à educação de todas as crianças..." (Rosembreg, 1989, p. 90). 

A partir da década de 80, através dos movimentos populares, mas 

principalmente da manifestação de intelectuais comprometidos com a 

16 Esta lógica é fundamentada nas teorias de privação cultural segundo as quais, as crianças de 
classes populares teriam menos condições de desenvolvimento intelectual e afetivo em função da 
pobreza de suas famílias. A educação, nesta perspectiva daria conta de complementação alimentar e 
cuidados sócio-afetivos. Essa forma de educação (compensatória) seria preventiva de um possível 
fracasso escolar. 
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educação das crianças, surgiram novas concepções sobre a infância e a 

educação infantil, conforme Bujes (2001) destaca que se definiu "um conjunto 

de idéias novas sobre a infância, sobre o papel da criança na sociedade e de 

como torná-la, através da educação, um indivíduo produtivo e ajustado às 

exigências desse conjunto social" (p. 15). 

Percebe-se, nessa concepção, apesar de uma preocupação com a 

educação integral das crianças, ainda a idéia de que a educação infantil tem 

como função moldar e acomodar as crianças à estrutura social dominante, não 

garantindo espaços de criação, liberdade e autonomia. 

Bujes (2001), a avalia a configuração contemporânea e assinala a 

necessidade de qualificação da educação infantil, apontando alguns elementos 

que, se contemplados, assegurariam a referida qualificação: 

Ela deve incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para a emoção, 
para o gosto, para o desenvolvimento da sensibilidade; não pode 
deixar de lado o desenvolvimento das habilidades sociais, nem o 
domínio do espaço e do corpo e das modalidades expressivas; deve 
privilegiar lugar para a curiosidade, o desafio e a oportunidade para a 
investigação, (p.21) 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de se dedicarem mais estudos 

à área e principalmente, de se construir alternativas viáveis para que a 

educação infantil se efetive como um espaço de criação, e não de reprodução 

da vida. 

2.3.1 Educação infantil e imaginação 

Há necessidade, sim, de um fazer intencional, 
porém é preciso que os processos educativos 

sejam viabilizados ao ritmo do psiquismo infantil, 
favorecendo a alegria da descoberta, 

da surpresa, do lúdico, do cooperativo. 
Redin 

A educação infantil é tomada como um espaço privilegiado de 

socialização, no qual se iniciam os processos secundários de construção da 

consciência (Berger e Luckmann, 1990). Desde pequenas, muitas crianças 
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passam uma grande parte de suas vidas nos ambientes da educação formal, 

interagindo, crescendo, desenvolvendo, pois, tais processos de socialização. 

Vasconcellos (1990, apud Vasconcellos, 1996) caracteriza o espaço da 

creche como um locus fundamental na constituição do ser humano, 

problematizando as relações estabelecidas neste espaço. A autora afirma que: 

Se o sujeito se constitui a partir do lugar social onde se desenvolve, 
diferenças significativas serão encontradas referentes às formas de 
inter-relação possível de crianças e adultos e, conseqüentemente, na 
construção do conhecimento e produção da subjetividade, naqueles 
que se encontram na creche, local esse que, a partir de uma filosofia 
educacional, os representa como alguém a ser controlado(a) e 
reprimido(a) ou como sujeito possuidor de conhecimento, criativo e 
agente ativo de seu processo de desenvolvimento, (p. 93) 

Evidencia-se, assim, o espaço da educação infantil como contribuinte na 

definição das primeiras relações sociais da criança, e, por conseguinte, da sua 

subjetividade e do seu potencial imaginativo, através da filosofía e pela práxis 

educacionais. 

De acordo com Craidy (2001), os adultos envolvidos no cuidado e na 

educação das crianças desempenham um papel fundamental no processo do 

desenvolvimento infantil, pois servem de intérpretes entre elas e o mundo que 

as cerca. Ao nomearem objetos, organizarem situações, expressarem 

sentimentos, os adultos estão cooperando para que as crianças compreendam 

a realidade e as normas da cultura na qual estão inseridas. Os diferentes 

profissionais envolvidos na educação infantil - tanto os que trocam fraldas, 

fazem a comida, limpam as salas, quanto os professores e monitores, 

oficialmente incumbidos da educação - têm uma importante tarefa a cumprir, na 

tentativa de proporcionar às crianças experiências significativas, que venham a 

contribuir para um desenvolvimento agradável e sadio. São, portanto, 

mediadores entre a criança e a sociedade. 

A criança, por seu turno, ingressa no mundo dos adultos de forma 

ambígua: pertence a um domínio intermediário entre a conquista da ordem 

social do mundo dos adultos e o desfiguramento desse mesmo mundo. Pelo 

modo irreverente com que ela se expressa no jogo de linguagem, na fantasia e 

no diálogo com o outro, a criança resiste ao seu enquadramento compulsório 

num mundo de adultos enrijecidos. Isso pode ser considerada a melhor 
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garantia para orientar um outro olhar ético e estético sobre o mundo 

contemporâneo. 

A infância, segundo Jobim e Souza (1994), problematiza as relações do 

homem com a cultura e com a sociedade, através do sonho, da ação e da 

linguagem que lhe são específicos. A criança descontextualiza espaço e 

tempo, subverte a ordem e desarticula conexões, construindo uma visão crítica 

do social. Para a autora, é precisamente essa dimensão crítica, 

freqüentemente desprezada como sendo uma visão ingênua, infantil e mágica 

da realidade, que possibilita a criação do novo e a expressividade do homem. 

Jobim e Souza (idem) reflete, ao final da referida obra, essa questão: 

Ao terminar este ensaio, no qual tantos caminhos se cruzam e as 
inquietações e indagações vão se avolumando ao longo da narrativa, 
resta apenas pedir ao leitor que perdoe a ousadia de tê-lo conduzido 
numa viagem que não tem rigorosamente um destino, já que ele - o 
destino - precisa ser encontrado por cada um de nós, todos os dias. 
Mas não será precisamente esse o encantamento maior da viagem? 
(p. 162) 

Este encantamento, ao qual Jobim e Souza (1994) se refere, distingue a 

educação infantil do restante da vida escolar, e faz com que se dedique 

especial atenção a esta etapa. É necessário, segundo Gusmão (1999), que se 

resgate o mundo da infância como um universo próprio e criador de cultura, em 

contraposição à sociedade de consumo, constituindo-se em um espaço 

conflitivo entre autonomia, complementaridade e dependência. Diz a autora: 

"Busca-se, por esses novos caminhos, o outro que a criança representa, sua 

voz, sua especificidade tornando-as agora como seres significantes que atuam 

em um mundo compartilhado e dinâmico" (p. 50). 
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2.4 As pesquisas já realizadas 

2.4.1 A virada qualitativa da psicologia na perspectiva histórico-cultural 

Qualquer abordagem fundamentalmente nova de 
um problema científico leva, inevitavelmente, a 

novos métodos de investigação e análise. A criação 
de métodos adequados às maneiras de colocar os 
problemas requer muito mais do que uma simples 

modificação de métodos previamente aceitos. 
Vygotski 

Tradicionalmente, a psicologia, como ciência que se ocupa do homem, 

vem se configurando e reconfigurando, na busca de um saber legítimo e 

científico. Ao longo dessa história, o homem foi sendo compreendido de 

diversas formas, e sob diferentes nuances: desde um ser mítico, mitológico e 

etéreo, até uma configuração puramente biológica ou instintiva. Outras 

definições estipulam a constituição do homem a partir das experiências infantis, 

que se solidificam no inconsciente, ou então de aprendizados e 

condicionamentos. Essas compreensões estão fundamentadas em estudos 

que se validaram ou foram refutados ao longo da história da psicologia. Tais 

estudos partem do princípio de que a psicologia pretende "observar e medir as 

mudanças exibidas pelos indivíduos ao longo de sua trajetória de vida" (Jobim 

e Souza, 1997, p. 40). 

Entretanto, o que se evidencia com freqüência é que a criança, 
jamais vista por inteiro, como membro de uma classe social situada 
histórica, social e culturalmente, é seccionada em infinitos 
comportamentos e/ou habilidades. Esses comportamentos, mesmo 
sendo reunidos posteriormente por meio de uma articulação teórica 
abstrata, não conseguem resgatar o lugar social da criança como um 
ser que interage com a história do seu tempo, modificando-a ao 
mesmo tempo em que é modificada por ela. (Jobim e Souza, 1997, 
p.45) 

As reflexões de Vygotski (1989), levam a crer que mais do que método 

ou diferenças metodológicas, as escolas psicológicas revelam diferenças na 

interpretação teórica dada pelos psicólogos, ou seja, que os modelos 

epistemológicos de compreensão de fenômeno humano são definidos a partir 

da linha teórica ou da escola psicológica. 
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Compreendendo a impossibilidade de estudar as formas superiores de 

pensamento pelos métodos experimental ou psicanalítico, devido ao fato de se 

poder tão somente registrar variações quantitativas na complexidade dos 

estímulos e respostas dos seres humanos em seus diversos estágios de 

desenvolvimento, Vygotski optou por uma epistemología histórica e dialética. 

Crochík (1998) alerta que para estudar a subjetividade é necessário 

entender os seus determinantes objetivos. Assim, não é possível pensar nos 

métodos de pesquisa sem se referir diretamente ao objeto e à sua gênese. 

Para ele, a subjetividade não é somente fruto das circunstâncias sociais atuais, 

embora essas sejam fundamentais, mas também de um projeto histórico 

implícito no desenvolvimento de nossa civilização. Isso leva a acreditar que os 

problemas relacionados ao seu estudo devam ter uma dupla perspectiva: a da 

noção histórica de indivíduo, presente na literatura e na filosofia, e a 

possibilidade da realização desse projeto nos dias de hoje. Para o autor, 

compreender a subjetividade significa compreender a relação entre o homem 

atual e a sua história social e cultural, considerando o projeto histórico: 

O projeto histórico é sui generis, pois, se é determinado pelas 
condições concretas de vida, aponta, ao mesmo tempo, para a 
superação destas condições concretas, para que o indivíduo se 
assenhore delas, isto é, seja dono de seu destino. [...] A autonomia, 
que deve levar em consideração o controle da natureza e as regras 
sociais e ser a base de qualquer subjetividade que não se reduza a 
restos a serem controlados, se calca também no autocontrôlé. A 
cultura como realização da natureza humana define-se, dessa forma, 
pelo enfrentamento do que ameaça o homem, presente tanto nos 
desafios da natureza quanto nas regras de relacionamento humano 
criadas por ela. (Crochík, 1998, p. 5) 

Crochík define algumas dificuldades ao estudo da subjetividade hoje. 

Uma delas é o caráter ideológico da psicologia. A psicologia só não é 

ideológica quando pergunta pelas condições de existência de seu objeto, ou 

seja, quando é crítica da psicologia e, assim, ao invés de ajudar a fortalecer a 

aparência do que não existe, em nome de seu objeto se volta ao entendimento 

do que produz essa aparência. 

Ao mesmo tempo, não é possível, desse modo, a utilização somente da 

psicologia para o entendimento da subjetividade: são necessárias também as 

áreas da filosofia e da sociologia, mesmo porque o sujeito ao qual é associado 



4 6 

o termo subjetividade remete, simultaneamente, à universalidade e à 

particularidade. 

Para estudar a subjetividade, Crochík sugere que se empreguem os 

métodos desenvolvidos pela psicologia e pela sociologia, tanto os qualitativos 

quanto os quantitativos. A oposição entre eles tem levado a falsas questões, 

como a de que sejam incompatíveis. Além disso, se toda subjetividade só o é 

pela mediação social, a universalidade do dado qualitativo permite a pergunta 

que leva à necessidade de saber o quanto é geral o particular. 

Claro que o estudo da subjetividade não se reduz aos métodos a 
serem utilizados, pois não pode prescindir da teoria da sociedade, 
uma vez que, como dito, a sociedade é a constituinte básica da 
subjetividade. A teoria não deve servir unicamente à elaboração dos 
instrumentos, mas, em qualquer caso, deve iluminar as respostas 
dos sujeitos pesquisados. Ela não se reduz ao empírico e nem à 
sociedade atual, mas pode transcender a ambos. (Crochík, 1998, p. 
3) 

2.4.2 A análise materialista-dialética da história humana 

Para que se constituísse uma unidade de análise fundamentada na 

concepção materialista-dialética do homem, foi necessário admitir que o 

desenvolvimento deste é parte do desenvolvimento geral da humanidade. 

Dessa forma, buscou-se compreender teórica e metodológicamente uma 

estratégia científica, que contemplasse essa concepção de homem. 

Para Vygotsky (1989), três são princípios constituintes da unidade de 

análise necessária para o estudo das funções psicológicas superiores. 

Primeiramente, o autor refere-se à análise de "processos e não [de] objetos" (p. 

70). Uma análise de processos requer não a tomada de um objeto e a sua 

decomposição em seus elementos constituintes, mas uma exposição dinâmica 

dos principais pontos constituintes da história dos processos. É a psicologia do 

desenvolvimento e não a psicologia experimental a base da análise que se 

necessita, o que significa admitir que qualquer processo psicológico 

(pensamento, comportamento voluntário, etc) é um processo que sofre 

mudanças a olhos vistos. Assim a tarefa na pesquisa consiste na reconstrução 

de estágios do desenvolvimento do processo. 
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Como segundo princípio de seu modelo analítico, Vygotsky (1989) 

destaca a "explicação versus descrição" (p. 71). Distingue como análise 

fenotípica aquela que se concentra nas manifestações e aparências do 

fenômeno, em contraposição a uma análise genotípica, através da qual o 

fenômeno é explicado com base na sua origem. Assim, esclarece que quando 

se quer estudar o fenômeno do ponto de vista de seu desenvolvimento, se quer 

revelar sua origem, sua gênese e suas bases dinãmico-causais, além da sua 

manifestação externa. 

Finalmente, Vygotsky (1989) caracteriza o terceiro princípio de sua 

abordagem analítica, o qual define como "o problema do comportamento 

fossilizado" (p. 73), ou comportamentos cujos processos psicológicos foram 

automatizados, com causas remotas e que, pela repetição, foram 

mecanizados. Esses comportamentos perderam sua aparência original, e sua 

configuração externa nada diz sobre sua natureza interna, o que traz 

dificuldades para a análise psicológica. Um exemplo seria o que tem sido 

tradicionalmente descrito como atenção voluntária e involuntária: do ponto de 

vista do desenvolvimento, esses dois processos diferem profundamente. Nesse 

sentido, o autor sugere o foco de análise no processo de estabelecimento das 

formas superiores, e não no produto do desenvolvimento. 

Vygotski (1989) sugere proceder uma análise dinâmica, que retorne a 

origem do fenômeno e não se concentre em formas atuais cristalizadas. O foco 

é o desenvolvimento de uma perspectiva histórica dos fenômenos. Ressalta-se 

que os estudos decorrentes desse tipo de análise podem buscar as marcas de 

desenvolvimento, ou saltos, indícios, e não necessariamente se configurarem 

como estudos longitudinais. Assim, seria possível traçar uma linha que uniria o 

presente e o passado, os estágios superiores do desenvolvimento e os 

estágios primários. Vygotsky (1989) afirma: "Estudar alguma coisa 

historicamente significa estudá-la no processo de mudança: esse é o requisito 

básico do método dialético" (p. 86). Para ele, pesquisar o processo de 

desenvolvimento de um fenômeno - em todas as suas fases de mudanças - do 

nascimento à morte - significa, fundamentalmente, descobrir sua natureza, sua 

essência, uma vez, afirma, que é somente no movimento que um corpo mostra 

como é. O estudo histórico do comportamento é sua verdadeira base. Conclui 
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que frente a esta perspectiva de estudo, ou seja, para a efetiva compreensão 

dos processos psicológicos, a construção do método torna-se um dos 

problemas mais importantes, ao mesmo tempo sendo pré-requisito, produto, 

instrumento e resultado do estudo. 

Entende Vygotski que a reunião destes três princípios caracteriza uma 

forma qualitativamente nova de psicologia, diferente da psicologia objetiva 

descritiva e associacionista e diferente, igualmente, de uma psicologia 

introspectiva. 

Observar a realidade não basta para compreender a constituição da 

subjetividade nos processos de educação e cuidado. A perspectiva histórico-

cultural busca compreender o desenvolvimento infantil tendo como foco as 

reações complexas. 

O foco nas reações complexas enfatiza a análise de processos e os 

conteúdos das reações, através dos quais se procura captar o processo em 

andamento, com sensibilidade para os momentos críticos, desde o 

aparecimento da resposta até suas fases de desenvolvimento. 

Um estudo dinâmico-causal enfatiza as primeiras sessões onde a 
formação de uma reação é crucial para captar a verdadeira origem e 
suas ligações com outros processos. Através de um estudo objetivo 
de toda a história de uma reação podemos obter uma explicação 
integrada das suas manifestações internas e de superfície estudar a 
reação, como ela aparece inicialmente, como toma forma e depois 
que está firmemente estabelecida, tendo sempre em mente o fluxo 
dinâmico de todo o seu processo de desenvolvimento. (Vygotski, 
1989, p.91) 

2.4.3 Os pesquisadores e as pesquisas 

Existem, no Brasil, diversos grupos pesquisando a psicologia do 

desenvolvimento, aí ínserindo-se os espaços e políticas de educação infantil, e 

por conseguinte, os processos de subjetivação em tais espaços. 

Moura, Correa e Spinillo (1998) sistematizaram grande parte destas 

pesquisas num material que apresenta principais pesquisadores, linhas e 

grupos de pesquisa sobre a temática, intitulado Pesquisas brasileiras em 
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psicologia do desenvolvimento, sendo que o capítulo que trata da Psicologia e 

desenvolvimento sócio-cognitivo no Brasil, do qual foram retiradas as pesquisa 

fundamentadas na perspectiva histórico-cultural usadas no presente trabalho, 

foi elaborado por Vasconcellos e Civiletti (1998). 

Smolka e um grupo de pesquisa sobre pensamento e linguagem (em 

Vasconcellos e Civiletti, 1998) buscam estudar o papel e a história da 

psicologia do desenvolvimento, questionando sua inserção social e vertentes 

epistemológicas. Através das pesquisas, o grupo vem tenta compreender o 

desenvolvimento da criança a partir das dinâmicas histórico-culturais. 

A construção da criança como sujeito social e a atribuição de sentidos 

através da brincadeira de faz de conta são abordadas por Oliveira(1998), 

partindo das visões de Piaget, Wallon e Vygotski. A pesquisadora também 

dedica estudos à temática geral da educação infantil, relatando seus estudos 

relacionados à perspectiva sociogenética e à concepção das crianças como 

sujeitos sociais. Nos estudos, a autora analisa fragmentos de experiências das 

crianças, buscando apreender os sentidos que estas dão às suas ações, 

"relacionando os papéis por elas assumidos em atividades interpessoais com 

modelos culturais de interação que oscilam entre a ritualização e a criação de 

algo novo" (Oliveira, 1998, p. 50). 

O Centro de Investigação sobre Desenvolvimento e Educação Infantil, da 

Universidade da São Paulo (CINDEDI), vem realizando estudos para 

compreender as interações entre mães, crianças e educadoras. Para tanto, 

vem construindo uma matriz sócio-histórica, evidenciando o entrelaçamento 

dinâmico que constróem as redes de significação. 

Já o Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa, Extensão e Estudo da criança 

de 0 a 6 anos da Universidade Federal Fluminense (NMPEEC), presta 

assessoria psicopedagógica às creches da rede pública de Niterói-RJ, tendo 

seu núcleo de pesquisa em torno da temática da formação da subjetividade da 

criança e do educador. Inicialmente, o grupo traçou um perfil diagnóstico do 

profissional das creches e das pré-escolas no município, e a partir dos 

resultados iniciais, passou a pesquisar temas como o significado do espaço 

pessoal e do brincar. Atualmente, o grupo avalia de forma qualitativa a 

educação infantil oferecida pela rede pública do município. Para tanto, realiza 
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uma pesquisa participativa junto às creches de Niterói, buscando alternativas 

para superar as configurações atuais de formação da subjetividade das 

crianças e educadoras. Além disso, o grupo configura-se como um espaço de 

formação contínua para os educadores. 

Sperb (1998) apresenta um estudo sobre a construção social do 

significado do brincar para as crianças. Inicialmente, define concepções dos 

adultos a respeito deste brincar, e após examina o brincar de crianças 

especificas, através de registro em vídeo. Dez crianças, sendo cinco meninas e 

cinco meninos, foram filmados brincando durante vinte e cinco minutos, e 

entrevistados seus respectivos pais e professores, analisando as formas de 

brincar, que dependem do gênero e do contexto em que o brincar ocorreu. 

Posteriormente, a autora realizou a micro-análise de quatro casos, 

desvendando o modo pelo qual a criança organiza o brincar, a partir da cultura, 

ao mesmo tempo em que a transforma. 

Vasconcellos e Civiletti (1998), levantam vários questionamentos em 

relação ao curso e ao conteúdo das investigações voltadas à infância, 

ressaltando principalmente aspectos referentes à linguagem como foco de 

análise, o papel das imagens e analogias nos processos de formação e 

desenvolvimento dos conceitos, o conceito de cultura e sua implicação na 

construção das estruturas sociais e a possibilidade de ser o co-construtivismo a 

base teórica que melhor explica estas questões. 

Por outro lado, apresentam algumas considerações significativas para a 

construção de referenciais metodológicos para pesquisa, sendo abordada a 

realidade da mediação simbólica do pesquisador, presente nas hipóteses e 

concepções científico-culturáis manifestas em seu quadro de referência. 

Também é ressaltada a existência das mediações dos instrumentos 

tecnológicos, como constituintes dos processos de subjetivação 

contemporâneos. Além dessas, segundo as autoras, persistem algumas 

dúvidas: 

O que identificar como "unidade de análise"? Como apreender as 
influências recíprocas, presentes entre os sujeitos, nos processos de 
interação? Que unidade engloba esta influência recíproca? Os 
comportamentos observáveis são os únicos capazes de permitir a 
interferência entre sujeitos interativos? (Vasconcellos e Civiletti, 
1998, p. 69-70) 
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A aproximação destas questões, para as autoras, evidencia o tema da 

representação e de seus mecanismos, bem como das relações entre 

representação por palavras/linguagem e por imagens, no sentido de 

compreender o homem e as relações humanas. 

Dessa forma, ainda para as mesmas autoras, cada vez fica mais 

evidente o compromisso dos pesquisadores em analisar a realidade a partir de 

expressões individualizadas e idiossincráticas, constituindo reflexões sobre o 

processo de desenvolvimento de sujeitos em interação e o papel e o fluxo 

dessas interações, considerando as contínuas transformações dos ambientes. 

Ferreira (1998) , através da análise de desenhos, relata os processos de 

produção e manifestação da imaginação em crianças de 4 a 6 anos. A 

pesquisadora traça teoricamente os caminhos pelos quais se constitui a 

consciência , através das relações sociais e, principalmente, da mediação com 

o outro, enfatizando o desenho infantil como manifestação genuína desta 

consciência . Ela salienta que 

as imagens figurativas do desenho da criança não são colocadas 
numa relação com o mundo concreto exterior, porque elas se 
apresentam não como aquilo que a criança vê, mas como aquilo que 
a criança imagina. Tal conhecimento e tal imaginação, constituídos 
socialmente permitem a criação do real possível, do real imaginário, 
de realidades que são explicitadas pelas palavras da criança/autora e 
não pelas figurações em si mesmas. (p. 17) 

Assim como as análises de Ferreira (1998) , as demais pesquisas 

levantadas deixam entrever que a relação entre a subjetividade, a imaginação 

e a educação infantil desencadeia uma série de questionamentos, que dão 

margem aos mais diversos estudos e interpretações. 
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comprometimento, tanto no intuito de compreender melhor os processos de 

construção social do ser humano quanto na busca de novas dimensões éticas 

e estéticas para as práticas de atenção à infância, garantido o protagonismo 

dos principais sujeitos destas práticas: as crianças. 



CAPÍTULO III 

OPÇÃO METODOLÓGICA 

O psicólogo encontra-se com freqüência na mesma 
situação do historiador e do arqueólogo: atua como 

detetive que investiga um crime 
que não presenciou. 

Vygotski 

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (1994, p. 21-22), responde a 

questões muito particulares: 

(...) ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

A diferença, esclarece Minayo (1994), entre o qualitativo e o quantitativo 

é uma questão de natureza. Enquanto a abordagem quantitativa apreende dos 

fenômenos a região visível, ecológica, morfológica e concreta, a abordagem 

qualitativa se aprofunda, buscando significados das ações e relações humanas, 

de um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. 

Sendo assim, buscou-se construir, ao longo da investigação, uma 

metodologia própria, fundamentada essencialmente na busca de sentido para o 

cotidiano em questão. Das reflexões feitas até este momento definiu-se que a 

criança não é apenas um objeto a ser conhecido, mas alguém que é visto como 

sujeito, inserido em um contexto sócio-histórico-cultural-afetivo e que dispõe de 

um saber que deve ser reconhecido. 

Dessa forma, a opção metodológica foi o estabelecimento de uma 
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análise materialista-dialética17, tendo como elemento central a relação 

estabelecida entre as crianças e o cotidiano18 do CMEI, no que diz respeito aos 

espaços de produção da subjetividade e principalmente da imaginação. 

Para compreender a realidade pesquisada no que tange às suas 

relações com o contexto próprio e da conjuntura mais ampla, foram utilizados 

diversos tipos de fontes e instrumentos de pesquisa: análise documental19, 

entrevistas, registro fotográfico e observações participantes com diário de 

campo. 

3.1 A relação com o cotidiano pesquisado 

Tendo como horizonte da pesquisa a exploração do CMEI 

(especialmente das relações estabelecidas neste espaço), visou-se captar sua 

lógica e dinâmica próprias e conhecer sua proposta teórica e sua prática, 

coletando todas as informações disponíveis, explorando diversas 

possibilidades. Assim, construiu-se um processo de pesquisa compreendendo 

a experiência das relações em sua complexidade buscando os significados, 

tanto nos documentos como nas entrevistas, tendo em vista que os dados 

coletados, apesar de fundamentais, não constituíram um fim em si, mas em 

uma relação com o todo do trabalho e todas as implicações deste na realidade 

objetiva do CMEI. 

O período de convivência sistemática com o cotidiano do CMEI foi de 

três meses (agosto a outubro de 2001), sendo que eram feitas em média duas 

visitas de quatro horas a cada semana, além do período de conhecimento e 

vinculação, antes do início sistemático do contato. Durante o período de 

investigação, foi possível conhecer e interagir de forma satisfatória com o 

17 Refletindo sobre a caracterização deste estudo quanto ao tipo de pesquisa, constatou-se que 
não se trata de um estudo de caso, visto que o foco central de análise não é o CMEI, mas sim um 
processo específico que se desenvolve neste espaço (a constituição da imaginação). Portanto, trata-se de 
uma pesquisa participante, que contou com duas etapas (descritas a seguir) e diferentes métodos de 
pesquisa entre eles a observação participante que se definiu na busca de descrever diretamente o 
fenômeno, observando-o "de dentro", compartilhando as relações estabelecidas ali. 

18 Este cotidiano é compreendido com ambiente físico, atividades realizadas, e relações 
estabelecidas entre crianças e equipe do CMEI. 19 

Os documentos analisados foram ao Plano Global da Creche Municipal de Ibiraiaras, o qual, 
segundo a equipe, até o momento da pesquisa, constituía-se da proposta pedagógica da instituição e de 
um documento que descreve a fundação da Creche. 
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cotidiano, acumulando material suficiente para a análise proposta pelos 

objetivos da pesquisa. 

Dessa forma, entrevistas com temáticas propostas, conversas informais, 

observações, fotografias, desenhos e conversas das crianças foram captados e 

registrados, a fim de constituir um processo de coleta de dados na perspectiva 

dialética, apontando indícios, contradições e conflitos. Entendeu se que as 

falas e ações observadas seriam portadoras dos códigos de valores que iam, 

aos poucos, revelando os conteúdos buscados durante a análise. 

A realização da pesquisa não se restringiu apenas ao levantamento 

de dados. Para dar conta dos objetivos, os caminhos percorridos se 

constituíram num processo. Em vários momentos, reflexões e avaliações sobre 

o trabalho desenvolvido iam sendo realizadas reflexões, determinando, dessa 

forma, constantes reelaborações teóricas, metodológicas e conceituais. Nessa 

dinâmica investigativa, estabeleceram-se momentos de grande interação com 

os atores sociais envolvidos (crianças, equipe e familiares). 

A convivência proporcionou a oportunidade de melhor captar o modo de 

comunicação e as ações dos sujeitos, fato que facilitou a compreensão de suas 

falas e relatos por ocasião das entrevistas, contribuindo para observar as 

questões relevantes, os conflitos e dificuldades. A fim de organizar o todo da 

investigação, foram estabelecidas duas etapas de investigação, definidas 

respectivamente como exploração/descrição e análise/interação . 

3.1.1 Primeira etapa: exploração e descrição 

Nesta etapa, foram buscados elementos que possibilitaram uma 

compreensão do ambiente da creche, das pessoas envolvidas nele, suas 

propostas e a efetivação das suas relações. 

Foram analisados documentos (plano pedagógico), observadas e 

descritas as relações e atividades da creche e entrevistadas pessoas 

envolvidas, com o objetivo de compreender os espaços de interação. 
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Essas observações foram registradas em um diário de campo, no qual a 

pesquisadora anotava após cada visita ao CMEI aspectos relevantes, 

percepções, enfim, elementos que fossem constituindo os eixos norteadores da 

investigação. Foram também sistematizados relatos de organização de 

horários e planos de aula, e examinadas as rotinas e os espaços destinados às 

produções das crianças. 

Nesta etapa foi construído o histórico do CMEI, e para tanto, foram 

utilizadas as seguintes fontes: 

1. entrevista com uma professora do município que participou da 

construção e inauguração do CMEI o qual, anteriormente era uma creche 

municipal; 

2. entrevista com a coordenadora do CMEI; 

3. análise de documentos e arquivos do CMEI. 

As duas entrevistas realizadas nesta etapa da pesquisa foram 

conduzidas de forma livre, através da pergunta: "o que você sabe sobre a 

história do CMEI?" na medida em que as entrevistadas iam contando a história, 

a pesquisadora ia registrando os dados, e complementando o relato das 

mesmas. 

Nos documentos analisados, buscaram-se, da mesma forma, aspectos 

históricos, e ainda, concepções de educação e cuidado, implícitas nos 

mesmos. 

Também durante essa etapa, foi feito o registro fotográfico de várias 

situações do cotidiano, tais como brincadeiras, lanches, chegada das crianças, 

ida ao banheiro, enfim, momentos que marcassem a qualidade da interação 

sócio-afetiva que acontecia no CMEI. 

Como conseqüência desta etapa, seguiu-se uma análise crítica 

resultante da confrontação entre plano e a práxis pedagógicos, bem como uma 

reflexão sobre os possíveis espaços de criatividade e livre expressão das 

crianças. 

Pretendeu-se, com isso, traçar indicadores para a próxima etapa da 

pesquisa, que visava compreender em que medida o CMEI constitui-se num 
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referencial de co-construção subjetiva, através da disponibilização de 

experiências e vivências. 

3.1.2 Segunda etapa: interação e análise 

Esta etapa compreendeu atividades mais interativas entre a 

pesquisadora e o cotidiano do CMEI. A interação se deu tendo como ponto de 

partida a relação criança/atendente, buscando compreender como ela se 

estabelecia, e quais os indícios de manifestação ou bloqueio dos processos de 

imaginação. 

Os indicadores buscados nessa etapa foram as atribuições de sentido 

dadas às práticas do cotidiano, os espaços e tempos destinados às crianças, e 

as possibilidades de protagonização oferecidas às crianças naquelas relações 

de educação e cuidado. 

Atividades marcantes desta etapa da pesquisa foram os momentos nos 

quais a pesquisadora e a equipe observaram as fotografias tiradas na etapa 

anterior. Durante esses encontros, eram feitos comentários, contrastadas as 

ações fotografadas com as concepções de educação, e objetivos da instituição. 

Estes momentos foram registrados através de gravação (em fita cassete com 

prévia autorização da equipe), sendo posteriormente degravados e tendo seu 

conteúdo utilizado para a compreensão da problemática em estudo. Pretendeu-

se, a partir da fala da equipe, colher as concepções, valores, crenças e 

sentimentos vinculados ao trabalho e ao processo educativo desenvolvido no 

CMEI. 

Observando e interagindo na relação criança/atendente, buscou-se, 

compreender o desenho, o jogo e outras atividades pedagógicas, no momento 

e espaço em que estavam acontecendo, possibilitando, assim, "contar a 

história" dos fragmentos. 

A observação das atividades de brincar e desenhar foram significativos, 

pois sabe-se que as mesmas são fundamentais tanto para o desenvolvimento 

quanto para a expressão da subjetividade e da imaginação. Dessa forma as 
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crianças e educadores foram valorizados como sujeitos ativos e subjetivos da 

práxis do CMEI, e, por conseguinte, do processo de construção da pesquisa. 

Ao longo do trabalho, com vistas a alcançar o objetivo proposto, são 

reproduzidos alguns fragmentos de conversas ou entrevistas, que 

complementam os relatos de pesquisa. Além disso, são feitas análises acerca 

dos conteúdos das vivências da pesquisadora junto ao CMEI. Tenta-se, com 

isso, estabelecer relações pertinentes entre falas, documentos, percepções e 

fotografias. 

O cotidiano investigado nesta pesquisa se evidenciou na medida em que 

foram remontadas falas, imagens e impressões, com o intuito de captar a 

dinamicidade do processo de constituição da subjetividade das pessoas 

envolvidas no mesmo. O registro dos resultados buscou garantir a síntese das 

vivências e relações estabelecidas do CMEI durante os meses da pesquisa 

com o intuito de verificar conexões e levantar indícios para uma possível 

articulação de idéias e referenciais de análise. 

Assim, construiu-se um tecido interpretativo, o qual tentou dar conta do 

fenômeno estudado através da triangulação entre os construios teóricos, as 

vivências captadas no CMEI (relatos do diário de campo) e as falas e 

percepções dos sujeitos implicados no processo20. Esses três tipos de 

informação se entrecruzam, na tentativa de dar sustentação e coerência às 

análises efetivadas. 

3.2 Princípios gerais e categorias de análise 

Minayo (2000), quando reflete a questão dos referenciais de análise, 

demarca dois pressupostos que considera importantes: inicialmente, trabalha a 

característica cíclica de uma pesquisa qualitativa, ou seja: não há consenso, 

nem ponto de chegada no processo de produção do conhecimento. Já o se-

20 
Foram considerados "sujeitos implicados no processo", para este estudo, as crianças, a 

pesquisadora, a equipe de profissionais do CMEI (professoras, monitoras funcionárias da limpeza e 
cozinha) e os familiares das crianças. 
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gundo se refere ao fato de que a ciência se constrói numa relação dinâmica 

entre a razão daqueles que a praticam e a experiência que surge na realidade 

concreta: dessa forma, evidencia-se a relação de troca entre pesquisadora e 

grupo de pesquisa como referência primordial para a construção do conheci-

mento, fruto da análise. 

Dessa forma, o princípio norteador da análise foi a busca da relação 

estabelecida entre a realidade concreta21 do CMEI e os processos de 

constituição subjetiva dos sujeitos implicados nessa realidade. 

Em suma procurou-se, nas relações estabelecidas no CMEI, marcas que 

indicassem a potencialização ou bloqueio dos processos imaginativos, ou 

ainda, que identificassem a imaginação reprodutora e a imaginação criativa, 

através da análise histórico-cultural, que consiste em um recorte de episódios 

interativos, e o exame desses, definindo pistas de internalização e de 

constituição do sujeito nas relações sociais, como propõe Vygotski (1989). 

As produções das crianças tiveram atenção especial: foi observado o 

processo e os momentos nos quais as crianças criam, tentando compreender 

seu significado, e especialmente qual a atenção destinada a estas produções. 

Também observou-se que valor lhes era atribuído enquanto atividade 

educativa, pois se sabe que o reconhecimento, de acordo com Jovchelovitch 

(1998), é um dos principais elementos de constituição do sujeito. Para a 

mesma autora, é a partir do reconhecimento das diferenças que o sujeito se 

constitui, ou seja, 

Não basta, portanto admitir a realidade do outro, é necessário 
reconhecê-la como realidade de um sujeito legítimo, que não apenas 
me constitui enquanto eu, mas que se apresenta como portador de 
um projeto que lhe é próprio e merece ser reconhecido. 
(Jovchelovitch, 1998, p. 74-75) 

Da mesma forma, a equipe do CMEI foi compreendida como um grupo 

de sujeitos em processo de formação. Buscou-se, então as interfaces da 

mesma com o cotidiano do CMEI, indicando pontos específicos de rigidez ou 

abertura da equipe, em relação às crianças e as próprias ações. 

21 Para este estudo, seguindo a construção de sentidos adotada por Minayo (1994), compreende-
se por realidade concreta, o cotidiano do CMEI, abrangendo tanto o espaço físico (cenário), quanto as 
pessoas envolvidas com este espaço (atores), e as relações estabelecidas entre estas e o espaço social 
que circunscreve esta realidade (comunidade, cidade e contexto sócio-econômico-cultural mais amplo). 
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Como síntese da pesquisa, buscou-se no cotidiano educativo, marcas de 

produção e expressão criativa da subjetividade, apontando possíveis 

alternativas para o enriquecimento do mesmo, tendo presente a definição de 

Minayo (1994), na qual a pesquisa qualitativa é ciclo que se consolida não em 

etapas, mas em planos que se complementam, valorizando as partes e a 

integração do todo investigado. 

Refletindo sobre a construção do conhecimento, Morin (2000) aponta o 

estabelecimento da dúvida como etapa fundamental deste processo, sendo ela 

o fermento de toda a atividade científica e crítica. Para ele, o uso da lógica, da 

dedução e da indução, constituiriam o que, inspirado nos gregos, chamou 

"serendipitidade: arte de transformar detalhes, aparentemente insignificantes, 

em indícios que permitam reconstituir toda uma história" (Morin, 2000, p. 23). 

Procurou-se, então, problematizar a realidade, reconstituir histórias, e 

percepções, articular teorias e vivências, ressignificar detalhes, remontar fatos 

e realidades, fazendo com que o cotidiano e as vivências apreendidas no CMEI 

durante o período de investigação constituíssem sentidos de compreensão e 

buscas de redimensionamento. 



CAPíTULO IV 

O PLANO GLOBAL E A PRÁTICA PEDAGÓGICA: 

A REALIDADE DO CMEI 

o Centro Municipal 

de Educação infantil do 

Município de Ibiraiaras -

RS foi fundado no ano de 

1988, sendo inicialmente 

designado como Creche 

Municipal Madre Metilde 

Bertolini , em homenagem 

a uma religiosa que teve 

importante participação 

na história da educação do município. O principal objetivo da Creche era 

prestar assistência a crianças carentes, sendo que hoje este atendimento foi 

estendido a filhos de mães trabalhadoras . Freqüentam o CMEI 57 crianças, 

sendo que destas algumas permanecem somente pela manhã, outras à tarde e 

outras o dia inteiro. 

A equipe do CMEI é composta pela coordenadora, que possui graduação 

em Pedagogia com habilitação em educação infantil, uma professora, também 

graduada em Pedagogia com habilitação em Séries Iniciais, duas professoras 

cursando graduação uma em Pedagogia, a outra em Ciências , quatro 

monitoras com segundo grau , uma funcionária para serviços gerais e uma 

cozinheira . De acordo com as recomendações do MEC, pode-se dizer que o 

número de funcionárias é adequado, mas a instrução de algumas professoras e 
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monitoras é insuficiente. Durante este relato, será possível constatar essa 

insuficiência, que se evidenciou na dificuldade da equipe em planejar ou 

construir cotidianamente o fazer pedagógico da instituição. 

Inicialmente, como a maioria das creches do Brasil, o Centro esteve 

vinculado ao Departamento de Assistência Social do Município, sendo que a 

partir do final de 2000, cumprindo uma resolução do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), passou à responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Visando adaptar-se à nova realidade, durante período da investigação, 

foi possível participar de alguns desses momentos de readaptação: a equipe do 

CMEI promoveu grupos de estudo e reuniões de equipe, além de duas 

reuniões com os pais. O objetivo destes encontros, além da qualificação das 

atividades realizadas com as crianças, foi a elaboração de um novo Regimento 

Interno e do Plano Pedagógico, documentos os quais tem sua conclusão 

prevista para o ano de 2002. 

Um dos resultados deste processo de adaptação foi a mudança do nome 

da instituição de Creche para Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), 

atendendo às recomendações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei Federal 9394/96), e dos Subsídios para o Credenciamento e 

Funcionamento das Instituições da Educação infantil (MEC/98). 

Constatou-se, assim, que a instituição está inserida em um momento de 

reformulações, buscando a qualificação da educação oferecida pelo CMEI. 

Este processo vem sendo marcado de um lado por tensionamentos e 

resistências e, de outro, por uma grande expectativa no sentido de melhoria da 

instituição, situações essas pertinentes aos processos de mudança 

institucional, de acordo com Moscovici (1994). 

O espaço físico, embora amplo, limpo, arejado e iluminado, ainda não 

atende às recomendações do MEC22, especificamente porque não é flexível, ou 

22 De acordo com as definições do MEC, o espaço físico destinado à educação infantil deve ter 
algumas características especiais, tais como acessibilidade e possibilidade de mudança, a partir das 
necessidades das crianças: "é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às 
modificações propostas pelas crianças e pelos professores, em função das ações desenvolvidas. Deve 
ser pensado e rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária, assim como os 
diferentes projetos e atividades que estão sendo desenvolvidos" (Ministério da Educação e do Desporto, 
1998, v. 1, p. 69). 
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seja , não dá às crianças e à equipe a possibilidade de transformação. O 

espaço é integrado por sala de coordenação, parquinhos interno e externo 

(com pracinha e casa de bonecas) , sala de multimeios (com televisão, 

videocassete, aparelho de som e um espelho grande), sala de atividades (que 

é também refeitório), dormitório, cozinha, banheiros para as crianças e para os 

funcionários, pia para escovar os dentes, lavanderia e área coberta . 

As paredes são pintadas com grandes desenhos coloridos , sendo que 

não existe um espaço específico para a exposição das produções gráficas das 

crianças. 

Esta situação se por um lado 

deixa o ambiente alegre e 

supostamente estimula as crianças, 

por outro não permite espaços de 

vazio, que significariam 

possibilidades de criação e 

exposição dos trabalhos das 

cnanças. Para elas, o espaço 

destinado é um pequeno varal , fixado 

em uma parede já carregada de 

pinturas. Dessa forma, o trabalho das 

crianças não ganha destaque, como 

pode ser constatado nas fotografias 

apresentadas ao longo deste 

trabalho, além deste espaço constituir-se como uma imensidão de estímulos, 

muitas vezes inacessíveis. 

Para compreender a Proposta Pedagógica em vigor no Centro, foram 

utilizadas três estratégias: uma entrevista com a coordenadora, conversas 

informais com as professoras e monitoras e análise da própria proposta, que 

contempla os objetivos, metodologia de trabalho e o Plano Global de 

atividades. Procurou-se, com isso, identificar os elementos que definem os 

principais objetivos e concepções implicados na construção do cotidiano do 

CMEI. 

A Proposta Pedagógica em vigor, foi elaborada em 1999, pela equipe de 
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coordenação anterior, equipe essa mudada no começo de 2001, em função da 

troca de governo municipal. O documento apresenta como objetivos da 

instituição: 

• favorecer e incentivar o desenvolvimento das potencialidades 
físicas, cognitivas e sócio-afetivas da criança, oportunizando a 
manifestação da autonomia, criatividade, considerando a faixa 
etária; 

• propiciar à criança de mães trabalhadoras condições de 
ampliação de suas experiências e de valorização do seu saber; 

• favorecer um ambiente rico em estímulos, onde a criança 
poderá conhecer, viver novas experiências, expressando seus 
pensamentos, sentimentos e emoções livremente 

• oportunizar a criança a vivência de situações que favoreçam o 
desenvolvimento da integração, participação, solidariedade, 
responsabilidade, criatividade e convivência, possibilitando que ela 
cresça na sua autoconfiança e autonomia, na capacidade de 
adquirir e criar conhecimentos e enfrentar as dificuldades que se 
apresentam, através da organização de um ambiente educativo, 
democrático e igualitário (Creche Municipal de Ibiraiaras, 1999, p.2) 

Como metodologia, cita a linha construtivista, "que visa incentivar a 

criatividade a partir do interesse e prontidão da criança" (idem). O Plano Global 

em questão descreve, de forma sintética, características das crianças, as 

técnicas, os recursos, o desenvolvimento e a avaliação das atividades. Divide 

as crianças em duas turmas: de dois a três anos e de quatro a cinco anos. 

Apresenta também uma listagem de atividades a serem realizadas, divididas 

em conteúdos: linguagem, matemática, ciências, estudos sociais e artes. A 

seguir, é apresentada uma listagem de atividades de psicomotricidade, a serem 

realizadas, ao que parece, juntamente, a todas as crianças. Ao final, o Plano 

traz um calendário da datas comemorativas, que, supostamente, define a 

realização de algum tipo de atividade especial com as crianças. 

Não há evidências, no documento, da realização de um trabalho 

planejado e executado em equipe ou da participação das famílias e das 

crianças neste planejamento. Pôde-se perceber através das falas da equipe, a 

compreensão de que para educar é necessário amar, ou cuidar bem das 

crianças, sendo concepção de senso comum, e não fundamentada ou 

decorrente de elaborações teóricas acerca da temática da educação infantil. A 

pessoas envolvidas parecem considerar o ato de educar como parte de um 

processo que faz com que as crianças se tornem adultos. Dessa forma, o 
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reconhecimento da educação como processo emancipador ou gerador de 

autonomia e criatividade23 fica fragilizado. 

A proposta pedagógica (anexa) é fragmentada, visto que traz aspectos 

formais e amplos, não definindo a operacionalização dos pressupostos 

mencionados. Deixa entrever, porém de forma muito vaga, a educação infantil 

com um fazer comprometido com a realidade social das crianças, ou seja, 

como parte da vida. A fragmentação se evidencia, por exemplo, quando, no 

documento há o relato de uma metodologia construtivista, mas esta não é 

descrita e pouco aplicada ao Plano Global de Atividades ou refletida no 

cotidiano do CMEI. Embora a coordenadora informe que a proposta 

pedagógica é limitada e que está sendo reformulada, fica evidente que a 

equipe orienta sua prática a partir dela. Ou seja, mesmo que o documento 

esteja sendo reformulado, não se percebeu uma compreensão mais profunda e 

fundamentada acerca da educação infantil. O plano de atividades parece não 

ter relação com os objetivos e metodologia, sucintamente descrita. Em relação 

ao planejamento das atividades, as manifestações são esclarecedoras24: 

Pesquisadora - E como vocês fazem o planejamento das atividades? 

Monitora - Nós conversamos diariamente. Ficamos conversando: o 
que nós vamos trabalhar hoje? É música, é o que? É na hora. 

Pesquisadora - Vocês fazem um diário ou um plano de atividades? 

Monitora - Só um rascunho, um diariozinho sim, daí tu faz a chamada 
e aí do lado tu registra o que foi trabalhado durante o dia, se é 
passeio... mas não é aquele plano das escolas, que tu faz o plano 
global e depois do global tu vai para o diário. 

Professora - Nós começamos assim: nós começamos a trabalhar 
com o corpo humano e nós vamos terminar hoje. Já faz uns 15, 20 
dias que nós estamos trabalhando em cima disso. Tem dias que a 
gente não trabalhou. Pra eles, é uma seqüência. A gente começa a 
trabalhar, mas muitas vezes muda, tem uma historinha... 

A equipe dá indícios de "saber fazer" um processo educativo adequado á 

visão contemporânea de educação. Questiona-se, então: o que faz com que 

suas práticas educativas sejam conservadoras, no sentido da não proposição 

23 De acordo com Freire (1996), existem alguns saberes e ações necessários para a efetivação 
de uma prática educativa comprometida com a transformação da realidade, ou seja, com a autonomia dos 
sujeitos implicados no processo. Para Freire (idem), a criticidade, a alegria, a pesquisa, a tolerância, a 
generosidade e principalmente, a esperança devem acompanhar o cotidiano das práticas educativas. 

24 É importante dizer que as falas da equipe resgatadas neste estudo refletem, de forma ampla, 
concepções gerais do grupo, resguardando-se peculiaridades de cada pessoa ou circunstância. A única 
identificação mantida na reprodução das falas é "Monitora" ou "Professora", pelo fato de se priorizar o 
conteúdo geral das concepções, em detrimento de quem as manifesta. 
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de alternativas educativas condizentes com a proposta teórica do grupo? Esse 

conservadorismo se evidenciou na observação do cotidiano, por exemplo, no 

estabelecimento de rotinas rígidas, como a ida ao banheiro, ou a hora do sono, 

todos juntos. 

Durante uma das entrevistas com a equipe, surgiu um debate a respeito 

da nova proposta pedagógica do CMEI25, em relação a este aspecto, uma das 

monitoras refere: 

Monitora - Eu gostaria mais se fosse um projeto. Ah! Esse mês vou 
trabalhar com isso, aí nesse projeto se podia tirar quatro 
trabalhinhos, registrados em folha, os pais exigem tanto, se monta 
uma pastinha e entregar, esse mês foi trabalhado isso aqui, não um 
final de semana [...] Aí chega o final do mês, aí tem 4 folhinhas 
dentro da pasta registrada, projeto tal, foi trabalhado isso, e manda a 
pastinha pra casa. 

Fica evidente no relato que, da mesma forma que a equipe manifesta 

curiosidade em torno da nova proposta pedagógica, demonstra certa rigidez no 

que diz respeito ã constituição de um espaço de educação infantil mais aberto 

e portanto possibilitador de novas experiências, o que fica claro quando a 

monitora revela interesse pela nova proposta, mantendo o desejo de mandar 

para a casa da criança a pastinha com os trabalhos do mês. Através desse 

desejo, a monitora revela a necessidade de comprovação do trabalho 

realizado, ou ainda, a manutenção da relação tradicional com as familias, não 

considerando, de fato, a construção coletiva com as crianças e as famílias 

como um ato educativo. 

Quando questionada a respeito de outras alternativas de trabalho com as 

crianças, ou da relação com as famílias, a equipe argumenta: 

Professora - Não, tem que se trabalhar, só que acho assim, que o 
objetivo nosso em primeira parte não ê só o papel. Eu acho assim 
que a criança nesse momento tem que brincar bastante, aprender 
brincando, o papel num segundo plano, não que você tenha que 
descartar, mas ê um segundo plano. Pré essa turma de dois e três 
anos o principa!, é o brincar, e aprender brincando, né? 

Monitora - Mas elas já vêm com as pastinhas pra na sexta-feira, levar 
o trabalho. 

Pesquisadora - Como é isso pra vocês? 

25 Esta nova proposta pedagógica vem sendo construída pela equipe do CMEI, juntamente com a 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação. Está baseada na Pedagogia de Projetos e nas 
proposições teóricas contemporâneas acerca da educação infantil. 
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Professora - Eu me sinto perdida, porque eu era acostumada a fazer 
assim, né. Eu 33 anos que lecionava de 1a a 4a série. Então tu tinha 
esse plano global e ia trabalhando mês a mês. Aqui não é assim. 

Professora - Uma guria que tava me substituindo esses dias, eu tive 
que voltar atrás pra ver o que ela deu. Muita coisa eu já tinha dado e 
ela deu de novo. Dali a pouco eu tava trabalhando o que ela também 
já tinha trabalhado, então não tem uma seqüência, um plano global 
que diga: esse mês vou fazer isso, no outro aquilo. Assim se chega 
ao final do ano meio perdida. Eu vi uma listagem ali, mas eu não sei 
de quantos anos atrás, de atividades. 

Quando indagada a respeito do significado do trabalho no CMEI, a 

equipe manifesta a consciência de um grande compromisso com as crianças e 

seu futuro, que vem acompanhada de preocupações: 

Professora - Bem... a gente vê o peso nos ombros da gente. Essa 
nova prô que veio substituir aqui, ela disse assim: 'Meu Deus, que 
barulhão! Como é que vocês agüentam? É sempre assim?' Pra mim 
é tudo normal o que eu tô vendo aqui. E ela tava apavorada com o 
barulhão. 

Monitora - Gente, tu tá trabalhando de dois a seis aninhos, é a fase 
de formação deles. Tu pode construir ou destruir. E um trabalho 
muito sério. 

Professora - Quem trabalha aqui dentro tem que gostar de criança. 
Tem que gostar e ser uma criança ao mesmo tempo. Tem que virar 
criança. Tu tem que gostar e ser uma criança. O resto tu faz. 

Monitora -... Porque eu digo assim: é um lazer também, cada dia é 
um dia, você nem vê passar, Às vezes, trabalha seis horas aqui e tu 
não vê o tempo passar. Eu não sei... pra mim sempre o meu 
trabalho é um lazer, eu gosto muito daqui. 

De acordo com Freire (1996), educar é um desafio que demanda 

cotidianamente exercícios por parte dos educadores no sentido de constituir 

uma prática rompendo com as visões tradicionais e opressoras acerca da 

educação. O autor ressalta que para ensinar são necessárias disponibilidade e 

abertura para o novo para que seja viabilizadas a comunicação e troca de 

saberes. O novo, nesse sentido, são as crianças, com seus códigos, suas 

pequenas histórias, suas vontades e curiosidades de quem está descobrindo 

uma outra realidade. 

A equipe sob análise, embora comprometida afetivamente com as 

crianças, demonstra certa fragilidade principalmente nas concepções e 

fundamentações de seu agir junto às crianças. 

Redin (1998) salienta a importância da constituição de equipes 

profissionais da educação infantil com um perfil definido a partir do seu campo 
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de atuação. Para ele, criança deve ser vista como "um ser em desenvolvimento 

e como um ser histórico e concreto, sujeito de direitos e necessidades numa 

escala de importância própria, às vezes difícil de compreender numa visão 

adultocêntrica" (p.51). É a partir desta criança, segundo o autor, que devem ser 

definidas as políticas, os tempos e os espaços da instituição de educação 

infantil. 

Conforme Redin (idem) o profissional da Educação infantil deve ser 

especial: além de "ser um bom companheiro" (p.51), precisa ter domínio dos 

conhecimentos científicos, tanto aqueles necessários ao trabalho cotidiano com 

as crianças, quanto conhecimentos acerca das ciências humanas, de forma 

ampla, além de manter-se em constante atualização e avaliando suas práticas. 

Conforme o relato que segue, onde se evidencia a necessidade de recursos 

para conduzir situações cotidianas: 

Professora - muitas vezes dá angústia [...] Eu sinto, é uma coisa que 
eu sinto, só que eu não tenho como, eu não consigo agir com ele, ele 
não pára, ele chegou um pouco atrasado, eu já tava ali dentro, já 
tinha começado o meu trabalho, todos eles tavam no pátio, [...] tem 
uma criança que ela me deixa assim numa angústia que 

A angústia referida pela professora, possibilita o estabelecimento de 

uma relação entre o Plano Pedagógico, a prática e a própria equipe: fica 

evidenciada a necessidade de espaços de discussão, e formação/qualificação 

da equipe. 

4.1 O que se apreende do cotidiano do CMEI 

Ninguém educa ninguém. 
Ninguém educa a si mesmo. 

As pessoas se educam entre si, 
mediatizadas pelo mundo. 

Paulo Freire 

O tempo de convivência das crianças com a equipe de profissionais do 

CMEI é extenso - de quatro até dez horas diárias - tempo este suficiente para 

que crianças e adultos interajam e se conheçam mutuamente. É nesse tempo e 
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nesse espaço que se desenvolvem diversas atividades cotidianamente, 

possibilitando que aí se constituam os sujeitos sociais. Permeado por inúmeras 

influências, esse complexo contexto vai, gradualmente, passando a fazer parte 

da vida de cada um dos sujeitos envolvidos, e tramando seus mundos 

subjetivos. As histórias, os fatos pitorescos, os passeios, as dores, os 

acidentes, os fatos do mundo, da cidade e da comunidade são os fios desta 

trama que tece um objetivo comum: a educação das crianças e, 

concomitantemente, dos adultos envolvidos com elas. 

4.1.1 A rotina de atividades 

Planejar as atividades, fazer uma boa organização 
do trabalho possibilita ao educador ter uma direção 

nas coisas que se propõe a fazer, bem como 
oferece segurança às crianças, permitindo-lhes 

desde cedo a compreensão de que vivemos num 
mundo organizado, onde as coisas acontecem 

numa sucessão de tempo: antes, durante e depois. 
Dornelles e Horn 

Embora a equipe refira não fazer um planejamento coletivo detalhado e 

ordenado, obedece a uma rotina diária de atividades, descrita no quadro a 

seguir: 

HORÁRIO ATIVIDADE 

7h30mim recepção das crianças, brincadeiras livres ou televisão 

8h30min crianças maiores - atividades pedagógicas 

crianças menores - recreação26 

10h nas segundas-feiras, as crianças têm um passeio no dindinho (foto a seguir); 
nos demais dias, recreação para todos juntos 

11h30min divisão das turmas (quem almoça e quem vai para casa) depois, recreação, 
televisão ou relax 

26 Nesta atividade de recreação estão incluidos a leituras de histórias, o teatro, a música, a 
dança, brincadeiras livres com os brinquedos e jogos do CMEI e brincadeiras nos parquinhos interno e 
externo, escolhidas aleatoriamente, sendo que normalmente todas as crianças estão juntas nesta 
atividade. Neste momento é que normalmente as crianças criam jogos simbólicos. 
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11h45min almoço e salda de quem vai para a casa 

12h30mim descanso, histórias, ouvir música ou televisão; os menores dormem 

12h45min chegada das crianças que vêm à tarde maiores descansam e menores dormem 

13h30min crianças maiores - atividades pedagógicas 

crianças menores - período para dormir 

15h30min lanche para todos 

16h nas segundas feiras, as crianças têm um passeio no dindinho (foto a seguir) , 
nos demais dias, recreação para todos juntos. 

17h às recreação todos juntos; depois, os pa is buscam as crianças 
18h30min 

o estabelecimento das atividades básicas diárias possibilitaria à equipe, 

partindo de um planejamento, prever espaços e tempos conjuntamente com as 

crianças. Estabelecer-se-ia a partilha de responsabilidades na constituição do 

espaço educativo, exercitando a autonomia e a independização das crianças. 

Assim , a rotina de atividades estabelecida pela equipe poderia ser utilizada 

como um recurso pedagógico intencional , mesmo que a mesma fosse 

flexibilizada, viabilizando a prática de exercícios de decisão coletiva . Apesar 

dessas considerações, pode-se observar que a equipe não usufrui deste 

recurso pedagógico: 

cumpre, dia a dia a 

rotina , sem ter 

consciência do seu 

sentido. Ou seja , as 

atividades se 

automatizam, e perde-se 

a oportunidade de 

construir sentidos, e 

recriar a realidade . 
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4.1.2 As brincadeiras e o trabalho pedagógico 

O jeito de lidar, organizar, propor, respeitar e 
valorizar as brincadeiras das crianças demonstra, 

através da história da infância, o entendimento que 
se tem das crianças. 

Dornelles 

Os momentos de brincar no CMEI são divididos: existem momentos para 

brincadeiras livres e atividades dirigidas pela equipe. Nos momentos de 

brincadeira livre, as crianças constróem brinquedos e inventam brincadeiras e 

jogos simbólicos, manifestando envolvimento tanto nas atividades quanto entre 

elas próprias. Um aspecto marcante no momento de brincadeiras livres é o não 

envolvimento da equipe, que fica cuidando das crianças. A equipe de 

professoras e monitoras somente se envolve nas brincadeiras quando elas 

acontecem dentro da sala de aula (ou seja, nos momentos de atividades 

dirigidas), dessa forma, transparece a concepção de que as brincadeiras 

espontâneas não fazem parte do processo pedagógico. 

É comum ouvirmos queixas de pais, mães e educadores/as que as 
crianças hoje em dia não sabem mais brincar. Dizem que na hora do 
recreio, principalmente, só correm e brigam. Pergunto: quem pára e 
brinca hoje com as crianças? Quem as ensina a brincar? (Dornelles, 
2001, p.101) 

A brincadeira na educação infantil é fundamental, sendo de extrema 

importância o envolvimento da equipe nesse processo, contribuindo na 

construção de significados e sentidos, incentivando os processos imaginativos 

e criativos e, principalmente, estreitando vínculos de afeto e comprometimento 

com as crianças. 

Aos adultos, cabe mediar a relação das crianças com o mundo, 

apresentando-lhes o que já foi construído pela humanidade. É neste processo 

de mediação que elas se apropriam da linguagem, dos códigos, da cultura 

acumulada pela humanidade e, muito significativamente, da estrutura das 

relações sociais de classe, gênero e etnia. Ou seja: é nas relações entre 

adultos e crianças, que vai sendo constituindo o mundo subjetivo das crianças. 

Dessa forma, ressalta-se a importância de construir coletivamente espaços de 
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relação e de práticas sociais onde crianças e adultos se insiram e nos quais 

sejam sujeitos que, além de assimilar o mundo, possam criar novas 

possibilidades e realidades. 

Santos (2001 , p. 89) defende a idéia de que a escola infantil deve 

valorizar os jogos infantis como manifestação autêntica e vital para a infância e 

como prática pedagógica que respeita e propicia o desenvolvimento integral 

das crianças. Para ela, 

se por um lado concordamos com os que pensam que na motivação 
dos jogos das crianças há algo que foge à compreensão racional dos 
adultos, por outro lado, podemos dizer, sem medo de errar, que a 
causa de tamanha entrega e envolvimento por parte das crianças é o 
prazer, o divertimento que o brincar proporciona a elas. [ ... ] podemos 
então definir o espaço do jogo como um espaço de experiência e 
liberdade de criação no qual as crianças expressam suas emoções, 
sensações e pensamentos sobre o mundo e também um espaço de 
interação consigo mesmas e com os outros. (p .89) 

Além da finalidade pedagógica, o jogo tem um fim em si mesmo: o da 

diversão, do prazer, do fazer descompromissado. Para Redin (1998, p. 63) , "o 

lúdico é uma dimensão especificamente humana, e o direito ao lazer está 

incluído, pelas nações, entre os direitos humanos". 

Em suas ponderações, Redin (1998) apresenta uma série de 

considerações no sentido de garantir o direito ao brincar como um direito 

fundamental da criança , justamente pelo fato de ser através da brincadeira que 

ela reinventa o mundo, apropriando-se da realidade, podendo transformá-Ia. 

Segundo ele: 

A ação, atividade, no brinquedo infantil , nasce da discrepância entre 
o real (o objeto) e o possível , via imaginação. A ação não nasce 
originariamente na imaginação, mas são as condições reais da ação 
que tornam necessária a imaginação e dão origem a ela. (Redin , 
1998, p. 64) 

Sabe-se que durante 

a brincadeira livre as 

crianças fazem muito 

barulho, ou seja, desfazem a 

ordem estabelecida . Sobre 

essa aparente desordem, 

durante uma conversa 



informal, algumas pessoas da equipe posicionam-se da seguinte maneira: 

Pesquisadora - O que vocês acham desse barulho? 

Professora - Ah eu não acho que seja um baruuuulho. Eu acho 
normal com criança. 

Monitora - Eles tão num momento de atividade livre. Cada um 
constrói uma coisa ou outra, um grita daqui, outro dali. 

Professora - Nesse momento, sei lá, é totalmente diferente de uma 
sala de aula, todo mundo fazendo o mesmo trabalho. 

Nas falas, percebe

se a concepção da equipe 

de que para as crianças é 

necessário brincar, e de 

que o espaço para esse 

brincar precisa ser 

garantido no CMEI , 

embora tal atividade ainda 

tenha reconhecimento 

como atividade pe-

dagógica, ou relevante 

para o cotidiano 

educativo. 

Pesquisadora - Aqui eles tão fazendo uma atividade dirigida, que 
vocês chamam de atividade pedagógica. Que situação dessas aqui 
vocês acham que propicia a aprendizagem, ou que propicia uma 
maior aprendizagem? 

Professora - Eu 
acho que todas 
propiciam a 

aprendizagem, 
porque na 
atividade dirigida 
eles aprendem, 
mas no lanche 
ela tá aprenden
do também, e 
nas brincadeiras 
também. Aqui 
ela tá 
construindo. 

73 
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Durante uma atividade dirigida, uma das professoras mostrou uma casa 

feita de papelão e papéis coloridos que ela e os alunos estavam fazendo, 

segundo ela para trabalhar as cores. A casinha estava sendo confeccionada 

dia-a-dia com a participação e o envolvimento de todas as crianças. Depois de 

encerrada a etapa do dia, a professora pegou a caixa de fantoches, 

comentando que as crianças "fazem televisão", ou seja, simulam estarem 

produzindo um programa de televisão. 

Em outra ocasião, as crianças estavam brincando na sala de multimeios, 

arrastavam os tonéis plásticos onde são guardados os brinquedos, fazendo de 

conta que eram carros. Esse foi um momento de muita descontração e alegria: 

as crianças estabeleceram códigos de trânsito na sala, para que pudessem 

circular com seus tonéis-carro. Passado algum tempo, chegou uma das 

monitoras, que não estava na sala anteriormente, pegou os tonéis e derrubou 

todos os brinquedos que estavam dentro, dizendo que os brinquedos não 

estavam no lugar certo (a equipe faz atividades de seriação com as crianças, 

colocando cada tipo de brinquedo num tonei diferente - nesse momento, 

estavam todos misturados, pois as crianças haviam guardado rápido, para 

deixar os tonéis mais pesados), e pediu que as crianças os organizassem. As 

crianças logo se envolveram na atividade e ordenaram os brinquedos como a 

monitora havia solicitado. A monitora não se envolveu na atividade que as 

crianças haviam construído, interrompeu um processo lúdico e criativo do qual 

grande parte das crianças estava participando, desconstriundo uma produção 

do grupo. A monitora informa que olhando aquela correria, imaginou que as 

crianças estivessem organizando a sala - um hábito no CMEI quando se 

encerram as atividades lúdicas -, e sem perguntar às crianças o que estavam 

fazendo, quis contribuir com a organização do ambiente. 

As crianças evidentemente estavam desenvolvendo além de 

psicomotricidade, uma atividade criativa. A monitora não teve sensibilidade 

para captar o movimento do grupo, interrompendo a atividade: propondo o seu 

brinquedo, desestruturou a criação das crianças. 
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Ao longo de uma atividade de coordenação motora27 proposta por uma 

das professoras, uma das meninas que não conseguiu se equilibrar, caiu 

algumas vezes. Diante das quedas da menina, chamaram a atenção os 

comentários da professora: 

Professora - Tá bêbada...? Perdeu o equilíbrio...? Parece carinho 
demais... 

Através destes comentários, a professora, que estava realizando uma 

atividade aparentemente saudável e educativa, provavelmente tenha atingido 

a auto-estima da criança. Felipe (2001, p. 31) faz algumas ponderações sobre 

o papel da/o profissional da escola infantil: 

Cabe ao adulto ajudar na construção da auto-estima infantil, 
fornecendo à criança uma imagem positiva de si mesma, aceitando-a 
e apoiando-a sempre que for preciso. No entanto, algumas práticas 
podem ser prejudiciais ao bom andamento desse processo, como por 
exemplo, a colocação de apelidos pejorativos nas crianças 
("manhosa", "maluco", "burro", etc.). Os/as profissionais das escolas 
infantis precisam manter um comportamento ético para com as 
crianças, não permitindo que estas sejam expostas ao ridículo, ou 
que passem por situações constrangedoras. 

A autora ressalta a sutileza de certos codinomes, e alerta para o fato de 

que alguns adultos, com o objetivo de manter a ordem na instituição, acabam 

por desrespeitar as crianças, bloqueando seu processo de constituição 

subjetiva. 

Sobre o conceito do grupo de profissionais acerca do que seja uma 

atividade pedagógica, vale comentar o ocorrido quando de uma atividade de 

montagem de quebra-cabeça, na qual as crianças estavam divididas em 

grupos de quatro, de acordo com os espaços disponíveis nas mesas. Cada 

grupo tentava encontrar as peças e montar seu quebra-cabeça. Uma das 

meninas tentava compreender que peça tinha na mão, e a professora, 

acompanhando o processo, mostrou que ela estava com a peça virada. O que 

chamou a atenção foi a forma pela qual a professora interveio na construção do 

grupo: de certa forma, ela não esperou para que as crianças descobrissem 

qual era o lado da peça adequado ao encaixe, e de qual conjunto fazia parte. 

Dornelles (2001, p. 107) tece algumas considerações sobre a relação 

27 A atividade era pisar somente nas lajotas do piso, ou então somente nos rejuntes de cimento. 
Também foram utilizadas cordas e colchões, para desenvolver o equilíbrio. As crianças estavam na área 
coberta. 
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entre o brincar e o fazer pedagógico da educação infantil. Para ela , essa etapa 

educacional é um tempo de constitu ição de sujeitos, e todo o seu cotidiano 

deve ser permeado pelo elemento lúdico e pela liberdade: 

Parece que tudo na escola infantil está sendo excessivamente 
pedagogizado, perdendo-se a idéia do prazer, que está inerente a 
cada atividade da criança. Esquecemos que olhar, curtir, tocar, 
experimentar faz parte do ser criança. Faz parte da descoberta da 
infância e da construção de novos sujeitos-criança. 

Jobim e Souza (1994) alerta para o fato de que o brincar e a imaginação 

não são atividades que podem se caracterizar apenas pelo prazer que 

proporcionam. Segundo ela , para as crianças , o brincar preenche 

necessidades. Portanto a imaginação e a atividade criadora seriam , 

efetivamente, constituidoras das regras de relação com a realidade. Assim, 

cabe à equipe possibilitar que tais vivências, tão significativas para o 

desenvolvimento das crianças , tenham espaço e tempo privilegiados no 

cotidiano do CMEI. 

4.1.3 A hora do lanche 

A hora do lanche constitui um ritual na rotina do CMEI : primeiro as 

crianças fazem fila para ir ao banheiro e lavar as mãos. Enquanto esperam que 

seus lugares sejam determinados, elas brincam. Após, sentam-se, e rezam. 
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Em seguida, devem sobrepor as mãos sobre a mesa, até que o lanche seja 

servido pela cozinheira. 

As refeições mais comuns são bolos doces, roscas, biscoitos, sucos e 

leite com chocolate. São oferecidas poucas frutas, e a distribuição dos 

alimentos é feita na mesa: é entregue uma porção por criança, muitas vezes 

sem pratinho. Não é facultada às crianças a escolha do lanche. Às crianças 

que almoçam no CMEI, é oferecido o prato pronto, sendo que as crianças 

também não podem escolher a refeição. 

Enquanto comem, as crianças brincam umas com as outras, 

estabelecendo um clima de afetividade e confraternização. A equipe de 

profissionais participa do momento do lanche cuidando das crianças, 

observando para que não falte nada e para que elas fiquem bem. Em algumas 

visitas, pôde-se perceber uma certa desatenção em relação à hora do lanche 

das crianças. Ocorre que a equipe utiliza esse intervalo de tempo para 

descansar e fazer o seu lanche, muitas vezes se reunindo na cozinha e 

deixando de acompanhar as crianças. 

Outro momento dedicado à refeição é anterior à saída das crianças . Nas 

fotografias, registrou-se um destes momentos, no qual as crianças receberam 

roscas enquanto brincavam na pracinha. Nesse momento, as crianças 

puderam se alimentar enquanto brincavam; a equipe as acompanhou e parece 

que houve a construção significados afetivos gratificantes, tanto para as 

professoras quanto para as crianças. 

Rosseto (2002) ressalta a importância de lembrar que a partir dos três anos 

de idade, a criança começa a se interessar mais pelo meio que a cerca . Por 

isso, passa a prestar atenção na cor, no cheiro, no aspecto, na textura dos 
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alimentos. Nessa fase, ela tem necessidade de explorar, com as mãos ou com 

utensílios, tudo que está no seu prato. Para ela , a criança não deve ser 

reprimida nessa iniciativa, embora talvez coma menos do que o esperado e 

derrame boa parte da refeição. 

O momento da refeição, segundo Rosseto (2002) , passa a ser permeado de 

sentido, pois é um hábito cultural tão importante para a criança e para o fazer 

da educação infantil quanto as atividades pedagógicas e as brincadeiras. O 

momento da refeição pode ser aproveitado para que as crianças aprendam a 

escolher e compartilhar os alimentos, construindo coletivamente hábitos, 

significados e sentidos. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (MEC, 1998), "o ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer 

nutrientes para a manutenção da vida e da saúde, proporcionar conforto e 

saciar a fome , prazer ao estimular o paladar e contribui para a socialização" (v. 

2, p. 55) . O mesmo documento aponta para a importância de se decidir, 

juntamente com as crianças, a elaboração do cardápio e até, em algumas 

circunstâncias o preparo dos alimentos, considerando o respeito às suas 

preferências e às suas necessidades. 

No CMEI , percebeu-se um hiato entre as refeições observadas no 

refeitório, e aquelas servidas durante a recreação: durante as primeiras, exceto 

em casos especiais, por exemplo, quando alguma criança chora, elas ficam 

sós. Já naquelas refeições observadas no pátio, havia muito mais interação 
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entre a equipe e as crianças, e as trocas afetivas eram muito intensas, além da 

divisão do lanche, e lavagem das mãos, como mostram as fotografias. De 

acordo com o que se estudou , o momento da alimentação é pleno de 

possibilidades, tanto pedagógicas, quanto lúdicas e afetivas, seja , trabalhando 

conceitos matemáticos, partilhando a refeição , ou fazendo escolhas. 

Dessa forma , relacionado os documentos analisados e as vivências, 

constata-se que os espaços e os tempos proporcionados pelo CMEI poderiam 

ser melhor aproveitados, no sentido de possibilitar às crianças um acúmulo 

vivencial mais intenso, através de escolhas, brincadeiras e trocas mais efetivas, 

proporcionando crescimentos tanto no sentido pedagógico, quanto lúdico e 

afetivo. Também a alimentação poderia ser balanceada nutricionalmente, 

diversificando a oferta de alimentos e grupos alimentares. 

4.1.4 A televisão 

Durante os momentos destinados a assistir televisão no CMEI , acontece 

um fenômeno interessante: as cadeiras são organizadas e a sala é escurecida, 

como em um cinema, e todas as crianças permanecem muito atentas e envol

vidas com o que está sendo transmitido - na maioria das vezes, desenhos ani

mados. Em algumas situações, o programa assistido é aproveitado para ativi

dades subseqüentes, não sendo essa, no entanto, uma prática cotidiana . Deve

se registrar 

que a posição 

em que a te

levisão está 

fixada é alta, 

e as crianças 

ficam com o 

pescoço ten

sionado en

quanto assis

tem. 
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O que chama a atenção durante os momentos nos quais as crianças, 

juntamente com as professoras ou monitoras, assistem à televisão é a 

qualidade do momento. Sabe-se que no mundo contemporâneo é quase 

inevitável o convívio diário com a televisão. No entanto deve-se considerar o 

que afirma Junqueira Filho (2001, p.140): 

Tanto em casa, quanto na escola, não adianta nada deixar as 
crianças sozinhas na frente de uma tevê, assistindo a algum 
programa ou a uma fita de vídeo, se o adulto não as acompanha nas 
incursões sobre o que estão vendo. 

Dessa forma restaria indagar qual a qualidade da interação entre sujeitos 

e televisão, e de que forma as pessoas adultas envolvidas com as crianças do 

CMEI estão acompanhando-as nesse intercurso. O que acontece é que 

durante os momentos nos quais a televisão está ligada não há conversa, e, 

portanto, pouco desenvolvimento da linguagem ou da criatividade. Tanto as 

crianças quanto as pessoas que as cuidam deixam de ser protagonistas para 

serem espectadoras. O resultado é que o diálogo fica prejudicado e a 

construção de sentidos, truncada. 

Junqueira Filho (2001) afirma que a televisão pode ser um importante 

recurso pedagógico, visto que já faz parte do cotidiano da grande maioria das 

famílias. O importante, para o autor, é definir de que forma esse recurso será 

utilizado. Afirma ele que se deve "perguntar às crianças por que gostam de um 

programa e não de outro; o que elas gostam mais e menos do programa; que 

personagens elas gostam ou não e por quê" (p.140). 

O autor ressalta a importância de discutir com as crianças a respeito dos 

programas acompanhados, desenvolvendo nelas a capacidade crítica, além da 

linguagem oral, e o discernimento de diferentes valores culturais. Junqueira 

Filho (idem) sugere ainda, que se desmonte a história tematizada pelo 

programa com as crianças, pedindo a elas que a recontem, digam quem são os 

personagens, quem consideram mais triste, mais alegre ou qual lhes causou 

mais medo. 

Ao longo do texto, o mesmo autor vai delineando algumas formas pelas 

quais os profissionais podem construir com as crianças significados afetivos e 

conceituais acerca da realidade vivenciada no cotidiano da educação infantil. 

Para ele, o carinho, a atenção, e o interesse, expressos cotidianamente são 
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imprescindíveis para se exercer e desenvolver o afeto e a linguagem das 

crianças e dos adultos. 

No entanto, o que fica evidente no CMEI é que a equipe percebe a forma 

pela qual as crianças são absorvidas pelo conteúdo exibido na televisão, mas 

não se manifesta de maneira produtiva em relação a essa realidade, no sentido 

de usufruir deste recurso, como se percebe na seguinte fala, de uma das 

professoras: 

Professora - Tem uns que tão na televisão e tão paralisados, se tiver 
uma televisão parece que hipnotiza eles [. . .] A televisão é o único 
momento em que eu acho que eles realmente param. 

Professora - ... só que pra hora de ir embora o combinado é pra 
cada dia uma atividade diferente: um dia deixa livre, um dia televisão, 
música, outro dia outra, que não fosse sempre a TV, porque quando 
nós chegamos, que eles tão assistindo televisão, a gente procura 
trocar [. . .] Às vezes eles dizem assim: profe, vamos terminar de 
escutar, de assistir ... 

Apesar da pouca 

importância que a equipe 

parece dar a esse 

aspecto, deve-se lembrar 

que as práticas de 

diálogo e construção 

coletiva do conhecimento 

e das relações afetivas 

não podem ser 

abandonadas, "nem 

tampouco perder o espaço para a companhia da televisão" (Junqueira Filho, 

2001 , p.141). 

4.1 .5 A relação com as famílias 

A relação com as famílias das crianças se dá de forma ainda muito 

tímida, sendo que a presença dos pais ou responsáveis no CMEI ocorre 

apenas nas horas de levar e buscar as crianças, ou em momentos especiais, 

como reuniões (duas em 2001) ou em aniversários e datas comemorativas, 
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como comprova o diálogo a seguir: 

Pesquisadora - E como é a presença dos pais na creche? 

Monitora - Tem vezes que a gente fala um pouco com eles quando 
eles vêm buscar e trazer 

Professora - Tanto que a maioria chega, larga, vem buscar e tá com 
pressa, e não se envolve com o funcionamento da creche. Quando 
eles vêm buscar não tão envolvidos. Eles não se deram por conta, 
talvez pela maneira como era trabalhado no ano passado, que eles 
acostumaram assim. Eles não percebem que a creche faz parte de 
uma construção, que se constrói um pouquinho todo o dia, não é um 
lugar onde você deixa a criança prá ser cuidada e só. 

Demarca-se, através dessas falas, a necessidade da participação dos 

pais junto ao cotidiano do CMEI. Porém, a equipe ainda não consegue efetivar 

os espaços para tal convivência. A equipe demonstra ter consciência de que a 

participação das famílias é fundamental para o desenvolvimento de um 

trabalho produtivo com as crianças, ressaltando, também, a importância da 

freqüência ao Centro e do envolvimento das crianças em todo o processo: 

Professora - A gente também tá preocupada com o desenvolvimento 
da criança, com o dia-a-dia dela, com o que acontece com ela. Isso 
não tá sendo visto... e tanto que a gente procura chamar os pais e a 
gente tem dificuldade: uma vez, duas vezes, três vezes, né. Tanto 
que tem pais que dizem que... "ah, hoje tá frio meu filho fica em casa. 
Ah, hoje a vó não tem serviço, então fica com a vó". Então, é visita 
na creche, crianças que você não consegue trabalhar. 

A equipe menciona, assim, que muitas famílias não vêm a freqüência ao 

CMEI como uma atividade contínua ou significativa para o desenvolvimento 

das crianças, não dando a devida importância para o espaço, o que é 

respaldado pelo seguinte depoimento: 

Professora - Então quando a criança vem, daí é aquela coisa. Chega 
em casa, ela perde, ela fica perdida, porque ela não tem a seqüência 
do trabalho que tá sendo desenvolvido. Então ela se sente perdida. 
Quando ela chegar em casa, o que ela vai fazer: ela vai achar 
alguma desculpa: ah eu não quero mais ir na creche porque a profe 
não me deixou dormir, mas não é que a profe não deixou dormir. Ela 
podia ter ido dormir, porque ela tem a liberdade de pedir pra dormir, 
mas a questão não é o não dormir, é que a criança se sente perdida 
quando ela falta muito, e os pais não têm essa visão, desse conjunto, 
dessa construção que a creche tá fazendo... 

De acordo com Salvador (1999), a participação da família na educação 

das crianças é um fator decisivo na qualidade do processo educativo, sendo 

sua função compartilhar a ação educativa com a escola. Para ele, é importante 

lembrar: 



... a importância de compartilhar - frente a repartir ou delegar a 
educação das crianças, de fazer com que as escolas encontrem 
diferentes níveis de participação dos pais, o que serve a um projeto 
comum; que as escolas não esqueçam que o contato e a 
colaboração entre ambos os contextos são sempre necessários e 
desejáveis, mesmo que tenham de tomar diferentes formas no 
decorrer da trajetória escolar do aluno, fazendo-o participar de 
maneira cada vez mais ativa . (p.186) 
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Existem muitas formas de envolver de forma efetiva as famílias no 

cotidiano da educação infantil: pesquisando história da família , as profissões, 

as brincadeiras tradicionais, ou envolvendo-as no planejamento e realização 

das atividades. Também podem ser realizados seminários para resolver 

problemas cotidianos, ou discutir coletivamente temáticas deste cotidiano. 

Podem ser programadas refeições com as famílias, visitas domiciliares, ou 

dias com famílias no CMEI. É importante resgatar os valores, as histórias, os 

contos , os mitos de cada família . 

Além da família , as relações se estendem às comunidades, através do 

resgate das tradições culturais e folclóricas da localidade, da cidade, Estado ou 

País. Podem ser desenvolvidas pesquisas sobre etnias, músicas ou danças, 

buscando com as crianças e suas famílias a identidade cultural, e 

estabelecendo, desde cedo a questão da multiplicidade e diversidade do ser 

humano, e principalmente do povo brasileiro. 

4.1.6 As crianças inventam ... e as professoras? 

As crianças desafiam 

os adultos cotidianamente, 

pois possuem uma lógica 

própria , encontrando 

sempre novas maneiras de 

se expressar, sendo 

capazes de, através do 

brinquedo, do sonho e da 

fantasia, "viver um mundo 

que é apenas seu" (Sujes, 
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2001, p.21), com códigos e representações do mundo diferentes dos adultos. É 

nesse contexto onde interagem duas formas tão distintas de assumir a vida que 

a educação infantil acontece: as crianças desafiam os adultos para que so

nhem, se envolvam e reinventem a vida, acompanhando-as nessa caminhada. 

Foi a partir dessas reflexões que surgiu a indagação: as crianças 

inventam .. . e as professoras? Vários episódios do cotidiano do CMEI fornecem 

indícios que respondem a esse questionamento. As crianças, quando têm 

espaço e tempo, brincam, seja reproduzindo a vida, seja recriando-a. 

As brincadeiras das crianças são 

variadas, tais como brincadeiras de 

casinha, esconde-esconde, invenção de 

histórias, descoberta de materiais 

alternativos e "cantinhos" inexplorados do 

CMEI, ou ainda a reprodução de hábitos 

culturais, como o de tomar chimarrão, 

como ilustra a foto (brincando de 

vizinhas) . 

Embora a equipe manifeste verbalmente a compreensão de que todo o 

fazer da educação infantil proporciona crescimento, fica fácil perceber que os 

momentos de brincadeira não são compartilhados com as crianças. Quando 

seria vital o envolvimento da equipe, as crianças imaginam e produzem 

sozinhas. Um exemplo desta constatação foi o episódio protagonizado por 

Gabriel28
• O menino, durante uma semana de visitas da pesquisadora ao CMEI , 

contou a ela a história de um dragão, inventou brincadeiras com as demais 

crianças e até construiu uma arma de madeira, com a qual matou o dragão. A 

equipe somente ficou sabendo desta vivência das crianças através da 

pesquisadora, pois não haviam percebido a movimentação entre as crianças. A 

seguir, aparece transcrito um trecho conversa de Gabriel com a pesquisadora a 

respeito do dragão: 

28 Gabriel é um dos alunos do CMEI , tem cinco anos , e sua irmã, com dois anos, também 
freqüenta o CMEI. São crianças com uma história de vida sofrida: passaram por abandonos e violência 
doméstica. Atualmente, vivem com o pai, que freqüentemente é citado pelo Conselho Tutelar do municipio 
por negligência. As caracteristicas mais marcantes de Gabriel são a disponibilidade, a afetividade, o 
cuidado com os demais colegas e a capacidade de inventar histórias. 



Gabriel- Sabe quem morava aí nessa casa? Um dragão bem grande 
que assustava as crianças, e ele era mau. 

Pesquisadora - E como ele era? 

Gabriel - Ele era grande assim, e voava. 

Pesquisadora - E o que aconteceu com ele? 

Gabriel - Eu briguei com ele, aí ele já morreu. 

Pesquisadora - Mas como que tu brigou? 

Gabriel - Peguei a minha arma, e aí matei ele. Agora ele não volta 
mais, mas ele era forte e brabo, mas eu consegui vencer ele. 

Pesquisadora - E agora, será que ele não volta? 

Gabriel- Acho que esse não, mas podem ter outros, né? 

Pesquisadora - E aí? 

Gabriel - Eu brigo com eles também. 
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Gabriel contou a história com a sensação e a intensidade de quem 

realmente enfrentou uma árdua batalha com um dragão medieval. Deixou claro 

que ele tinha um importante papel ao cuidar dos colegas, protegendo-os contra 

o dragão. Na fotografia, Gabriel aparece 

com a arma com a qual matou o dragão. 

Este episódio torna-se marcante pela 

riqueza e a vida que a história trouxe ao 

grupo, e o quanto poderia ter sido 

aproveitada como estímulo ou temática 

para outras atividades. 

A equipe não costuma participar 

destes momentos com as crianças, ou, se 

o faz, é de forma tímida. Pelo contrário, 

tem se esforçado em manter uma certa 

ordem e rotina , no seu entender, necessárias ao funcionamento do CMEI, não 

dando a atenção necessária às produções das crianças, o que seria viável, 

através de uma convivência mais integrada: a equipe colocando-se, da mesma 

forma que as crianças, como seres descobrindo o mundo, ouvindo e prestando 

atenção às novidades, às histórias, às brincadeiras. 

Durante uma das entrevistas, uma monitora relatou a fala de uma das 

crianças: 

Monitora - "Eu quero crescer e ficar grande, não quero mais dormir, 



porque é aquela profe ali que me faz eu dormir." Eu que fazia ele 
dormir. Ele diz que não tem sono, mas ele deita e dorme, é o 
primeiro que dorme. "Profe Ó, aperta aqui ... eu quero ser grande, não 
quero mais ser pequeno". 
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O menino quer, de fato, não é ser grande29
. Ele espera, sim, que a 

equipe compreenda que ele não quer dormir. Estas rotinas e horários rígidos, 

muitas vezes bloqueiam as crianças, não permitindo que elas expressem suas 

necessidades. Outro fato que chamou a atenção, foi o de outra criança que, 

tendo que ficar na cama, criou uma alternativa: 

Monitora - Lá no dormitório hoje ele subiu em cima da gradezinha da 
cama, abriu a cortina. "O que você tá fazendo João Gabriel?" "Eu tô 
espiando o Papai Noel que tá lá no meio daquele mato me olhando 
pra mim. " Decerto ele pensou: "eu tô aqui aprontando aqui, o Papai 
Noel tá me olhando, vai me pegar ... " o presente que ele tava 
esperando né. 

O presente que o menino esperava não era um brinquedo: era a 

possibilidade de existir algo novo atrás da árvore para a qual ele olhava, visto 

que teria que ficar na cama até que as professoras determinassem que ele 

poderia sair. 

Sobre a capacidade de inventar brinquedos, uma professora expressou 

que as crianças estão cotidianamente inovando, utilizando as situações e 

objetos do CMEI para criar algo novo: 

Professora - ... qualquer coisa que tu dê prá ele brincar ele aceita e 
ele gosta de se 
esconder da gente, pra 
gente se esconder dele. 
Ele adora se esconder 
debaixo disso aqui, o 
Willian. Uma e duas tu 
pode ir lá e ele tá lá 
embaixo. Eu encontrei 
ele duas vezes dentro 
daquela casinha. Eu 
acho que vocês fizeram 
de manhã, atrás da _---
cortina. Coisa mais . ----
lindinha quando eu '" 
olhei no escuro parecia À. 
um santinho lá dentro. i • 

A afirmação "parecia um santinho lá dentro" revela a intencionalidade da 

professora : que a criança fique imóvel, como um santo. Assim, ela manifesta 

29 Cabe lembrar que a turma das crianças menores, de acordo com os horários estabelecidos 
pelo Centro, deve dormir das 13 até as 15 horas. 
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satisfação com o fato de ele "não estar incomodando". Da mesma forma, sobre 

outras crianças, a equipe ponderou: 

Professora - Eu tava observando eles aqui, ó, o João Gabriel, e o 
Willian, como que eles ficam diferente de manhã e a parte da tarde, 
esses que ficam o dia todo. O João Gabriel, de manhã fica bem 
sentadinho, e na parte da tarde, ele tem tendência do quê? Ir prá 
baixo da mesa, não faz os trabalhinhos que a gente pede. 

Monitora - O Willian começou e terminou o trabalhinho dele, e não 
saiu do lugar. 

Professora - É, e não saiu do lugar, ele tá mudando. Na hora das 
brincadeiras também participou, os outros dois não, e ele tá 
mudando, eu senti uma mudança no Willian. 

Sem dúvida, é importante que a criança aprenda a iniciar e concluir uma 

atividade. Por outro lado, o relato da equipe aponta como conquista que a 

criança tenha ficado quieta. E aí reside uma preocupação: é ficando quieta que 

a criança se desenvolve? 

O conhecimento, como afirma Rosa (2001), bem como as regras e os 

valores, são construídos pela ação sobre o meio físico e social, cabendo ao 

adulto oportunizar a ocorrência de situações interativas em que a criança 

precise tomar decisões, fazer escolhas, expressar pontos de vista e fazer 

trocas no sentido de desenvolver a autonomia e a cooperação. Entretanto, os 

processos pedagógicos não se restringem à realização de atividades, sendo 

fundamental a realização de reflexões sobre as atividades cotidianas. 

É parte dos processos de ensino-aprendizagem a investigação das 

concepções e representações das crianças, considerando-se as características 

da faixa etária e as especificidades socioculturais do grupo e os ritmos de cada 

indivíduo. Para isso, é fundamental que o adulto observe, interprete e registre 

as ações e as reações das crianças com a finalidade descobrir o que é 

significativo para elas e as lógicas de suas práticas cotidianas. (Rosa, 2001, 

p.154) 

Em preparação ao dia da criança, a equipe pediu às crianças que 

desenhassem algo, para receberem posteriormente uma surpresa: um saco 

com doces, no qual estava colada a reprodução de uma figura mimeografada 

de um palhaço, que a equipe havia pintado. 
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A equipe estava bastante envolvida com a comemoração, pensando nos 

detalhes da festa e no conteúdo dos pacotes (doces e pequenos brinquedos), 

arrumando um presente para cada criança. O que não perceberam foi que na 

frente do pacote colaram a figura de um palhaço, e não a própria produção das 

crianças. 

Freire (1996) afirma que, para que se efetive um processo educativo 

autêntico, o educando deve ser o protagonista. De outra forma, segundo o 

autor, não se fala em educação, e sim em opressão educativa, que não é 

educadora. E o que se compreende, então, por "ser protagonista"? Esse foi um 

dos questionamentos que acompanhou a trajetória do presente estudo. Como 

se constrói o espaço educativo no CMEI? Quem são os protagonistas neste 

espaço? 

As configurações, tanto objetivas quanto subjetivas que vão constituindo 

o cotidiano, são marcadas de um lado pela tentativa de construir, no CMEI um 

espaço rico em estímulos, e, portanto, proporcionador de experiências 

educativas. Por outro lado, é necessário admitir que essas tentativas muitas 

vezes são frustradas, já relações e atividades estabelecidas no CMEI não 

propiciam às crianças espaços de protagonização, pois, acontecem relações 

de tutela30
, quando deveriam ser de abertura de espaços para a autonomia. Por 

exemplo, a determinação de horas comuns para ir ao banheiro e dormir passa 

a idéia de que todas as crianças têm necessidades fisiológicas ao mesmo 

tempo. Por outro lado, suscita o estabelecimento destas horas comuns para 

simplificas ou homogeneizar o trabalho da equipe. 

30 Relações de tutela são entendidas aqui com um certo monitoramento excessivo dos adultos 
em relação às crianças. 



8 9 

Quando as professoras planejavam a festa do Dia da Criança, definiam 

como seriam os pacotes de presente, entregavam folhas para que as crianças 

pintassem, colavam esses desenhos nos pacotes, juntamente com os palhaços 

pintados por elas, enchiam-nos com doces e presentes, e os fechavam, 

estavam pretensamente fazendo com que as crianças participassem. 

Com efeito, as crianças reconheceriam seus desenhos nos pacotes, mas 

este pacote não foi produzido pela imaginação delas. Ele é sim uma proposta 

da equipe do CMEI, da qual as crianças são coadjuvantes, e não protagonistas. 

Nesse caso, ficou evidente que essa confraternização não era um espa-

ço das crianças, e sim para as crianças31 , e aí reside uma diferença 

interessante: seria necessário que as crianças se apropriassem deste dia de 

uma forma diferente, podendo propor, sugerir, enfim, co-participar do processo. 

A constituição da capacidade de imaginar, de acordo com Duarte Júnior 

(1996), está diretamente vinculada ao vazio, à incompletude, ao espaço aberto, 

e o que se constata é que as crianças vêm sendo convidadas a fazer parte de 

um teatro pré-determinado, do qual, se não espectadores, são, no máximo, 

coadjuvantes. O papel de protagonista 

vem mesmo cabendo aos adultos, que 

definem os programas e atividades, sem 

considerar opiniões e desejos das 

crianças. Esta realidade é ilustrada por 

Tonucci (1997, p.143), evidenciando o 

planejamento muitas vezes fragmentado 

e desconectado do mundo das crianças. 

Com isso, não se quer negar que 

cabe aos adultos mediar a relação das 

crianças com o mundo, tarefa esta 

legítima e fundamental. O que se 

°o E, NA PÁSCOA, 
06ÛV1NH0S. 

Recordando brevemente a história da educação infantil, constata-se um avanço significativo 
nas práticas educativas, pois quando do início das instituições destinadas às crianças pequenas, este 
espaço não era nem para as crianças. As instituições eram verdadeiros depósitos de criança, onde 
efetivamente não se tinha preocupação com seu bem-estar. Com os movimentos sanitaristas e as 
grandes transformações nas Políticas Públicas da Educação, esta realidade vem se transformando, e os 
espaços de educação infantil, se qualificando a cada dia. 



9 0 

questiona é a qualidade desta mediação e o espaço reservado à manifestação 

das crianças, e o quanto esta mediação potencializa os impulsos reprodutor ou 

criador. As atividades proporcionadas pela equipe mostram claramente a 

criação de um contexto onde o impulso reprodutor se sobressai sobre o criador, 

seja pela própria história pessoal da equipe, seja pelas concepções tradicionais 

de educação e cuidado já mencionadas anteriormente neste estudo. 

Uma atividade que exemplifica esta constatação é a construção da 

comemoração do Dia da Criança, já descrita anteriormente, na qual, foi 

reservada às crianças a atividade de desenhar em uma folha que seria colada 

no pacote de doces, quando toda a festa poderia ter sido planejada juntamente 

com as crianças. Assim, equipe e crianças poderiam, da mesma forma, criar e 

protagonizar a cena educativa, cabendo à equipe a mediação e a significação 

cultural desta data. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: PARA QUE AS CRIANÇAS SEJAM SUJEITOS 

Como trágica ladainha a memória boba se repete. 
A memória viva, porém, nasce a cada dia, porque 

ela vem do que foi e é contra o que foi. 
Aufheben, era o verbo que Hegel preferia, entre 

todos os verbos do idioma alemão. 
Aufheben significa, ao mesmo tempo, 

conservar e anular; 
e assim presta homenagem à história humana, 

que morrendo nasce, e rompendo cria. 
Eduardo Galeano 

Este estudo teve como base a concepção da infância como uma etapa 

produtiva e não simplesmente constitutiva da biografia humana, na qual o 

sujeito social se constrói e ao mesmo tempo constrói o mundo. Isto posto, 

consideram-se vitais o espaço e o tempo da educação infantil, tanto na 

constituição quanto na a expressão subjetiva e objetiva desse sujeito-criança. 

Como sugere Galeano no texto citado na epígrafe deste capítulo, a 

presente pesquisa pretendeu ser um contar de história, através do uso da 

memória viva, portanto reflexiva e crítica, fazendo com que os conteúdos 

acumulados durante o trajeto pudessem tornar-se partes de um todo 

significativo. Buscou-se resgatar fragmentos e impressões do espaço e das 

relações na educação infantil, demarcando-os, na busca de uma compreensão 

coerente acerca da temática em questão. Caracterizou-se, portanto, como uma 

busca de sentidos na educação infantil e de legitimação da criança como 

sujeito social. 
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Ao discutir sobre o lugar reservado às crianças no contexto educativo 

abordado - CMEI - pôde-se confirmar que aquele é um espaço para e não das 

crianças. Não lhes é reservado o direito de protagonização. Num espaço que 

deveria ser genuinamente delas, seu lugar fica reservado na platéia, ou seja , 

assimilando e reproduzindo as propostas do grupo de educadoras. 

Nesse sentido caberia citar, por exemplo, o planejamento das atividades, 

que é realizado de forma esporádica, e sem a participação das crianças. 

Quando não são chamadas a construir coletivamente seu cotidiano, as 

crianças limitam-se a reproduzir práticas e estruturas que lhes são impostas. 

Se esse fosse , de fato, um espaço das crianças , o planejamento das atividades 

poderia ser realizado com a participação das mesmas, obviamente cabendo à 

equipe a sistematização do processo. Dessa forma , acredita-se que as 

crianças teriam sua constituição subjetiva e imaginativa potencializada. Para 

tanto, poderiam ser ouvidas e consideradas suas expectativas em relação ao 

tempo que permanecem no CMEI e, aos poucos, se iria constituindo mais 

subjetividade, ampliando capacidades de imaginação, criação e 

protagonização para todos os sujeitos-participantes deste espaço social. A 

equipe do CMEI , por sua vez, teve sua educação centrada em processos de 

repetição e não participação. Daí surge, talvez sua dificuldade em abrir tais 

espaços às crianças, famílias e comunidade. Existe um modelo sócio

econômico-cultural, sob o qual a equipe foi educada. Nele, as crianças devem 

limitar-se a obedecer e repetir. Podem, entre uma obediência e uma repetição, 

produzir algo novo, embora se defina esta possibilidade de forma restrita na 

constituição do CMEI, que surge da concepção de educação partilhada pela 

equipe. Os espaços para 

brincar e imaginar para 

esta equipe não se 

definem, na maioria das 

vezes, como espaços de 

educação para as 

crianças, tampouco para a 

própria equipe. Por sua 

vez, a imaginação das 
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crianças se manifesta na intensidade de suas brincadeiras, nas histórias que 

inventam, em seus desenhos, embaixo da mesa, ou seja, subvertendo o 

instituído, propondo novas formas de relação. Mas, o que faz com que a 

possibilidade de criar se localize embaixo da mesa? 

O que permeou e permeia as descobertas proporcionadas por este 

estudo, é a constatação de que o homem cada vez mais se afasta de suas 

necessidades essenciais em troca de necessidades fabricadas pela sociedade 

de consumo. Dessa forma, a capacidade de brincar e imaginar, acaba 

residindo embaixo da mesa, ou seja , num lugar de subalternidade. As crianças 

vão, aos poucos, aprendendo que o sonho, e a imaginação devem ser 

guardados para depois, e dessa forma a sociedade de consumo vai marcando 

as relações e os indivíduos: cada um deve ser igual aos outros no consumir, no 

ser feliz, no ser livre, pois essa é a ordem a que inconscientemente todos 

obedecem, sob pena de se sentirem ínfelizes por serem diferentes. A 

subjetividade capitalista subjuga o desejo de singularizar: a diferença, a 

criatividade e a autonomia hoje são consideradas delitos. 

Obedecendo a esta lógica, felicidade e o 

prazer no ambiente do CMEI ficam em segundo 

plano, bem como a abertura de espaços e a ... 

possibilidades de imaginar. Entre uma repetição e 

outra , as crianças imaginam e inovam, como ficou 

evidente durante a investigação. A equipe, por 

sua vez não tem olhos nem tampouco ouvidos 

sensíveis para captar esses momentos e 

potencializá-Ios, enquanto recursos educativos. 

Sabe-se no entanto, que este é um processo 

cultural e social no qual estão inseridas as pessoas que compõem a equipe, 

sendo que as mesmas, durante suas trajetórias de vida também não tiveram 

espaços para imaginar e constuituir-se como protagonistas. 

Mas como alterar os relacionamentos cotidianos que hoje reproduzem , 

como se fosse natural, o embrutecimento das forças criativas, ocasionando um 

absoluto esvaziamento e distanciamento do homem de si próprio , da natureza 

e dos outros homens? Como discutir e intervir na constituição da subjetividade 
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tendo em vista um sistema social, político, cultural e econômico que reproduz o 

novo fascismo do mundo capitalista pós-industrial - o fascismo do consumo? 

Como resgatar o encantamento de um mundo que foi desencantado pela 

racionalidade formalizadora, a qual abriu caminho para a neutralização e 

naturalização do real, além da desvalorização da vida? 

As capacidades de imaginar e brincar são inerentes ao ser humano, 

sendo que estas duas práticas jamais deveriam ser abandonadas, 

principalmente quando se trata da constituição de uma subjetividade livre e 

autônoma, resultado de processos educativos emancipadores e libertadores. 

Caberia, então à própria equipe do CMEI, redescobrir, ou melhor, des-cobrir a 

capacidade de imaginar, e criar novos referenciais de educação, tanto 

internamente, quanto com as crianças, a partir de um resgate da sua própria 

humanidade. 

O espaço lúdico, uma construção social aparece como um recurso 

privilegiado de desenvolvimento da criança, na medida em que possibilita a 

recriação da cultura, além de ser possibilidade de imaginar e partilhar espaços. 

É no brincar que a criança desenvolve sua espiritualidade, sua capacidade de 

simbolizar, ou seja, redescobrir interna e coletivamente a realidade. 

5.1 O caminho lúdico e artístico na reconstrução da realidade 

Eles dizem que é absurdo ter emoções, 
amar, ter sonhos e esperanças. 
Eles temem o absurdo de lutar 

por um mundo melhor, de ser feliz, livre e criativo. 
Eles temem o absurdo de rir deles 

e de ser alternativo. 
Eles temem o absurdo. 

Nós somos o absurdo. 
Calazans 

Tanto a brincadeira quanto a arte vem significando a possibilidade 

humana de reverter a ordem estabelecida, de criar algo novo, sendo portando 

compreendidas como autênticas manifestações do sujeito social. 
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o espaço do CMEI foi criado, segundo uma falsa interpretação do 

pressuposto de que partir vivências e estímulos que a criatividade se 

manifesta. Tanto o espaço físico , quanto algumas atividades já descritas 

anteriormente demonstram que as crianças são parte de uma cena construída , 

mas não tem a oportunidade de protagonizar essa cena. Existe pouco espaço 

para que as crianças expressem sua singularidade e sua criatividade, por outro 

ângulo: pinturas alegres, bichos, cores fortes, professoras que dirigem 

constantemente as atividades, vêm dizendo às crianças que suas 

possibilidades são reproduzir e obedecer. 

A infância, por sua vez, tem a 

característica de subverter a ordem, transformar 

a realidade, o que nesta pesquisa foi chamado 

de imaginar. Imaginar não é uma capacidade 

destinada a descobertas brilhantes ou 

extremamente inusitadas, mas cada nova idéia, 

por mais simples que seja é, segundo Vygotski 

(1990) um ato imaginativo, e, portanto, merece 

ser reconhecida como tal. 

No espaço da educação infantil fica 

evidente a necessidade tanto do incentivo 

quanto do reconhecimento destes atos imaginativos, para que estes sejam uma 

constante na vida das crianças. A imaginação é a possibilidade do ser humano 

de surpreender e reinventar o mundo, a sociedade e a si próprio ; é a expressão 

da capacidade humana de abrir-se para o inesperado, e com ísso, gerar o novo 

o absurdo, o inusitado. 

A arte evidencia o absurdo. E é neste ponto que ela se aproxima da 

infância: de acordo com Jobim e Souza (1994) a infância representa a agonia 

humana, a instabilidade compreendida entre o sonho e a realidade , entre o 

desejo criativo e a realidade instituída. Esta agonia é o que se compreende 

como a "mola propulsora" da vida , e esta oscilação faz com que o homem se 

movimente em direção ao futuro, remontando cotidianamente a realidade. 

Na constituição subjetiva do homem, a interface entre o elemento lúdico 

e a arte toma um importante lugar, visto que tanto o jogo quanto a arte tem em 
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si a capacidade de transcender à realidade concreta estabelecida, e é 

justamente nessa transcendência que reside a capacidade imaginativa. 

Foi possível constatar, durante esse estudo, o caráter essencialmente 

social da imaginação. É a partir da relação com o outro, através da mediação, 

que a criança vai se constituindo enquanto sujeito, e apreendendo elementos 

que possibilitarão o desenvolvimento da imaginação. E é essencialmente a 

partir do reconhecimento e da abertura de espaços que essa imaginação se 

manifesta e potencializa. 

Quando as crianças têm espaços e reconhecimento para produzir 

coletivamente situações, brincadeiras, histórias a construção da imaginação é 

potencializada, através do desafio e do reconhecimento tanto objetivo quanto 

subjetivo de suas manifestações. 

Da mesma forma , quando as crianças recebem atividades previamente 

instituídas, para as quais não puderam opinar, tornam-se meras repetidoras de 

uma realidade que cerceia e entrava seu desenvolvimento intelectual e afetivo. 

Portanto, contar histórias às 

crianças , ouvir suas histórias, reservar 

espaços às suas produções, às suas 

histórias, aos seus inventos, 

desencadear experiências lúdicas e 

criativas, ou seja, proporcionar a 

recriação do mundo, é fundamental 

para a sua constituição como sujeitos 

livres e autônomos. 

É a partir de tais espaços que se 

vai configurando a capacidade de 

protagonizar a própria história e definir 

modos e rumos de criação e 

subjetivação. 
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5.2 Onde se cruzam a legislação e a imaginação? 

Sonhar não faz parte dos trinta Direitos Humanos 
que as Nações Unidas proclamaram no final de 
1948. Mas, se não fosse por causa do direito de 
sonhar e pela água que dele jorra, a maior parte 

dos direi/os morreria de sede. 
Eduardo Galeano 

A Constituição Brasileira de 1988 ficou marcada como sendo a 

Constituição dos direitos sociais, e especificamente para as políticas de 

atenção à infância e à adolescência, trouxe grandes avanços: foi a primeira 

Constituição Brasileira que considerou explicitamente a criança como sujeito de 

direitos e também foi a primeira Constituição Brasileira que falou em creches e 

pré-escolas. Estas instituições aparecem como direito dos trabalhadores 

homens e mulheres, urbanos e rurais , que têm "direito à assistência gratuita 

aos filhos e dependentes desde o nascimento até os seis anos de idade em 

creches e pré-escolas". (Craidy, 1998, p.71) . 

Cabe, no entanto, um esforço coletivo contínuo, no sentido de garantir a 

efetiva implementação da lei , que, sem dúvida, é a tarefa mais complexa para 

as pessoas envolvidas com a educação infantil: apropriar-se de uma 

metodologia de trabalho que garanta o desenvolvimento e a expressão 

subjetiva e imaginativa das 

crianças e construa 

cotidianamente com elas e 

suas famílias esse processo 

tão rico e complexo que é o da 

educação. 

No CMEI , os direitos da 

criança ficam expostos em um 

mural , evidenciando que são 

reconhecidos pela instituição, 

embora pouco presentes nas 

relações cotidianas. 
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Evidencia-se, então, o desafio de, juntamente com a construção de alternativas 

educacionais e pedagógicas que fomentem a imaginação criativa, a autonomia 

e a liberdade das crianças, oferecer condições para que a equipe se aproprie 

afetiva e tecnicamente de novas alternativas educacionais, no sentido de 

potencializar este espaço, como produtor de novas relações entre crianças e 

adultos. 

Para uma verdadeira transformação deste espaço de educação infantil, 

pode ser considerada a proposta de Redin (1998) que preconiza que a 

educação infantil estabeleça e garanta novas relações, no sentido de redefinir 

práticas e concepções. Para o autor, instituições de educação infantil devem 

estabelecer: 

(...) relações objetivas e subjetivas que instalem nas crianças e nas 
instituições (educativas e/ou assistenciais) o sentimento 
inquestionável e irredutível de dignidade, de auto-estima, de 
consideração, de respeito a qualquer título e a qualquer preço 
(custo). (Redin, 1998, p. 8) 

É direito das crianças ver os produtos de sua imaginação no cotidiano do 

CMEI; é também direito delas ter espaços em branco, bem com espaços 

coloridos, bem como ver seus desenhos no mural oficial e na porta da frente. 

Somente dessa maneira, se efetiva a educação transformadora, citada nos 

livros e anunciada como realidade social no Brasil contemporâneo o que, como 

se vê, nem sempre corresponde ao que ocorre de fato. 

Assim, se as professoras e monitoras percebem e significam o mundo de 

maneira diversa das crianças, reproduzindo sua própria educação nas ações 

realizadas com as crianças, qual seria a estratégia a adotar no sentido de 

romper com essa reprodução, instaurando no CMEI uma educação que 

potencialize a imaginação criativa? 



9 9 

Inicialmente, é necessário que se repense coletivamente a concepção de 

criança e de infância, assumindo a idéia de que infância é uma etapa tão 

significativa quanto a idade adulta, e a criança é um sujeito social concreto, 

diferindo do adulto pela quantidade de experiências acumuladas e pela 

necessidade imprescindível de cuidados e espaços adequados. A lógica da 

criança para a percepção do mundo é diferenciada da do adulto, pois essa 

resguarda em si a capacidade de fantasiar e transcender de forma mais livre 

aos limites estabelecidos pelas regras definidas pela sociedade contemporânea 

e pelo conhecimento dito científico, regido pela razão instrumental. 

Quando esta lógica é utilizada para a compreensão do homem, constitui-

se um tipo de conhecimento que inclui as paixões e as utopias indispensáveis à 

vida, sem as quais não há humanidade possível. Com a criança, e sobretudo 

por intermédio dela, busca-se desenvolver um outro modo, a partir do qual as 

ciências humanas podem reconhecer o valor do heterogêneo, do dissonante, 

do fragmentário e do descontínuo, abrindo espaços ao novo, ao diferente, ou 

seja: à imaginação. 

Como um segundo passo a caminho da construção de um espaço de 

educação infantil potencializador da imaginação e da criatividade, seria 
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necessário que se criasse, contando fundamentalmente com a participação das 

crianças e suas famílias, uma proposta pedagógica articulada à concepção de 

criança defendida acima, sendo que a alternativa teórica que mais se aproxima 

desta concepção é a mudança de paradigma educacional: do paradigma 

cientificista para o paradigma ético-estético. 

Assumir o paradigma ético-estético significa, em essência, buscar o que 

de humano se perdeu na sociedade contemporânea, reconstituindo no CMEI 

espaços de viver e conviver, em toda a sua plenitude e sua riqueza. Essa 

atitude já demarcaria uma mudança de referencial de educação e de 

construção do mundo, abrindo espaços ao desenvolvimento da curiosidade e 

da capacidade de transformar e reinventar o mundo. 

Defende-se a idéia de que a constituição de um espaço de educação 

infantil que potencialize e incentive a formação da criatividade e da imaginação 

como elementos de sustentação na constituição de uma subjetividade 

autônoma está diretamente ligada ao resgate do elemento lúdico do ser 

humano. Dessa forma, há que se criar, na educação infantil, espaços que 

dêem vazão ao sentimento, à emoção, à liberdade e à abertura para o novo, 

assim, elos subjetivos podem ser consolidados na medida em que o real é 

apreendido de maneira lúdica e coletivamente. Desta forma, acredita-se que 

haja possibilidades de restaurar a capacidade imaginativa e criativa dos 

sujeitos aí implicados. 

No entanto, a mudança de referencial e práticas educacionais não 

acontece de forma repentina, nem por determinação institucional ou legal; é 

resultado de constantes reflexões e experimentações de uma equipe que 

reflete cotidianamente suas práticas. Dessa forma, um terceiro elemento que 

contribuiria para a potencialização do CMEI enquanto espaço educativo, seria a 

educação continuada dos educadores. Esse processo se daria a partir da 

compreensão, por parte da equipe, das histórias pessoais, da história e 

realidade sociais, buscando a superação dos preconceitos e a transformação 

da própria realidade sócio-educacional vivenciada. Refletindo sobre suas 

práticas, compartilhando conquistas e desafios, a equipe abriria possibilidades, 

no sentido de romper com a lógica maniqueísta e desumanizante que 

historicamente vem referenciando as práticas da educação infantil. 
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Embora se considere sumamente importante que os adultos tenham a 

responsabilidade de construção destes espaços destinados às crianças, torna-

se da mesma maneira fundamental possibilitar a estes adultos espaços de 

construção e fruição subjetiva pois, de acordo com Morin (2000): 

Todo indivíduo, mesmo o mais restrito à mais banal das vidas, 
constitui, em si mesmo, um cosmo. Traz em si suas multiplicidades 
internas, suas personalidades virtuais uma infinitude de personagens 
quiméricos, uma poliexistência no real e no imaginário, o sono e a 
vigília, a obediência e a transgressão, o ostensivo e o secreto, 
pululâncias larvares em suas cavernas e grutas insondáveis. Cada 
um contém em si galáxias de sonhos e fantasias, de ímpetos 
insatisfeitos de desejos e de amores, abismos de infelicidade, 
vastidões de fria indiferença, ardores de astro em chamas, ímpetos 
de ódio, débeis anomalias, relâmpagos de lucidez, tempestades 
furiosas, (p.44) 

Considerando a citação acima, quer-se demarcar a necessidade da 

construção de espaços de educação continuada para os trabalhadores e 

trabalhadoras da educação como um todo, mas especialmente, como tema 

deste estudo, os/as ligados/as à educação infantil, possibilitando também sua 

reconstituição subjetiva e criativa, de forma coletiva, estabelecendo 

internamente na equipe e com as crianças, espaços de produção afetiva, 

estética e ética. 

Novas concepções de criança e infância, propostas pedagógicas 

transformadoras e o estabelecimento de espaços e tempos para a educação 

continuada dos educadores fazem parte de novas concepções de educação, 

vinculadas necessariamente a políticas públicas de educação comprometidas, 

de fato, com o ser humano entendido necessariamente como ser em relação. 

Não se quer, de forma alguma, ser idealista, ou ingênua, a ponto de crer 

que a transformação da educação se dê unicamente através de um ato mágico 

e benevolente por parte dos mestres, ou dos condutores do processo; têm-se 

clareza de que esta transformação passa, desde pequenas alterações 

estruturais no cotidiano, por alterações na conjuntura sócio-econômica a qual 

ressignifica-se nas relações sociais. 

Torna-se necessário, portanto, que a paixão despertada pelos estudos a 

respeito das e com as crianças seja tida como uma convocação32 no sentido de 

32 Craidy e Kaercher, 2001, p. 21. 
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construir coletivamente tais espaços e políticas, desafiando ordens instituídas, 

realidades postas, sistemas maquínicos, quer dizer: a própria história social. 

Torna-se necessário, mais uma vez, e constantemente ouvir estrelas, 

considerando toda sua luz e sua sutileza, sabendo que ouvir estrelas, em um 

estudo sobre a educação, a imaginação e as crianças, significa assumir a 

condição de busca constante da humanidade e da sutileza das entrelinhas. Da 

mesma forma, a convicção de que é possível construir Políticas de Educação 

Infantil comprometidas, de fato, com a emancipação humana e com a 

construção de subjetividades autônomas, livres e principalmente, 

IMAGINATIVAS! 
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CRECHE MUNICIPAL DE IBIRAIARAS 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Ibiraiaras, janeiro de 1999. 
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OBJETIVOS E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL 

• A Creche Municipal visa favorecer e incentivar o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e sócio-afetivas da criança, oportunizando a 

manifestação da autonomia, criatividade, considerando a faixa etária; 

• Propiciar à criança de mães trabalhadoras condições de ampliação de suas 

experiências e de valorização do seu saber; 

• Favorecer um ambiente rico em estímulos, onde a criança poderá conhecer, viver 

novas experiências, expressando seus pensamentos, sentimentos e emoções livremente 

• Oportunizar à criança a vivência de situações que favoreçam o desenvolvimento da 

integração, participação, solidariedade, responsabilidade, criatividade e convivência, 

possibilitando que ela cresça na sua autoconfiança e autonomia, na capacidade de 

adquirir e criar conhecimentos e enfrentar as dificuldades que se apresentam, através da 

organização de um ambiente educativo, democrático e igualitário. 

MEDODOLOGIA 

Linha construtivista que visa incentivar a criatividade a partir do interesse e 

prontidão da criança. 
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PLANO GLOBAL 

1. Características da turma: (2 e 3 anos) 

É uma turma heterogênea quanto ao nível sócio-ecônomico-cultural. São crianças 

carinhosas, participativas nos diálogos e nas atividades, adoram ouvir estórias e cantar. 

Algumas crianças são agressivas , super ativas e outras são quietas. 

2. Técnicas: 

Observações, experimentações, diálogo, dramatização (mímicas). Excursões, 

desenho, pintura, colagem, modelagem, recorte a dedo, jogos, brincadeiras, 

músicas,punção, costura, maquetes 

3. Recursos: 

Gizão de cera, tintas, revistas, livros, de estórias, animais, plantas, bolas, cordas, 

jogos, terra, areia, papéis coloridos, lápis de cor, sucata, humanos, cola, lixa, materiais 

pedagógicos, canetões, vídeo, aparelho de som. 

4. Desenvolvimento: 

Objetivos e conteúdos em anexo. 

5. Avaliação 

A avaliação será feita no dia a dia, através de observação direta do professor. 

Será observada a participação, o interesse da criança após incentivo, seu comportamento 

de acordo com os conceitos adquiridos. 
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CONTEÚDOS BÁSICOS (2 e 3 anos) 

Linguagem: 

Memorizar músicas, versos, jogos de imitação; 

socializar e descontrair - adaptação; 

vivenciar situações sistemáticas de leitura e escrita 

valorizar os livros percebendo a importância dos mesmos; 

adquirir o hábito de ouvir, falar; 

criar um ambiente alfabetizador (aceso a jornais, revistas, livros,...); 

condições para o desenvolvimento da criatividade e expressão artística (pintura, mo-

delagem, recorte... ); 

desenhar e escrever do jeito que a criança sabe; 

recreação 

Matemática: 

Cores primárias (azul, vermelho, amarelo); 

Juntar, separar, abrir, fechar, encaixar objetos...; 

Conceituar maior/menor, grosso/fino, cheio/vazio, áspero/liso, duro/mole, quen-

te/frio, dentro/fora, depressa/devagar, rápido/lento, baixo/alto, leve/pesado; 

Comparar seres e objetos, colocando-os em ordem e graduando de acordo com suas 

diferenças (claro/escuro,...). 

Ciências: 

conhecer as partes do corpo; 

animais domésticos e selvagens; 

comparar diferentes tipos de folhas, plantas; 

identificar dia e noite; 

observar fenômenos da natureza (nuvem,chuva ,vento); 

misturar tintas; 

hábitos de higiene. 
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Estudos sociais: 

Usar expressões de cortesia; 

Datas comemorativas (relacionar as datas com os dias atuais,envolvendo também o 

lado religioso); 

Criança-escola; 

Criança-família; 

Tipos de transporte profissões existentes; 

Direitos e deveres 

Estações do ano. 

Artes: 

Utilizar materiais de diversas maneiras (massa, tinta, giz); 

Dançar, cantar, dramatizar, expressar-se através de gestos: 

Recortar com dedo e tesoura; 

Utilizar técnicas variadas de desenho, pintura, modelagem,sucatas,... 
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PLANO GLOBAL 

1. Características das crianças: (4 e 5 anos) 

A turma é composta de crianças entre 4 e 5 anos sendo que destas, são do sexo 

feminino e do sexo masculino. É uma turma heterogênea quanto ao nível sócio-

ecônomico-cultural. São crianças carinhosas, participativas nos diálogos e nas 

atividades, adoram ouvir estórias e cantar. Algumas crianças são agressivas , super 

ativas e algumas quietas. 

2. Técnicas: 

Observações, excursões, diálogos, plásticas (desenho, pintura, recorte e colagem, 

modelagem, jogos, brincadeiras, músicas), punção, costura, maquetes. 

3. Recursos: 

Livros de histórias, humanos, sucatas, lápis de cor, giz de cera, tinta, pincéis, tesoura, 

cola, revistas, natureza, bolas, cordas, jogos, de quebra cabeça, jornais, materiais 

pedagógicos, vídeo aparelho de som, parque , agulha, lixa, canetas coloridas. 

4. Desenvolvimento: 

Objetivos e conteúdos em anexo. 

5. Avaliação: 

A avaliação será feita dia-a-dia, observando o interesse, a criatividade e 

participação das crianças nas atividades, demonstrando habilidades e tentativas de 

melhoras. 
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CONTEÚDOS BÁSICOS (4 e 5 anos) 

Linguagem: 

Construir fichas com nomes de crianças; 

Desenvolver o vocabulário, pronunciando as palavras de forma correta, repetindo 

cantos, versos, participando de diálogos, transmitindo recados; 

Identificar as letras que compõe o nome, bem como as vogais 

Matemática: 

Comparar seres e objetos, colocando-os em ordem e graduando-os de acordo com 

suas semelhanças e diferenças (cor, forma, textura, consistência, duro-mole, tempe-

ratura, som, peso, odor, sabor) 

noção de espaço e tempo: esquerda/direita, frente/atrás/lado/entre, para baixo/para 

cima/para frente/para trás, antes/depois, rápido/lento; 

identificar e familiarizar-se com numero e numerai até 9, concretamente e oral; 

noção de numerais e quantidade; 

identificar conjuntos; 

Ciências: 

Identificar as partes do corpo e conhecer suas necessidades (cuidados, alimentação, 

vestuário); 

discriminar estímulos visuais,auditivos,táteis,gustativos e olfativos; 

comparar animais domésticos e selvagens, bem como os que são utilizados para so-

brevivência humana; 

experiência simples como a germinação, constando as necessidades da planta (água, 

luz, ar e terra); 

identificar e explorar as estações do ano (vestuário, alimentação...); 

conhecer fases da vida (nascer,reproduzir e morrer) das plantas e animais 

identificar os estados da água (liquido, sólido (gelo) e gasoso); 

identificar novas cores através da experiência com tintas; 

hábitos de higiene; 
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poluição da água e do ar; 

conservação da natureza. 

Estudos Sociais: 

Criança-escola: 

Criança-família; 

Datas comemorativas (relacionar as datas com dias atuais e religioso); 

Identificar tipos de transportes, comunicações e profissões existentes no município; 

Direitos e deveres. 

PSICOMOTR1CIDADE 

Exercícios 

ESQUEMA CORPORAL 

Arrastar-se no chão 

Rolar de lado 

Andar por cima de objetos colocados no chão. 

Andar de quatro 

Andar de joelhos 

Andar de cócoras 

Corridas: 

livres 

de revezamento 

com obstáculos 

Saltos: 

por cima de uma corda 

o mais longe possível 

no mesmo lugar 

Caminhar com um objeto em cima do pé. 

Bola: 

lançar uma bola na parede e apanhá-la quando retornar; 
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lançar uma bola ao ar e apanhá-la 

rolar uma bola 

jogar uma bola para o companheiro 

Equilíbrio: 

andar sobre um banco; 

passar de uma cadeira a outra; 

andar de quatro por baixo das classes; 

ficar equilibrada em um pé. 

Inibição: 

parar de correr ao toque do apito; 

brincar de estátua. 

Motricidade fina: 

vestir uma boneca; 

recortar, amassar papel e rasgar papel; 

torcer papel (fazer bolas); 

enfiar botões em um barbante; 

girar uma corda 

brincar de cobra com uma corda; 

brincar de embrulhar objetos pequenos (preparar surpresas) 

pedalar ; 

andar com uma bola entre as pernas 

brincar com água, fazê-la espirrar com os dedos; 

bater os cotovelos na mesa; 

colocar os cotovelos nos joelhos 

andar de joelhos; 

ficar de olhos vendados; 

imitar olhos de chinês; 

apanhar com a boca uma bala pendurada; 

tapar os ouvidos; 

estalar a língua; 

encostar o queixo no ombro; 

A criança deverá apontar as partes do corpo e mais tarde dizer os nomes. 

ORGÃOS DOS SENTIDOS: 
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O educador pede às crianças que provem diversos alimentos, ex.: sal, açúcar, limão, 

e dizer o gosto que tem (de olhos vendados). 

Sentir o cheiro do perfume, etc. 

Brincar de gata-cega - a criança procura de onde vem o barulho e aponta ou vai até 

ele. 

De olhos vendados a criança deve reconhecer o que se coloca em sua mão. Ex.: cha-

ve , caneta, lápis, etc... 

Fazer perceber o que é macio, duro, mole, quente, frio. 

Pedir as crianças que levantem os braços e em seguida fechem os olhos, sem mudar 

de posição. 

Brincadeira: o que é mais pesado? (levantar ou empurrar objetos mais pesados). 

APRENDER POSIÇÕES: 

Sentada, pernas estendidas. 

Sentada, mãos na cabeça. 

De pé, mãos nos ombros. 

De pé, pernas afastadas. 

De joelhos, cabeças baixas 

Ficar de frente, de costas, de perfil para o educador. 

De pé, apoiar nos calcanhares, na ponta dos pés. 

O educador apresenta á criança uma ilustração, a criança deverá descrever o que está 

acontecendo, no desenho ou na fotografia. 

Solicitar que a criança reconheça silhuetas: de frente, de perfil, de costas. 

EQUILÍBRIO: 

Andar sobre blocos de madeira. 

Manter-se em equilíbrio sobre o pé direito, depois colocar o calcanhar esquerdo so-

bre o joelho direito. 

Pés em linha (o calcanhar contra a ponta dos pés), fazer uma grande flexão dos joe-

lhos. 

Jogar bolas: de joelho, de cócoras. 

Posição de pé, inclinar o tronco para frente e levantar uma perna para trás. 
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Levar um copo cheio de água por uma distância de alguns metros (pode-se fazer cor-

rida de revezamento). 

Em corrida de revezamento: colocar uma bolinha em uma colher que deve ser segura 

pela boca. 

DESTREZA: 

Jogos de bola: jogar uma bola dentro de um cesto, dentro de uma caixa; boliche 

COORDENAÇÃO DOS MOVIMENTOS REALIZADOS NA VIDA COTIDIANA: 

Fazer um nó simples, um tope. 

Executar dobraduras em papel (chapéu, navio, etc...) 

Costurar cartões perfurados. 

Pular corda. 

Jogar uma bola contra a parede e saltar por cima da bola,quando esta volta. 

Abotoar. 

Enfiar cordões de tênis. 

Driblar com uma bola. 

Movimentar com uma fita, de modo que faça círculos, ondulações. 

Enrolar uma corda. 

Passar uma linha pela agulha. 

Vestir uma boneca. 

Apontar um lápis. 

Virar do avesso suas roupas, depois desvirá-las. 

MÍMICAS: 

A criança imita diversas mímicas que lhe são apresentadas: descascar legumes, abrir 

garrafa, despejar um conteúdo em um copo, comer algo, etc... 

Pede-se á criança que imite o andar do pato, do sapo, o vôo de pássaro, o passo de 

soldado,etc... 

Pede-se a criança que "viva" uma expressão corporal: 

imite um rosto feliz: 

imite uma criança que chora; 
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LATERALIDADE: 

Membros inferiores 

Pular em um pé só 

Manter-se o maior tempo possível, sobre um pé, depois outro. 

Corrida seguida de chute. 

A criança pula com o pé direito na ida e com o pé esquerdo na volta. 

Membros superiores 

Membros superiores 

Bater um ritmo 

Fazer girar uma corda, com uma mão, depois outra. 

EXERCÍCIOS MOTORES (antes de pegar o lápis) 

Ombros: 

Abrir e fechar os braços (para frente e para o lado) 

Carregar um objeto em um dos ombros, depois nos dois ombros. 

Punhos: 

Mãos juntas: afastam-se e as mãos, mantendo os punhos juntos 

Fazer círculos com a mão, só pode haver movimentos na altura do punho. 

Mandar girar uma pequena corda, mantendo o cotovelo junto ao corpo. 

Diante da mesa, mãos colocadas horizontalmente, cotovelos junto ao corpo. Manten-

do os cotovelos junto ao corpo, virar as mãos até colocar o dorso das mãos na mesa. 

Dedos: 

Abrir e fechar os dedos 

Dobrar os dedos 

Brincar de "bonequinho que anda" com dois dedos 

Amassar uma folha de papel com uma mão, sem apoiar na mesa, nem a mão, nem o 

papel. 

Brincar de tocar piano. 

Traçar círculos em cada dedo. 
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Trabalho com argila ou massa de modelar: 

bonequinhos 

frutas 

animais 

cinzeiros, etc. 
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CALENDÁRIO 
Março 

19 - São José 

Abril 04 - Páscoa 
19 - Dia do índio 

Maio 
01 - Dia do Trabalho 
09 - Dia das Mães 
13 - Dia de Maria 
29 - Aniversário do Município 

Junho 
03 - Corpo de Deus 
24 - São João 

Julho 

25 - Dia do Colono e do Motorista 

Agosto 
Mês das vocações 
08 - Dia dos Pais 
11 - Dia do Estudante 
25 - Dia do Soldado 
Setembro 
Mês da Bíblia 
07 - Dia da Pátria 
20 - Dia do Gaúcho 
21 - Dia da Árvore 

Outubro 
12 - Nossa Senhora Aparecida 

Dia da Criança 
15 - Dia do Professor 

Novembro 
12 - Dia do Diretor 
19 - Dia da Bandeira 

Ação de Graças 

Dezembro 
08 - Nossa Senhora Consoladora 
25 - Natal 


