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RESUMO 

 

 

Este estudo identifica as representações sociais das professoras da Educação 

Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental sobre a Educação Infantil. Embasado 
nas reflexões de Moscovici (1978) e Jodelet (2004), na perspectiva da Teoria das 
Representações Sociais, concentra a reflexão nos discursos dos sujeitos 

participantes. São representações sociais �forjadas� no grupo e que denotam a 

compreensão dos seus membros sobre a realidade. Os discursos apresentados 

pelas professoras foram analisados pelo software ALCESTE e pelo programa 
EVOC. O processamento dos dados possibilitou reconhecer o espaço da Educação 

Infantil como um universo dinâmico de conhecimento e construção. As 

representações sociais apresentadas pelas professoras no transcorrer desta 

pesquisa nos revelam um discurso formado historicamente pelo grupo e marcado 
fortemente por sua formação teórica. Acompanhando o processo histórico, no qual a 
Educação Infantil foi gestada, verificamos algumas tendências que marcam o 
discurso das professoras hoje. Ao comparar a fala destes sujeitos, verifica-se que 
seus referenciais teóricos, sua trajetória educativa e o histórico social da Educação 

Infantil são fatores preponderantes para constituição de seu universo consensual e, 

consequentemente, das suas representações sociais. Os discursos das professoras 

confirmam que a história, a vivência no grupo e as teorias que embasaram sua 

formação contribuem para a constituição das representações sociais. Assim, as 
representações desvendam que as professoras pensam a Educação Infantil como o 
local propício para o desenvolvimento integral da criança, entremeado por atividades 
lúdico-pedagógicas, visando a formação do cidadão e sua inserção no universo 

escolar. A Educação Infantil está ancorada na ideia de desenvolvimento e as 
professoras objetivam tal representação na figura da árvore que cresce, da semente 
que germina, da escada que leva para fases superiores. Ao dialogar com os 
�falatórios� das professoras, compreendemos que as representações sociais estão 

presentes no seu cotidiano e compõem sua prática: falas e gestos dão conteúdo ao 

seu mundo. 
 

Palavras-chave: Representação Social. Educação Infantil. Cotidiano Escolar. 



  

ABSTRACT 

 

 

This study indentifies the social representation of teachers of the firsts levels of child 
education and of the first period of elementary education about the subject of the 
child education.  Based on Moscovici�s (1978) and Jodelet�s (2004) reflections, in 

view of the Theory of Social Representations, the reflection is focused in the 
participants speeches. They are social representations that are �forged� in the group, 
and they show the understanding of its members about the reality. The speeches 
presented by the teachers were analyzed by Alceste software and also by Evoc 
program. The data-processing enabled us recognize the space of the child education 
as a dynamic universe of knowledge and construction (growth). The social 
representations presented by the teachers through this research show us a speech 
formed historically by the group and strongly marked by its theoretical formation. 
Following the historical process in wich the child education has been managed, we 
verified some trends that mark the teachers speech today. When comparing the 
speaking of these subjects, we verify that their theoretical references, their 
educational trajectory and the social history of the child education are preponderant 
factors for the formation of them consensual universe and, consequently, of them 
social representations. The teachers speeches confirm that the history, the 
experience in the group and the theories wich embased their formation contribute to 
the construction of the social representations. Thus, the representations unravel taht 
the teachers think about the child education as the propitious place for the whole 
development of the child, interspersed by playful pedagogical activities, seeking for 
the formation of the citizen and his inclusion in the school universe. The child 
education is anchored on the Idea of development and the teachers objectify this 
representation by the figure of the tree wich grows, the seeds that germinate, or the 
stairs that take us to the upper stages. When talking to the teachers, we have 
understood that the social representations are present in their everyday life and they 
compose their practical: speeches and gestures give the content to their world. 
 

Keywords: Social Representation. Child Education. School Everyday Life. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O passado não é o 

antecedente do presente, é a sua fonte. 

Ecléa Bosi 
 

 

Envolvida com o processo escolar como aluna, professora, coordenadora, 

formadora de professores e mãe, observo o quanto tal processo está carregado de 

concepções, ideias, preconceitos, enfim, representações sociais, e que estas foram 

e são construídas ao longo do tempo. 

Concentrando o olhar sobre a Educação Infantil, o discurso que circula 

sobre a educação dos pequenos está amplamente relacionado à forma de pensar o 

processo educacional, a política de atendimento à criança e a concepção que se tem 

do ser criança. Assim, as práticas voltadas para a infância têm um berço histórico, 

marcadas por um veio cultural e político. 

A Educação Infantil no Brasil, ao longo da história, vem caracterizada por 

diferentes discursos, tais como, conceito de carência ou marginalização cultural, 

educação compensatória e preparação para as fases seguintes. Tais pressupostos 

influenciam, de forma direta ou indireta, o pensar e o agir na Educação Infantil, 

conduzindo-a por diferentes caminhos. 

O desenrolar da Educação Infantil em nossa sociedade, em seus avanços 

e retrocessos, está intimamente ligado aos discursos vigentes. A força deste 

discurso aparece na luta de muitos e muitas, por uma Educação Infantil inclusiva, 

gratuita e de qualidade. Do mesmo modo, também é motivada por visões 

conservadoras, de cunho assistencialista, que se traduzem numa determinada 

concepção de criança e se expressam em determinadas posturas educacionais, que 

se objetivam na manutenção de uma prática educacional conservadora e resistente 

à mudança. 

Ao mesmo tempo, observam-se, nas últimas décadas, profundas 

mudanças referentes à concepção de criança e à concepção pedagógica, 

influenciadas por teóricos que passam a compor o universo de discussão do 

processo educacional. Consequentemente, tais transformações acarretaram 
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mudanças legais que muito têm contribuído para o avanço da Educação Infantil 

enquanto um espaço de atendimento à criança, sujeito do seu próprio tempo. 

Buscar compreender a Educação Infantil no Brasil é trazer à tona este 

universo histórico, político e social, que precisa ser refletido à luz de teorias que 

dêem conta deste espaço social dinâmico. Ao discutir a forma de pensar de um 

grupo, estamos lidando com suas concepções históricas e sociais, construídas a 

partir de suas vivências, de suas leituras, das discussões que fez e faz e do que 

elaborou. Como nos propõe Moscovici, são as �chaves de conversações� que 

formulam novas teorias e preceitos. Estamos, portanto, trabalhando com as 

representações presentes neste grupo. 

A pesquisa aqui relatada discute as representações do grupo de 

professoras da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental sobre a 

Educação Infantil. Ao discutir tais representações, deparei-me procurando 

compreender minhas próprias representações, como elas foram constituídas, quais 

grupos foram significativos nessa construção. 

Esta pesquisa sou eu dimensionada nestas páginas. Muito precisei 

caminhar para descobrir que minhas angústias eram marcas da minha própria 

história. Minhas concepções e desejos diante da Educação Infantil não foram 

construídos neste tempo, formaram-se durante minha trajetória educativa 

profissional. 

 

 

DA MINHA TRAJETÓRIA 

 

 

Pensar minha trajetória formativa significou trazer à tona momentos 

significativos da minha vivência, remetendo um pensar reflexivo sobre aquilo que 

sou hoje como pessoa/profissional. 

Impossível começar minha trajetória formativa sem recorrer às bases 

familiares. Nunca fui obrigada a estudar, embora fosse incentivada pelos meus pais, 

que me proporcionaram condições para que isso ocorresse. Suas maiores 

preocupações em relação aos estudos estavam ligadas às oportunidades de 

trabalho no futuro: estudar para ter um emprego melhor. 
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Algo, porém, sem ser revelado ou dito de forma clara, trazia-me uma 

expectativa diferenciada, principalmente na figura do meu pai. Algo que aparecia nas 

suas histórias, nos exemplos, na construção de sua própria personalidade. Meu pai 

transmitia para mim a mensagem de que �precisávamos fazer a diferença�, sempre! 

Sair do lugar comum, construir, refazer. FAZER A DIFERENÇA. Esse lema me 

acompanha até hoje. 

Fui para a escola com mais de sete anos � na verdade, prestes a 

completar oito � devido ao excesso de alunos do ano anterior, por completar sete 

depois do prazo estipulado e por não ter feito a pré-escola. A princípio, fiquei 

chocada, pois aguardava com ansiedade a entrada na escola; depois, meu pai me 

convenceu de que era o melhor. Teria mais tempo para brincar. Foi muito bom 

mesmo, hoje percebo a diferença. 

Em casa, as coisas sempre foram muito animadas. Devido ao zelo de 

minha mãe, sempre em demasia, nós não podíamos brincar na rua, apesar de 

morarmos em uma rua calma do interior. Eu e meus dois irmãos � na ordem eu sou 

a caçula � saíamos sempre em sua companhia. Meu pai, na época um pouco mais 

liberal, quando chegava do trabalho, convidava as crianças da proximidade para 

ouvir histórias que ele gostava de contar. As crianças foram tornando-se familiares e 

durante o dia vinham para nossa casa brincar. Tínhamos um quintal grande que 

permitia muitas aventuras. Brincávamos muito, meu pai sempre proporcionava as 

novidades para nós: carrinhos de lata, casas de madeira, bonecos de pau. Minha 

mãe, apesar de mais austera, não se importava com as brincadeiras e nos ajudava a 

decorar a casa, a fazer roupas para bonecas, permitia que ouvíssemos a vitrola do 

meu pai na sua ausência, a única coisa que ele proibia. Nosso universo lúdico era 

riquíssimo, entre �contação� de histórias, brincadeiras de faz-de-conta, 

construções... 

Lembro-me que aquele universo significava para mim algo maravilhoso, 

desafiador, sempre inovador. Como afirma Moyles (2006, p. 25): �O brincar, de certo 

modo, é um enigma�. Para nós, esse enigma era simplesmente fantástico, a ponto 

de eu, com sete anos, não conceber um lugar com crianças no qual não se pudesse 

brincar. 

Este foi meu maior choque com a escola. Como fiquei fora da escola, e 

outros colegas da rua, com apenas alguns meses de diferença, estavam estudando, 

eu achava muito bonito vê-los passando de uniforme, com mochilas coloridas, 
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levando lanche. Como meus irmãos eram mais velhos e já estavam em séries mais 

avançadas, eu não via neles a mesma alegria. Na verdade, não tenho lembrança 

dos comentários escolares dos meus irmãos. 

A minha entrada para a escola foi triunfante: um ano de espera, 

curiosidade, angústia e um misto de medo e alegria. Roupa preparada com cuidado, 

o primeiro caderno, a convicção de que já sabia ler e a certeza de que seria tudo 

diferente. Eu só não esperava que fosse tão diferente como foi. Fui me tornando 

aluna... a imagem de que a escola seria a continuidade de uma infância colorida e 

feliz teve fim. 

Conheci na escola o preconceito, fui vítima dele durante muito tempo. 

Inicialmente pela figura da minha primeira professora, que não gostava da presença 

marcante da minha mãe e demonstrava isso me atacando durante as aulas. Depois 

pelos colegas, que reproduziam a atitude da professora e, mais tarde, pela condição 

financeira. A dicotomia da classe social é uma realidade dura nas salas de aula. 

Aprendi desde cedo a me proteger deste preconceito. Primeiramente não 

revelando nada em casa e depois criando meios para não ser vista, silenciando-me, 

quase não existindo no universo escolar. Aprendi a criar muitas formas de me 

manter distante. Como apresenta Certeau: �O homem ordinário� inventa o cotidiano 

com mil maneiras de �caça não autorizada� escapando silenciosamente a essa 

conformação. �Artes do fazer�, �astúcias sutis�, �táticas de resistência� (1994, notas 

da contracapa). 

Foi isso que fiz, usei muitas táticas de resistência. Meu primeiro ano de 

escola foi longo. Percebi também muito cedo que o universo mágico que eu 

imaginava existir, não existia. Brincar era uma atitude proibida e repreendida 

severamente, e em público. As coisas também mudaram em minha casa. Como eu 

manifestava que �não queria ir para a escola�, fui tachada de preguiçosa. Percebi 

que se eu não me dedicasse além das minhas capacidades, teria sérios problemas 

com minha professora. Precisei tornar-me uma ótima aluna. Ter ido para a escola 

mais tarde ajudou-me a tomar atitudes mais maduras diante do preconceito. 

Hoje consigo perceber o meu enquadramento, o que foi realizado e a 

dificuldade pela qual passei para ficar certinha dentro da fôrma. Até o quarto ano do 

Ensino Fundamental não cabia direito no molde que fizeram para mim. Como não 

podia ser modificado, recebi várias amputações para servir ao modelo determinado. 

O sofrimento é sentido nas primeiras vezes, depois o corpo se acostuma. Como 
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dizia uma professora: �fica-se sem vergonha�. Tentam a todo custo manter-nos 

enquadrados, dentro dos moldes estabelecidos, é necessário ser parte do mesmo 

padrão. �Dócil e útil�, como propõe Foucault (1987, p.119): �esses métodos que 

permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição 

constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade e utilidade�. 

O processo de �docilização de corpos� exige determinadas artimanhas 

disciplinares para cumprir seu papel. �Um corpo disciplinado é a base de um gesto 

eficiente� (FOUCAULT, 1987, p. 119). Compor este molde e incorporá-lo ao ser é o 

objetivo do sistema escolar, de modo que não seja mais possível viver sem ele. Ele 

é o próprio sujeito, enquadrado ao sistema. Apesar das boas estratégias utilizadas, 

tive muita dificuldade em aceitar tais moldes e, na medida do possível, fui recriando 

um jeito para me manter, buscando ser aceita no grupo. Como afirma Mendes: cada 

vez mais coagido e sempre menos envolvido por esses amplos enquadramentos, o 

indivíduo se destaca sem poder escapar-lhes, e só lhe resta a astúcia no 

relacionamento com eles, �dar golpes� (2006, p. 53). 

Encontrei, aos poucos, meios, formas, artimanhas de �fazer� no dia-a-dia 

para ficar no anonimato. Havia aprendido que era a única forma de não sofrer. 

Descobri a �galinha dos ovos de ouro� da escola. Aprendi a �aproveitar as 

oportunidades para construir uma prática� (MENDES, 2006, p. 53). Tornei-me uma 

aluna persistente, participativa, séria, organizada e de excelentes notas. 

Todos esses fatores me fizeram optar, ao término do oitavo ano, pelo 

Magistério. Gostava de estar à frente dos projetos, de participar dos eventos, de ser 

notada. Como não tinha muitas possibilidades para isso, resolvi que o magistério me 

possibilitaria. 

Acompanhei durante o Ensino Fundamental a movimentação das alunas 

do Curso Normal, como diziam. Elas estavam sempre andando pela escola, faziam 

teatro, feiras, dias de lazer, brincadeiras, estágios em nossas salas. Liam no 

intervalo, estavam sempre à frente dos acontecimentos da escola. Acompanhavam 

as palestras, pesquisas na biblioteca, reforço com alunos. Fascinavam-me. Saíam 

do anonimato e do lugar comum. Elas faziam a diferença. Era o movimento que eu 

desejava. 

O período do magistério foi riquíssimo. Participava dos eventos da escola, 

contribuía com as professoras da Educação Infantil e do primário. Em sala de aula, 

no entanto, tive conflitos com alguns professores. Como lia bastante, ficava inquieta 
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com algumas colocações e procedimentos, mas não possuía referencial teórico para 

um debate acerca das minhas ideias. 

Com a matrícula no magistério, veio a possibilidade de emprego: auxiliar 

em �escolinha� de Educação Infantil. O trabalho me possibilitava, além do auxílio 

financeiro, observar a prática. Apesar da pouca experiência com a educação, 

guardava a ideia de que uma escola de Educação Infantil precisava ser viva, 

colorida, cheia de encantos, assim como sonhei um dia. A primeira experiência, no 

entanto, deixou-me bastante decepcionada. 

Na escola com a qual tive contato, as crianças ficavam em um pequeno 

espaço, tanto na sala de aula como no pátio. Era uma casa adaptada para ser uma 

escola. Faltavam espaços adequados, cor, organização. As atividades eram, quase 

sempre, dirigidas. As crianças preenchiam exercícios em papéis mimeografados e 

realizavam longas pinturas em desenhos já prontos. As brincadeiras se resumiam 

em manipular alguns objetos em sala, com os alunos sempre sentados nas cadeiras 

em torno das mesas. No pátio, ficavam em um pequeno banco de areia. A presença 

constante dos adultos em torno das crianças marcava exclusivamente a atitude de 

vigiar e cuidar um ser que �virá a ser�, projeto para o futuro, a ser cuidado. 

Era necessário mantê-las ali, quietinhas, falando baixo e pedindo a 

autorização do adulto para tudo. Era preciso aprender a se comportar, 

principalmente para a série posterior. 

As professoras se portavam como �cuidadoras�. A relação delas com as 

crianças era distante, triste, por vezes, indiferente. Em sua maioria, elas não haviam 

terminado o curso de magistério, estavam cursando o quarto ano e aguardavam 

para buscar emprego em outras escolas, considerando aquela situação, portanto, 

passageira. 

Na época, não tinha condições para analisar essa realidade, muito menos 

pensar reflexivamente sobre ela. Isso ocorreu com as experiências teóricas que fui 

adquirindo. 

Ao término desse mesmo ano, fui atuar numa escola diferente. Tinha uma 

proposta inovadora para a época, uma vez que adotava as teorias construtivistas de 

ensino. As proprietárias empenharam-se em formar uma equipe modelo para auxiliar 

na mudança e adotar as novas ideias. Após uma entrevista, fui selecionada para 

fazer parte da equipe. Foi o primeiro marco na minha formação teórica. Entre o 

trabalho e o curso de magistério, tinha momentos de dedicação aos estudos 
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coordenados pela diretora pedagógica. Deparei-me com a leitura de Piaget, Emília 

Ferreiro, Vygotski, entre outros. Esses referenciais compuseram o início da minha 

formação teórica. 

Nossas atividades na escola eram marcadas pela reflexão, mas o 

momento lúdico não era esquecido. Nas formações, a diretora pedagógica abria 

espaços para cantarmos, brincarmos de esconde-esconde, bola-na-lata, bonecas. 

Eram sábados extremamente animados. Essa prática vivenciada na formação era 

também sentida no trabalho com as crianças. 

Quando começamos a rever nossa história lúdica e a refletir sobre a 

importância do brincar no desenvolvimento infantil, senti-me reviver toda a 

experiência da minha infância, principalmente as marcadas antes da escola. 

Essas experiências definiram meu caminho na educação, 

proporcionando-me um olhar para o processo de aprendizagem, que veio a ser 

confirmado posteriormente. 

Aprendi, nesse percurso, que o professor precisa se fundamentar 

teoricamente para operar mudanças. Escrevi Posso brincar, professora?, minha 

monografia de conclusão de curso de pós-graduação, fazendo uso da experiência 

desenvolvida na escola. Este estudo auxiliou a fundamentação teórica das minhas 

reflexões, proporcionando vários trabalhos em grupos de formação. 

As atividades com a formação de professores me levaram para o 

Mestrado em Educação. E, ao desenvolver trabalhos junto às professoras de redes 

municipais de educação e com o curso de Pedagogia na Universidade de Taubaté, 

passei a ter contato direto e diversificado com as professoras e com suas vivências 

cotidianas em sala de aula, o que constitui foco de meu trabalho. 

A atitude das professoras me inquietava: guardo até hoje um sentimento 

de que o processo educacional visa somente o homem do futuro, trabalha com o 

amanhã e não com o que eu sou hoje, com as minhas angústias, com as dúvidas e 

com meu ser do presente. 

Essas inquietações me levaram a focar um olhar mais cuidadoso nas 

falas e exemplos do grupo de professoras, especificamente dos grupos de formação 

continuada das professoras da Educação Infantil, com os quais trabalhei nos últimos 

anos. Estas traziam suas vivências diárias para as discussões, remetendo sempre à 

preocupação de �preparar� a criança para a fase de alfabetização. Afirmavam que tal 

discurso e tal prática não eram, na verdade, seus, mas diante das expectativas das 
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professoras do primeiro ano do Ensino Fundamental, elas acabavam planejando 

seus trabalhos a fim de alcançar os objetivos esperados pelas professoras do ciclo 

seguinte. As professoras da Educação Infantil relatavam as supostas falas das 

professoras do ano seguinte, porém, a maioria delas, nunca havia conversado com 

essas professoras ou se reunido com elas para discutir o assunto. 

Minha pergunta diante deste quadro era: O quê leva as professoras da 

Educação Infantil a organizarem sua prática pedagógica, frente à suposição � pois 

não há, de fato, confirmação da ideia � sobre o que pensam, sobre a educação, 

professoras do nível seguinte? Como um projeto pedagógico poderia ser tão frágil, 

que não se sustentava na prática? As professoras demonstravam em suas falas, 

principalmente nas discussões informais durante os intervalos do curso, a força que 

possuía um �possível� discurso do outro, discurso que estava muito mais na 

imaginação delas, por assim dizer! E por que tal discurso permeava o imaginário 

social das professoras da Educação Infantil? 

Diante dessas inquietações e na busca de compreender o processo no 

qual estava inserida, participei como aluna especial do Programa de Mestrado de 

Universidade Metodista da disciplina �Formação de professores e profissão 

docente�, ministrada pela professora Dra. Marília Claret Geraes Duran, e, 

posteriormente, tornei-me aluna regular do programa. O contato com o tema 

desenvolvido em aula levou-me a pensar no meu papel como profissional, meus 

caminhos e descaminhos. Colocaram-me frente a frente com a minha história de 

vida e com a constituição da minha trajetória profissional, levando-me, como propõe 

Josso (2004), a um �caminhar para si�. Revisitei, durante este período, a minha 

história. Pude realizar uma imersão na minha história de vida e compreender como 

estes delineamentos foram fundamentais para o encaminhamento de minha 

trajetória educativa. 

Consequentemente, passei a questionar a interferência desse processo 

histórico na constituição do meu ser professora e das professoras com as quais me 

relacionava na formação. Embasada nas leituras de Josso (2004), Nóvoa (1997, 

2000), Duran (2001) e Demartini (2005), fui tecendo meu primeiro construto de 

pesquisa, no qual a reflexão sobre história de vida e trajetórias educativas 

apresentou-se como uma possibilidade de análise. 
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TRAJETÓRIAS DA PESQUISA 

 

 

As conversas com a professora Marília durante as primeiras orientações e 

o contato com outros professores fizeram-me refletir sobre a educação de modo 

mais claro e real. Fui, aos poucos, percebendo outros aspectos do processo 

educacional com os quais eu estava envolvida. Muitos questionamentos 

inquietavam-me, sobretudo em relação à Educação Infantil. 

Neste período, aproximei-me do grupo de estudos coordenado pela 

professora Marília. A proposta era refletir sobre a Teoria das Representações 

Sociais, até o momento completamente desconhecida para mim e para o grupo que 

formamos. Estudar as representações é uma forma de dar vida à teoria do �senso 

comum�, apresentou-nos a professora. O direcionamento e as discussões tomaram 

um dimensionamento reflexivo, que nos permitiu compreender a abrangência deste 

universo teórico e seu significado para nossas pesquisas. 

Lendo Moscovici (1978), fiz uma primeira aproximação com a teoria, 

entendendo, então, que a representação social é uma forma de pensamento 

coletivo. Trata-se de um conjunto de conceitos, afirmações e explicações que vão 

além de simples opiniões sobre assuntos ou atitudes em relação aos objetos sociais 

envolvidos. Isso caracteriza as representações sociais, formando �teorias� do senso 

comum, �ciências coletivas�. Tal perspectiva permitiu a interpretação, e mesmo a 

construção, da realidade social. 

Essa aproximação com a Teoria das Representações Sociais ajudou-me 

a rever o universo teórico e, consequentemente, a pesquisa que me propus realizar, 

diferenciando a hipótese do meu trabalho e direcionando minha forma de pensar. 

Pensar uma teoria que evidencie o senso comum parece um contra-senso 

no meio acadêmico, mas é ao mesmo tempo fascinante, pois sugere um encontro 

com o novo, com a diversidade, com o inesperado e, especialmente, com uma forma 

dinâmica de fazer pesquisa. 

O contato com a Teoria das Representações Sociais pareceu-me o 

tempero que faltava para definir o trajeto inicial da pesquisa. 

Após os primeiros escritos, a professora Marília sugeriu-me ainda que 

buscasse outras referências teóricas, com o propósito de costurar meu texto e 



23 
 

  

aprofundar reflexões. Levantou-se então a possibilidade de aproximação com as 

reflexões de Foucault e de Certeau. Fui para casa desestruturada. 

Comecei então, timidamente, a ler Vigiar e punir, de Foucault, pois já 

havia me aproximado de Certeau nas aulas da professora Marília. A princípio, a 

leitura de Michel Foucault pareceu-me completamente fora de contexto. Ao ler a 

obra Vigiar e punir de forma mais cuidadosa e compreender a reflexão sobre a 

docilização dos corpos diante das estruturas sociais em que vivemos, tive a certeza 

de ter encontrado o grande nó da pesquisa. 

Passei a refletir sobre os pressupostos apresentados nas obras de 

Foucault, incluindo sua biografia. Ao refletir a vivência escolar e as estruturas do 

sistema educacional hoje, pude retomar a minha própria vivência escolar, como 

exposto neste texto. Dei-me conta de quanto o meu ser havia-se entregado a um 

processo de docilização de corpos. O processo de escolarização é um processo que 

coloca cada um numa determinada forminha e o deixa ali por muito tempo, até que 

ele possa sair enrijecido com a configuração desejada, sem o perigo de 

deformações. Aqueles que resistem à fôrma são obrigados a permanecer um pouco 

mais de tempo e repetem todo o processo. 

 

[...] A finalidade prescrita ao ensino primário será, entre outras 

coisas, �fortificar�, �desenvolver o corpo�, dispor a criança �para 

qualquer trabalho mecânico no futuro�, dar �uma capacidade de visão 

rápida e global, uma mão firme de hábitos rápidos�. As disciplinas 
funcionam cada vez mais como técnicas que fabricam indivíduos 

úteis (FOUCAULT, 1987, p. 174). 
 

Assim que, dóceis e úteis, os corpos infantis tornam-se alunos, são 

preparados para o futuro, prontos para obedecer à estrutura determinada. 

Cada vez mais cedo, as crianças são encaminhadas para as escolas, 

instituição responsável por proporcionar o �crescimento� intelectual, social, moral, 

cultural do indivíduo. A escola, então, organiza seu jeitinho pedagógico de enquadrar 

a todos num mesmo espaço, num mesmo momento, num mesmo tempo. A rotina, 

quase sempre rígida e pouco lúdica, leva o corpo rapidinho a se habituar aos 

padrões. Cada qual no seu lugar. 

Desde a Educação Infantil, submetem-se os pequenos a estes modelos. 

A atitude da escola de padronizar as pessoas começa pela falta de individualidade 

com a qual se caracteriza. Não há um convite para pensar o EU, o processo 
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individual, as forças e fraquezas. O individual aparece na constatação do 

individualismo. Não há uma leitura do sujeito. Como construir o coletivo com o 

individual sendo massacrado? 

Vejo que assim também direcionei o processo educacional com os meus 

alunos, sempre na intenção de cumprir o que foi proposto no início do ano letivo. 

Entramos crianças na escola e saímos alunos: esse é o maior objetivo da estrutura 

educacional. 

Novamente me vi em mais uma encruzilhada. As leituras de Foucault 

permitiram-me um novo olhar para minha própria história e para o universo escolar. 

Reconhecer a presença das artimanhas do poder nas escolas, e o uso que dele 

fazemos cotidianamente, permite-nos reler as estruturas do processo pedagógico. 

Esses fatores levaram-me a pensar como os professores da Educação 

Infantil elaboram suas reflexões em torno deste segmento. Como trabalham diante 

de tal processo de docilização de corpos em vista de uma educação futura e quais 

representações permeiam tal processo? 

Uma nova busca bibliográfica e reflexiva se iniciou e deparei-me com 

várias ponderações nesta perspectiva; diante das leituras de Finco (2007), Araújo 

(2002) e principalmente Oliveira (2002), fui percebendo que as discussões em torno 

da docilização dos corpos na Educação Infantil já estavam sendo amplamente 

debatidas. 

No entanto, estas reflexões levaram-me a perceber que a fala das 

professoras está amplamente relacionada ao seu modo de conceber o processo. 

Mesmo com o desejo de mudança, parece-me que a força da palavra dita ou criada 

no grupo permanece mais forte. Ou seja, é fundamental reconhecermos suas 

representações e a forma como estas foram elaboradas no seu grupo. 

Diante dessas perspectivas, firmei meu trabalho de pesquisa na Teoria 

das Representações Sociais dos professores sobre a Educação Infantil. Ao optar por 

essa teoria, a pesquisa, atenta ao banco de dados de algumas universidades, foi 

fundamental e ajudou a confirmar a escolha. A leitura constatou várias produções 

em torno das representações sociais. As teses e dissertações de mestrado de 

Pavarino (2004), Demathé (2008) e Ialago (2007) foram marcantes para a reflexão 

da Teoria das Representações Sociais no universo da pesquisa, sendo o trabalho de 

Demathé específico na área da Educação Infantil. As publicações de Sá (1995), 

Abric (2000), Arruda (2002), Rangel (2004), Marková (2006) e Mazzotti (2008) 
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contribuíram de forma singular para a familiaridade com a teoria, compreendendo, a 

partir destes, a aplicação do referencial teórico na prática das pesquisas. Por sua 

parte, os consagrados trabalhos de Moscovici (1978, 2003), o principal 

representante da Teoria das Representações Sociais, e Jodelet (2004, 2007), sua 

principal colaboradora, formaram o eixo teórico fundamental para a compreensão 

conceitual da mesma, sendo ambos os autores a linha-mestra deste processo 

reflexivo. 

Como a pesquisa abrange o estudo das representações sociais no 

universo da Educação Infantil, trouxemos também as contribuições de Kramer 

(1987, 1989, 1999), Sanches (2003), Campos (1999, 2006) e Rosemberg (2002, 

2003, 2007) para embasar as reflexões teóricas entre as representações sociais e a 

Educação Infantil. 

 

 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 

 

O que me motivou para o trabalho de pesquisa com a Educação Infantil 

foi a possibilidade de lançar um olhar criterioso e científico para a escola dos 

pequenos. Não mais analisá-la de fora, com um olhar preconceituoso, mas ouvindo 

os sujeitos que a compõem, para debruçar-me sobre sua história e procurar 

compreendê-la dentro do contexto social em que foi construída e em que é 

modificada. Deste modo, traço como ponto central da pesquisa as seguintes 

questões: Como os professores concebem a Educação Infantil? Quais são as 

representações sociais de professores sobre a Educação Infantil e como estas 

influenciam suas atividades profissionais? Como as representações dos professores 

da Educação Infantil diferem das representações dos professores do 1º ano do 

Ensino Fundamental? Em quais perspectivas isso ocorre? 

Refletindo a respeito das representações sociais de professores sobre a 

Educação Infantil, será possível identificar como o grupo pensa a respeito deste 

nível de ensino, quais teorias elaboraram a partir das leituras feitas, das discussões 

e vivências. Assim, tenho como perspectiva mapear suas principais impressões, 

formas de pensar e de agir com as crianças, com os pais e demais agentes 

escolares. Conhecer o pensamento destes educadores, o sentido que estes 
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atribuem a suas ações, para assim compreender as interferências desta forma de 

pensar na dinâmica do cotidiano escolar infantil. 

Dentro desta proposta central, utilizarei como referencial teórico o 

conceito de representação social trazido por Moscovici. Proponho-me a estudar as 

representações sociais de professoras da Educação Infantil, considerando pertinente 

o que diz Moscovici a respeito das representações sociais, ou seja, de que são estas 

que conseguem 

 

 incutir um sentido ao comportamento, integrá-lo numa rede de 
relações em que está vinculado ao seu objeto, fornecendo ao mesmo 

tempo as noções, as teorias e os fundos de observação que tornam 

essas relações estáveis e eficazes (1978, p. 49). 
 

Pretendo, então, conhecer as combinações que são feitas pelos 

professores das imagens que possuem da sua prática pedagógica; verificar como o 

universo exterior (as teorias, as exigências profissionais) tornou-se um conhecimento 

interiorizado para cada um. Com a interpretação destas representações será 

possível compreender como o professor constrói sua prática pedagógica, 

considerando que tal prática é definida a partir do lugar de onde se está falando e 

está relacionada a interesses individuais e coletivos. 

Este processo pauta-se num tipo de concepção de infância e de 

educação, dimensionado pelas histórias de vida e trajetórias educativas e 

consideradas como fontes geradoras do cotidiano, um cotidiano construído a partir e 

com o grupo ao qual professores participam e dialogam. Essas representações 

apresentam-se, então, como organizadoras da prática escolar. 

A Teoria das Representações Sociais é, assim, um instrumento teórico 

que auxiliará a reflexão sobre o modo de pensar do grupo de professores. São 

representações sociais �forjadas� no grupo e que permitem que seus membros 

compreendam a realidade, é uma forma de pensamento coletivo. Trata-se de um 

conjunto de conceitos, afirmações e explicações que vão além de simples opiniões 

sobre assuntos ou atitudes em relação aos objetos sociais envolvidos. Isso 

caracteriza as representações sociais, formando �teorias� do senso comum, 

�ciências coletivas�. Tal perspectiva de entendimento permite uma interpretação da 

realidade socialmente construída. 
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Diante dessas perspectivas, concentramos os estudos nesta escola para 

os pequenos, em como esta está dimensionada e organizada no acolhimento da 

criança. O ponto central deste trabalho é o de investigar como os professores 

pensam a Educação Infantil. Estão consideradas as professoras da Educação 

Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental, ou seja, aquelas que estão 

diretamente ligadas à criança da Educação Infantil ou que vem dela. 

O primeiro capítulo desta Dissertação oferece uma breve panorâmica da 

Teoria das Representações Sociais, passando pelas suas origens e fundamentos. 

Realiza uma breve incursão nas teorias complementares da representação social, 

descrevendo a teoria do Núcleo Central, abordando a parte estrutural das 

representações, discutindo o pressuposto lançado por Abric. 

O segundo capítulo apresenta uma discussão de fatos históricos, sociais 

e políticos da Educação Infantil no Brasil, passando pela concepção histórica da 

criança e trazendo à tona os desafios da constituição da Educação Infantil. O 

capítulo pretende situar historicamente o leitor, com o intuito de facilitar a 

compreensão das várias etapas pelas quais a Educação Infantil passou. 

O terceiro capítulo procura contextualizar a pesquisa: nele são descritos a 

escolha dos locais da pesquisa, os critérios para a seleção dos sujeitos e os 

instrumentos utilizados para coleta e tratamento dos dados do presente estudo. 

O capítulo quatro trabalha a análise e discussão dos dados, apresentando 

e refletindo os relatórios fornecidos pelos softwares EVOC e ALCESTE. 

Por fim, apresentamos as considerações finais deste estudo, apontando 

os pontos marcantes da pesquisa, as principais discussões e reflexões, e as lacunas 

do trabalho, que podem dar margem a novas pesquisas. 
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1 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

A representação é um guia para as ações sociais. 
Abric 

 

 

A proposta central desta pesquisa é a de identificar como é concebido, 

por professoras da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental, o trabalho 

com a Educação Infantil. Lancei mão da Teoria das Representações Sociais para, 

como já afirmado anteriormente, ser o instrumento teórico que embasará esta 

discussão. 

Definir-me por este caminho, no entanto, não foi uma tarefa fácil, mas 

hoje percebo que, apesar da complexidade da tarefa empreendida, ela é compatível 

com o que pretendo estudar. 

Um dos principais desafios é o de definir e compreender o que é uma 

�representação social�. Como menciona o próprio Moscovici, �a realidade das 

representações sociais é fácil de apreender, não o é o conceito� (1978, p. 41). 

Pretendo neste texto explicitar, em linhas gerais, um pouco do meu 

entendimento sobre Representação Social a partir dos estudos realizados. 

A Teoria das Representações Sociais é, assim, um instrumento teórico 

que auxiliará a reflexão sobre o modo de pensar do grupo de professores. São 

representações sociais �forjadas� no grupo e que permitem que seus membros 

compreendam a realidade. 

 

 

1.1 ORIGEM 

 

 

O conceito representação social, usado pelo sociólogo francês Serge
1 

Moscovici tem sua origem na década de 1960, na França. A representação social é 

                                                
 
 
1 Serge Moscovici, Sociólogo francês, nasceu em 1925, na Romênia, tendo assumido cargos de 
direção na Escola Prática de Altos Estudos em Paris. A sua vasta obra reflete as múltiplas áreas que 
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uma forma de pensamento coletivo. Trata-se de um conjunto de conceitos, 

afirmações e explicações que vão além de simples opiniões sobre assuntos ou 

atitudes em relação aos objetos sociais envolvidos. Isso caracteriza as 

representações sociais, formando �teorias� do senso comum, �ciências coletivas�. Tal 

perspectiva permite a interpretação, e mesmo a construção, da realidade social. 

Serge Moscovici, como afirma Arruda (2002), tem na sua história de vida 

o motor de sua pesquisa. Romeno, naturalizado francês, sofre com os preconceitos 

e a opressão nazista durante a Segunda Guerra Mundial. 

 

Ela levou-o a formular perguntas que o perseguem até hoje: Por que 

a fé remove montanhas? Como é possível que os seres humanos se 

mobilizem a partir de algo que aparentemente supera a razão? Como 

é possível que sejam os conhecimentos práticos a base para que 

vivam suas vidas? (ARRUDA, 2002, p. 131). 
 

A busca de respostas a essas perguntas gerou a construção de sua obra 

teórica, fortemente ligada ao conhecimento sociológico, mas com apoio dos 

processos �subjetivos e cognitivos�. Uma de suas principais ideias: �A realidade é 

socialmente construída e o saber é uma construção do sujeito, mas não desligada 

da sua inscrição social� (ARRUDA, 2002, p. 131). A Teoria das Representações 

Sociais não separa os sujeitos dos seus saberes, determinantes da sua forma de 

viver o cotidiano. Os indivíduos não são apenas processadores de informações, nem 

meros �portadores de� ideologias ou crenças coletivas, mas pensadores ativos. Este 

pensar ativo não é individual, mas produto de um meio, de uma realidade social. 

O conceito e a Teoria das Representações Sociais aparecem oficialmente 

no trabalho de Moscovici intitulado La psychanalyse, son image et son public (1961, 

1976). O trabalho aborda a apropriação da sociedade parisiense do fenômeno da 

socialização da psicanálise. 

                                                                                                                                                   
 
 
investigou: os efeitos da reconversão industrial nas relações sociais, as questões da comunicação e 

das relações interpessoais, as relações entre a lingüística e a sociologia, etc. Uma das questões que 

mereceu especial reflexão, concretamente na obra Sociedade contranatura, foi um dos temas 
centrais das ciências humanas e sociais: as relações entre a cultura e a natureza. Dirigiu a obra 
Introduction à la psychologie sociale, podendo-se ainda destacar Psychologie de la communication. 
Serge Moscovici. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2009. [Consult. 2009-01-25]. 
Disponível em: <http://www.infopedia.pt/$serge-moscovici>. 
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A expressão representações sociais traz no seu bojo as reflexões de 

Durkheim, por meio de seus estudos sobre representações coletivas. O conceito de 

representações coletivas é o conceito pelo qual 

 

[...] Durkheim (1912, 1978) procurava dar conta de fenômenos como 

a religião, os mitos, a ciência, as categorias espaço e tempo etc. em 

termos de conhecimentos inerentes à sociedade (apud SÁ, 1995, p. 
21). 

 

Embora Moscovici beba primeiramente em fonte durkheimiana, suas 

perspectivas teóricas diferem deste. O conceito de representações coletivas não 

abrangia as perspectivas propostas por Moscovici, uma vez que estas se restringiam 

a uma análise puramente sociológica. Para Durkheim, a �sociologia é uma realidade 

sui generis� onde as �longas séries de gerações acumulam suas experiências e 

saber� (SÁ, 1995, p. 21). 

Moscovici, entretanto, viveu �através da ciência das descontinuidades, 

das instabilidades e relatividades� (SÁ, 1995, p.190). Isso influenciou profundamente 

sua forma de pensar a sociedade e levou-o a buscar uma análise psicossocial, na 

qual o indivíduo é sujeito ativo, ser individual, mas amplamente comprometido com o 

social, um social dinâmico. Os indivíduos que compõem a realidade cotidiana são 

sujeitos construtores do conhecimento, diferindo, em linhas gerais, do conceito 

durkheiminiano. Para Moscovici, as representações coletivas, no conceito de 

Durkheim, apresentavam aspectos que não permitiam reconhecer os novos 

fenômenos detectados, pois se apresentavam como um conceito que abrangia 

formas de conhecimento amplas e heterogêneas; tinha uma concepção estática da 

sociedade e via as representações como entidades explicativas absolutas e 

irredutíveis. Moscovici, diante destas perspectivas assume: 

 

As representações em que estou interessado não são as da 

sociedade primitiva, nem as reminiscências, no subsolo da cultura, 
de épocas remotas. São aquelas da nossa sociedade presente, do 

nosso solo político, científico e humano, que nem sempre tiveram 

tempo suficiente para permitir a sedimentação que as tornasse 
imutáveis (MOSCOVICI, apud SÁ, 1995, p. 22). 

 

Segundo Marková (2006), as reflexões de Serge Moscovici foram 

influenciadas amplamente pelos estudos de Piaget, sobre o conhecimento do senso 
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comum nas crianças, sendo que Moscovici concentra sua atenção no conhecimento 

do senso comum dos adultos. 

Os estudos das representações sociais recebem também influência direta 

dos trabalhos de Freud, que mostram como a criança elabora suas teorias sobre as 

questões fundamentais para a humanidade, teorias estas carregadas de marcas 

sociais provenientes da sua origem, e de Lévy-Bruhl, baseado nos estudos do 

pensamento místico, constituída por povos distantes, mostrando como estes 

elaboram outra forma lógica de pensar o mundo diferentemente do pensar ocidental. 

Moscovici, no entanto, busca se afastar da perspectiva individualista da 

psicologia cognitivista de seu tempo, procurando refletir a realidade cotidiana da 

sociedade na perspectiva de uma psicossociologia. 

Sendo o pioneiro nos estudos das representações sociais, como teoria do 

senso comum, construídas na efervescência do cotidiano, Moscovici, segundo 

Mazzotti (1994), sempre se �recusou a apresentar uma formulação escrita da teoria, 

argumentando que, ao inaugurar um campo de pesquisa, não poderia determinar, de 

antemão, como este poderia evoluir�. Isso, como complementa a autora, �deu origem 

a inúmeras críticas�, mas, de outra forma, contribuiu para a �expansão do campo da 

pesquisa� por pesquisadores de diversas áreas (p. 65). 

Uma das principais colaboradoras de Moscovici foi Denise Jodelet, que 

 

[...] analisa a evolução dos conceitos de representações sociais até 

os nossos dias, destacando sua complexidade, vitalidade e 
transversalidade no campo das ciências humanas, e mostrando que 
já se pode falar de uma �teoria das representações sociais�, uma vez 

que este é hoje �um domínio de pesquisa dotado de instrumentos 

conceituais e metodologias próprias� (MAZZOTTI, 1994, p. 65). 
 

Jodelet sistematiza o campo teórico das representações sociais e 

contribui para o aprofundamento dos conceitos e do processo formador destas. Além 

de Jodelet, outros pesquisadores têm se debruçado nos estudos das representações 

sociais, trazendo significativas contribuições para a constituição da teoria, tais como: 

Abric (1984, 1989, 1994), que desenvolve pesquisas voltadas para o núcleo 

figurativo das representações sociais, conhecida como a Teoria do Núcleo Central, e 

investiga a influência das representações sobre o comportamento; Grize (1985), que 

apresentou em seus estudos a noção-chave de �esquematização�, analisa a �lógica 

natural� em operação nas atividades discursivas; Flament (1987, 1989, 1994), que 
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trabalhou em seus estudos com o que denominou de �hipótese da condicionalidade", 

e procura identificar os elementos que compõem a estrutura das representações 

sociais; Hewstone (1990), que analisa as relações entre psicanálise e representação 

social, entre esta e a atribuição causal e Doise (1990, 1993), que segue uma linha 

de abordagem que se ocupa mais precisamente com as condições de produção e 

circulação das representações sociais (MAZZOTTI, 2008). 

 

 

1.2 FORMANDO UMA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

 

As representações sociais circulam no âmbito dicotômico do �individual� e 

do �social�. Moscovici propôs uma psicossociologia, fortemente imbricada no social, 

que pudesse contemplar tanto o comportamento individual quanto os fatos sociais, 

um processo de inter-relação entre o indivíduo e o meio. 

A elaboração das representações se dá nas práticas sociais através do 

relacionamento do indivíduo com o meio. Estas representações são expressas pela 

linguagem. Uma representação social, forjada por um determinado grupo, 

transforma-se em teoria de referência, �chave de leitura�, para que os membros de 

um grupo compreendam a realidade. Por isso, Moscovici afirma que o estudo das 

representações deve acontecer numa relação que se dá na prática social e histórica; 

expressa-se na linguagem, pela comunicação do dia-a-dia, pois seus elementos não 

só exprimem as relações sociais, mas contribuem para construí-la. 

O que está em jogo neste processo é o dinamismo das relações 

individuais e sociais. É na efervescência deste que as representações se 

manifestam, mediadas pela comunicação; é construção do sujeito, mas com forte 

origem social. 

Os indivíduos que fazem parte da sociedade compõem um corpo social 

intercambiável, porque se relacionam dinamicamente. Estes sujeitos participam de 

um universo pensante, segundo Moscovici: 

 

[...] os indivíduos, em sua vida cotidiana, não são essas máquinas 

passivas de obedecer a aparelhos, registrar mensagens e reagir a 
estimulações exteriores, em que se quis transformar a Psicologia 

Social sumária, reduzida a recolher opiniões e imagens. Pelo 
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contrário, eles possuem o frescor da imaginação e o desejo de dar 

um sentido à sociedade e ao universo a que pertencem (1978, p. 56). 
 

Os indivíduos vivem experiências neste universo, criam formas de pensar 

e de explicar a realidade; partilham conhecimentos, produzem outros. É neste 

ambiente que, segundo Moscovici (1978), as representações são criadas � lugar em 

que são elaborados os temas que compõem o universo de cada um. 

As representações sociais apresentam-se como forma de o sujeito e o 

grupo explicarem a realidade. Não são apenas opiniões a respeito de fatos, mas 

uma interpretação elaborada do real. São teorias que se criam sobre os fatos, as 

descobertas, os objetos. Essa forma de criar as teorias para explicar a realidade 

ocorre através do que Moscovici denominou de �mundo da conversação�: permutas 

verbais, que permitem que as informações, os conceitos, hábitos sejam transmitidos, 

refletidos e transformados. �A representação social constitui uma das vias de 

apreensão do mundo concreto, em seus alicerces e em suas consequências� 

(MOSCOVICI, 1978, p. 44). 

Os indivíduos criam suas representações, estas circulam em nosso meio 

por gestos, falas, comportamentos. Em um grupo, estas representações tendem a 

ser dimensionadas de acordo com seu habitus, criando formas de pensar coletivas. 

Como afirma Jodelet (2004), as informações, conceitos, pareceres, 

chegam ao cotidiano pela via da comunicação, provêm das ciências e compõem o 

chamado conhecimento científico e, por meio da conversação, são disseminados 

pelos indivíduos e por grupos. 

As representações sociais não são, no entanto, meros pareceres e 

opiniões, nem fotografias da realidade, mas formas de conhecer que se 

desenvolvem no grupo. A construção social da realidade parte do sujeito, ativo, 

criativo, mutável, o qual produz conhecimento. Tem origem no social e a ele retorna. 

O conhecimento é gerado na relação cotidiana, nas experiências anteriores dos 

indivíduos. A partir de conhecimentos anteriores, novos conhecimentos são 

formulados. O insólito torna-se familiar. Ali são geradas as representações sociais, 

no ato de tornar o não-familiar em familiar. Isso ocorre, segundo Moscovici, por um 

sistema de trocas que se insere no grupo pelas suas ligações cotidianas, no 

processo de comunicação que acontece pela linguagem. 
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[...] o conhecimento penetra no �mundo da conversação�, 

progredindo as permutas verbais depois de certo tempo. Uma frase, 
um enigma, uma teoria, apanhados no ar, aguçam a curiosidade, 

prendem a atenção. Fragmentos de diálogos, leituras descontínuas, 

expressões ouvidas algures... Graças a esses falatórios, não só as 

informações são transmitidas e os hábitos do grupo confirmados, 

mas cada um adquire uma competência enciclopédica acerca do que 

é objeto de discussão (MOSCOVICI, 1978, p. 53). 
 

É uma forma de dar voz ao sujeito, ao não-especialista. São vários os 

indivíduos que pensam juntos sobre um determinado assunto. Constitui-se, diante 

do seu modo de pensar, uma teoria, uma teoria com base no senso comum. Esta 

forma de pensar está imbricada no lugar de onde esses sujeitos estão falando, que é 

seu universo social, cultural e histórico. 

Esta é a finalidade das representações sociais � tornar o não-familiar em 

familiar. Trazer para o universo interior do indivíduo o que é exterior. O estranho 

penetra no indivíduo e gera conhecimento. O que estava ausente adiciona-se ao que 

está presente e se modifica. �Os conceitos ganham cor ou se concretizam (ou como 

é de costume dizer, objetivam-se), enriquecendo a tessitura do que é; para cada um 

de nós, a realidade� (MOSCOVICI, 1978, p. 51). 

Como afirmamos anteriormente, somos seres ativos e pensantes. A 

sociedade se faz de seres não-estáticos que têm opinião sobre o que ouvem e 

falam, explicam a realidade a partir de sua experiência e do grupo com o qual 

convivem. A sociedade é, portanto, um sistema de pensamento. Estes sistemas 

compuseram universos, que formaram duas classes distintas de universos, os quais 

Moscovici denominou de Universos Consensuais e Universos Reificados. 

Os universos reificados correspondem ao conhecimento científico, local 

onde as ciências circulam, bem como seus pensadores e especialistas. O 

pensamento erudito possui rigor metodológico, lógico, objetividade e teorização. Os 

universos consensuais são as atividades nas quais vigoram o senso comum, as 

interações cotidianas. Os indivíduos são livres, sujeitos curiosos, manifestam suas 

opiniões, apresentam suas �teorias� e respostas para os problemas. O sujeito 

elabora seus conhecimentos a partir da realidade em que vive, ligada ao seu meio, 

seu habitus. É a partir deste, de seu habitus, que cria �teorias� e explica a sociedade, 

sem ser um especialista. Neste universo são �produzidas as Representações 

Sociais. As �teorias� do senso comum são aí elaboradas� (SÁ, 1995, p. 28). 
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Ambos os universos atuam, no entanto, de forma intercambiável, para 

�moldar nossa realidade�. O novo, o diferente, o não-familiar, é trazido através do 

universo reificado pelas ciências (novas descobertas, invenções, produções, fatos 

políticos), passa a compor o universo consensual e, assim, o que era diferente, 

novo, não-familiar, torna-se familiar. 

Segundo Moscovici, este processo de tornar o objeto não-familiar em 

familiar ocorre por meio de um duplo mecanismo: o da ancoragem e o da 

objetivação. 

O primeiro mecanismo, a ancoragem, é o processo que vai amarrar, que 

vai ancorar a nova ideia, dando a ela categoria de �imagem comum�, trazendo-a 

para o contexto familiar. O indivíduo, ao realizar este processo, busca compará-lo 

aos paradigmas já existentes. Dá nome ao que não possuía, classifica-o trazendo 

mais próximo de sua compreensão. 

 

Então nós podemos representar o não-usual em nosso mundo 
familiar. Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar 

um nome ao que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, 
de representá-lo. De fato, a representação é, fundamentalmente, um 

sistema de classificação e de denotação, de alocação de categorias 

e nomes (MOSCOVICI, 2003, p. 62). 
 

O processo de classificar, denominar, trazer à luz o que era estranho, 

não-familiar, implica, na maioria das vezes, em juízo de valores e trazer para o 

território conhecido, ancorar e amarrar ali o novo, o desconhecido. O sujeito, para 

realizar este processo, recorre ao que já é familiar para exemplificar, explicar o não-

familiar. 

O segundo processo é o de objetivação. Processo que transforma algo 

abstrato em algo concreto. Ocorre a materialidade das ideias, estas se tornam 

objetivas. É o que Moscovici vai determinar como sua �face figurativa�. Atribuir um 

sentido àquilo que está distante, uma representação icônica do fato, ideia, 

mensagem ou objeto. Seria a passagem dos conceitos e ideias para imagens 

concretas. 

Esta atividade permite trazer o que está ausente para o universo 

conhecido, palpável, quase tangível. Através deste, o objeto, anteriormente 

misterioso, passa a ser algo efetivamente objetivo, palpável, tornando-se natural 
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após haver sido devidamente destrinchado, recomposto (ARRUDA, 2002). Esse 

mecanismo de objetivação ocorre seguindo três fases. Elas, apresentadas por 

Jodelet (apud SÁ, 1995), são: 

 Seleção e descontextualização: forma de os indivíduos ou grupos 

apropriarem-se do conhecimento em função de critérios culturais; é uma construção 

seletiva da realidade a partir dos conhecimentos e experiências que o grupo já 

possui. Numa sociedade, no entanto, este processo é diferenciado, nem todos têm 

acesso ou compreensão da informação da mesma maneira.  

 Formação de um núcleo figurativo: é a formação de imagens a partir de 

elementos selecionados, o indivíduo busca dados que já possui para compreender o 

novo, o não-familiar. É, de acordo com Sá, �uma estrutura imaginante que reproduz 

uma estrutura conceitual� (1995, p. 41). 

 Naturalização dos elementos do núcleo figurativo: o abstrato passa, 

neste momento, a ser concreto. O conceito está agora naturalizado e passa a 

vigorar como elemento da realidade. 

Este duplo mecanismo, da ancoragem e da objetivação, não ocorre, no 

entanto, de forma estanque ou dissociável. Ao contrário, são intercambiáveis, 

ocorrendo concomitantemente, numa relação dialética. Concretizando a constituição 

da representação social, na medida em que torna o não-familiar em familiar. 

Moscovici, afirma que: 

 

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a 

memória. A primeira mantém a memória em movimento e a memória 

é dirigida para dentro; está sempre colocando e tirando objetos, 

pessoas e acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo 
e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos 
direcionada para fora (para os outros), tira daí conceitos e imagens 

para juntá-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a 
partir do que já é conhecido (2003, p. 78). 

 

A representação, agora constituída, recebe influência do meio no qual se 

caracterizou ao mesmo tempo em que o influencia. Completa-se então o processo, a 

representação circula, a partir de então, no universo familiar do indivíduo, moldando 

a sua realidade, possibilitando uma nova leitura do mundo. 
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Assim, as representações sociais se caracterizam no cotidiano, nas 

relações que se estabelecem: compondo o universo social, circulam no nosso dia-a-

dia. 

 

 

1.3 FUNÇÕES DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Pensar os agentes que compõem o universo escolar, focando na figura do 

professor, é uma possibilidade de ampliar os espaços de reflexão do processo 

educacional. Pensar o processo educacional, acreditando na sua possibilidade 

dinâmica de transformação da sociedade, é dar voz aos professores, para poder 

compreender o que este pensa sobre o universo com o qual interage. 

Superada a necessidade primeira de conceituar e buscar compreender o 

que é representação social e quais as suas especialidades teóricas, é fundamental, 

agora, darmos passos mais práticos e significativos em torno da teoria e de sua 

aplicação no universo cotidiano que se pretende pesquisar. Assim, é importante 

caracterizarmos as funções de uma representação social, buscando costurá-la ao 

plano de pesquisa. 

As representações, como observamos, têm um papel fundamental junto 

às práticas sociais, uma vez que contribuem para a construção de uma realidade. 

Funcionam como �chaves� de leitura do cotidiano. Um grupo constrói suas 

representações por meio de processos reflexivos sobre o objeto, como já 

mencionado. Estes processos são facilitados pelo diálogo ou, como Moscovici 

denomina, pelo �mundo da conversação�. 

Com essa breve incursão na Teoria das RS, na forma como Moscovici, 

colaboradores e interlocutores vem aprofundando seus principais corolários, procurei 

evidenciar sua característica plural, ressaltando que: 

 

Desde a publicação de Psychanalyse, son image et son public por 
Moscovici, no início da década de 60, um número cada vez maior de 

trabalhos sobre representações sociais passou a apresentar uma 
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variedade de abordagens metodológicas
2 a ponto de Martinez Garcia 

e Garcia Ramírez afirmarem que tanto o procedimento científico 

como os instrumentos de coleta deveriam ser caracterizados pela 
plurimetodologia, uma vez que, de acordo com esses autores, �[...] 
ainda não nos encontramos diante de um corpo teórico capaz de 

gerar uma metodologia de estudo própria e específica adaptada ao 

seu objeto de estudo� (1992:400)
3 (VILLAS BÔAS, 2008, p.51). 

 

Como muito bem analisa Villas Bôas (2008), essa característica plural se 

estende também para as próprias linhas de pesquisa em representações sociais, e 

que podem ser traduzidas em quatro vertentes. Duran (2008) traz uma síntese 

dessas vertentes, considerando a relevância da escolha da Teoria das 

Representações Sociais para o desenvolvimento da pesquisa a que se propunha,
4 e 

que também podem contribuir para justificar tal relevância para a presente pesquisa 

que me proponho a desenvolver. 

 

[...] Em primeiro lugar, vale considerar que as representações sociais 

constituem ao mesmo tempo uma perspectiva e uma teoria. 
Enquanto perspectiva tem tido diversas formas de abordagem ou 
mais precisamente de apropriação de conteúdos teóricos. Cada 

forma marca um estilo de trabalho estreitamente vinculado com os 
objetivos do pesquisador e com seu objeto de pesquisa. Outro 
aspecto importante diz respeito ao rigor metodológico de Moscovici e 

a atualidade e riqueza da teoria em suas três linhas: uma que parte 

da complexidade das representações � desenvolvida por Jodelet em 
estreita proximidade com a proposta original de Moscovici; outra, 
desenvolvida em Aix em Provence por Jean Claude Abric em torno 
do estudo da estrutura das representações sociais, dando suporte à 

teoria do Núcleo Central (Cf. SÁ, 1996); a terceira, mais sociológica, 

desenvolvida em Genebra por Willem Doise, centralizada nas 
�condições de produção e circulação das representações sociais� (Cf. 

SÁ, 1996). 
 

Considerando a discussão anterior, e citando DURAN (2008), entendo 

que: 

 

[...] a presente pesquisa estará amparada na corrente 

moscoviciana/jodeliana das RS, ou seja, aquela que estabelece uma 

                                                
 
 
2 A respeito, ver Abric (2003) e Martínez Garcia e Garcia Ramires (1992), (notas da autora). 
3 Cf. original: �[...] Nos encontramos ante un cuerpo teórico que no ha sido aún capaz de generar una 

metodología de estudio propia y específica adaptada a su objeto de estudio� (nota da autora). 
4 DURAN, Marilia Claret Geraes Professores em formação e profissão docente: narrativas 
autobiográficas e representações sociais. Projeto de Pesquisa aprovado para o desenvolvimento de 

Estágio Pós-Doutoral. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2008 (p. 20 - 22). 
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aproximação processual, pois a palavra processo identifica a 
essência deste modo de aproximação, mais centralizado no aspecto 

constituinte do que no aspecto constituído das representações. 

Jodelet assinala que, enquanto contribuição decisiva ao estudo da 

vida mental individual e coletiva, �as representações sociais são 

abordadas tanto como produto como o processo de uma atividade de 
apropriação da realidade exterior ao pensamento e de elaboração 

psicológica e social desta realidade�. Isto quer dizer que nos 

interessamos por uma modalidade de pensamento, sob seu aspecto 
constituinte � o processo, mas considerando o constituído � os 
produtos ou conteúdos (p. 5). 

 

Considerando a pesquisa e o grupo de pesquisa em foco (os professores 

da Educação Infantil e os do primeiro ano do Ensino Fundamental), reflito sobre 

como tais professores constroem suas representações sobre a Educação Infantil. 

Entendo que com essa análise terei condições de identificar o que podemos chamar 

de �chaves de leitura� que os professores utilizam para interpretar o cotidiano da 

Educação Infantil. 

A escolha por desenvolver uma reflexão a respeito da Educação Infantil 

com e através das representações dos próprios professores que trabalham com este 

segmento ou que são diretamente influenciados por ele, no caso dos professores do 

primeiro ano do Ensino Fundamental, parece pertinente. Ao dominarmos o conceito 

de representação social, percebemos que este é �responsável� por interpretar uma 

dada realidade: mesmo que o professor não tenha consciência da sua 

representação, ela está presente e determina sua forma de pensar sobre os 

aspectos sociais. Nas palavras de Abric, �a representação é um guia para as ações 

sociais� (2000, p. 28). 

Ou seja, respondendo a algumas funções, é determinante para 

 

[...] compreender e balizar o mundo, a representação social é 

elaborada por um sujeito ativo e criativo. Não se pode ignorar, 

porém, que esse sujeito está mergulhado em uma cultura, em um 

momento histórico, social, político e econômico. As representações 

sociais têm um papel preponderante na mediação entre o individual e 

o social, cumprindo importantes funções (IALAGO, 2007, p. 26). 
 

Abric (2000) contribuiu amplamente com seus estudos para a 

compreensão das funções essenciais das representações sociais, identificando 

quatro funções, as quais nos auxiliam a compreender a escolha deste referencial 

teórico. Em primeiro lugar a Função de Saber, permite-nos compreender e explicar a 
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realidade, ligada ao saber prático do senso comum. As representações sociais são 

necessárias e facilitam a comunicação, pois �definem o quadro de referência comum 

que permite as trocas sociais, a transmissão e a difusão deste saber �ingênuo�� 

(ABRIC, 2000, p. 28). A segunda função é a Função Identitária, que define a 

identidade e permite a proteção da especificidade dos grupos. Situa o grupo num 

campo social. Desempenha importante papel no controle social. Outra função das 

representações sociais destacada por Abric é a Função de Orientação, que guia os 

comportamentos e as práticas. O sistema de pré-decodificação da realidade 

determina a priori os comportamentos adequados às situações. Seleciona uma ação 

para uma dada realidade, operando como seleção e filtragem de informações. Por 

fim, o autor apresenta a Função Justificadora, que permite, a posteriori, justificar as 

tomadas de posição e os comportamentos, intervindo na avaliação da ação, 

possibilitando aos atores explicar e justificar suas condutas. 

O autor aponta uma análise estrutural das representações sociais, propõe 

a teoria do Núcleo Central. Segundo Sá, 1996: 

 

[...] parece adequado considerar a teoria das representações sociais 

proposta por Moscovici como a �grande teoria� psicossociológica, em 

relação a qual a teoria do núcleo central constituiria uma abordagem 

complementar (p 51). 
 

Toda representação social poderia ter seu conteúdo organizado em torno 

de elementos centrais. O núcleo central assegura, de acordo com Abric, a 

significação, a consistência e a permanência da representação. �Trata�se do 

elemento, ou elementos, mais estável da representação, aquele que assegura a 

continuidade em contextos móveis e evolutivos� (2000, p.31). O núcleo central é 

resistente à mudança, está ligado à história do indivíduo, é determinado pelo objeto 

que está representado e pela relação que o indivíduo ou o grupo estabelecem com o 

objeto. Sendo determinado, além das condições históricas, pelas condições 

sociológica e ideológica, está ligado à memória coletiva. Sua determinação é 

essencialmente social, define normas e valores do indivíduo e do grupo. Visa à 

continuidade da representação. 

Além dos elementos centrais (o núcleo central), há ainda, numa 

representação, a presença dos elementos periféricos. Os elementos periféricos da 

representação são mais flexíveis, mutáveis, gerando as representações 

individualizadas. Eles protegem o núcleo central, �permitindo a integração de 
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informações, e até de práticas diferentes� (ABRIC, 2000, p. 33). Esses elementos, 

associados ao núcleo central, permitem a ancoragem da realidade. 

A existência deste �duplo sistema� leva-nos a compreender uma das 

características das representações sociais, que pode �parecer contraditória�, sendo, 

ao mesmo tempo, estáveis e móveis, rígidas e flexíveis. Abric (2000) aponta as 

características do sistema central e periférico de uma representação, permitindo a 

�compreensão da interação entre o funcionamento individual e as condições sociais 

nas quais os atores sociais evoluem� (p. 35). 

Observe o quadro das características do sistema central e periférico: 

 

Quadro 1 � Sistema Central e Periférico 

Sistema central Sistema periférico 

 Ligado à memória coletiva e 

a história do grupo 
 Permite a integração de 

experiências e histórias individuais 
 Consensual 

 Define a homogeneidade do 
grupo 

 Tolera a heterogeneidade do 
grupo 

 Estável 

 Coerente 

 Rígido 

 Flexível 

 Tolera as contradições 

 Resiste às mudanças  Evolutivo 

 Pouco sensível ao contexto 

imediato 
 Sensível ao contexto imediato 

Funções: 

 Gera o significado das 
representações 

 
 Determina sua organização. 

Funções: 

 Permite a adaptação à realidade 

concreta 
 
 Permite a diferença de conteúdo. 

 

As representações sociais estão amplamente ligadas ao sujeito e às suas 

ações no mundo social. Identificam a visão de mundo do indivíduo ou do grupo. �É 

indispensável para compreender a dinâmica das interações sociais e clarificar os 

determinantes das práticas sociais� (ABRIC, 2000, p. 27). 

Pensar a vida cotidiana e as representações de um determinado grupo, 

identificado pelo lugar de onde se fala e sobre o que se fala, constitui uma 

consciência coletiva. �Trata-se, com certeza, de uma compreensão alcançada por 
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indivíduos que pensam. Mas, não sozinhos [...] demonstra que terão pensado juntos 

sobre os mesmos assuntos� (SÁ, 1995, p. 27). Uma consciência comum ao restante 

das pessoas, determinante da sua forma de viver, organizadora de suas práticas 

cotidianas. É a oportunidade de dar voz aos saberes dos sujeitos. 

 

[...] fazendo com que o educador as manifeste e descubra o sentido 
de seu mundo vivido pela ação reflexiva individual e coletiva, fará 

com que ele reconstrua tais sentidos, transformando o próprio mundo 

e abrindo, portanto, possibilidades de alterar o seu agir (PATRÃO, 

2000, p. 67). 
 

Assim, faz-se necessário identificar os sujeitos da pesquisa, compreender 

de onde falam, com quais grupos dialogam, quais teorias evidenciam e quais 

histórias os formaram. 

O próximo capítulo pretende dialogar com o universo histórico da 

Educação Infantil, trazendo à tona seu processo de constituição, procurando 

evidenciar seus desafios e conquistas. 
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2 INFÂNCIA E ESCOLARIZAÇÃO � A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

 

Meu nino 

Quem nunca brincou na lama 

Mijou na cama. Pisou em espinho. Matou 

passarinho 

Subiu no telhado. Roubou melado 

Andou pelo mato. Pegou carrapato. Levou uma 

surra. 

E carreira de boi. Menino não foi. 

Paulinho Pedra Azul 
 

 

A perspectiva de desenvolver uma reflexão a respeito de representações 

sociais manifestada por professores sobre a Educação Infantil, encaminha para um 

olhar crítico a respeito do contexto histórico-político e social, do atendimento 

institucionalizado da criança em idade anterior aos sete anos e da própria 

constituição do campo da Educação Infantil. 

Compreender a construção social de uma determinada maneira de 

conceber a criança em nossa sociedade pode ser fundamental para uma discussão 

a respeito das políticas públicas em torno desta e para uma compreensão a respeito 

de como a escola de Educação Infantil se consolidou no Brasil. A título de 

introdução, lanço uma ampla mirada para o tema da Infância, considerando, 

especialmente, os trabalhos de Ariès (1986), Sarmento (2007) e Priore (1999). 

 

 

2.1 A INFÂNCIA 

 

 

A obra de Ariès (1986) retrata a situação da criança na Idade Média, na 

Europa, demonstrando o descaso com que estas sobreviviam. Os filhos da nobreza 

eram afastados de suas famílias desde muito pequenos, viviam sob o cuidado das 

amas-de-leite até atingirem a idade para participar da vida social dos pais. Os filhos 

da classe pobre tinham destinos tristes, de abandono e privações; eram soltos pelas 

ruas, vendidos como escravos ou enviados à Casa da Roda ou Expostos (local onde 

eram entregues os filhos indesejados). A infância, na época, era um curto período de 
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tempo, o qual se esgotava pela mortalidade ou para assumir a tarefa já adulta, a 

partir dos doze anos. 

A criança não era vista como um ser de individualidade própria, mas 

considerada um protótipo do adulto. Um adulto em miniatura, um vir-a-ser. A ela 

estava reservada apenas a possibilidade de se tornar um dia adulto e só desta forma 

poder participar da sociedade. As crianças executavam as mesmas atividades dos 

mais velhos. Devido às precariedades de saúde, possuíam pequena expectativa de 

vida (sofriam com as epidemias, com a falta de atenção e de higiene). O índice de 

mortalidade infantil era altíssimo. 

Ariès (1986) chega a afirmar a inexistência do �sentimento da infância�, o 

que hoje vem sendo contestado na reflexão de alguns teóricos historiadores. 

Sarmento afirma que na verdade �a referência histórica à infância aparece muito 

tardiamente, e essa é, aliás, uma das razões que levam Ariès a afirmar a 

inexistência do �sentimento da infância��. O que ocorre, segundo o autor, é uma 

�ausência física de imagem infantil� (2007, p. 26). A criança é �invisível� no passado. 

No Brasil, à criança também era reservado o mesmo sentimento de 

invisibilidade, a colonização européia influencia amplamente a vida no Brasil 

Colonial. Porém, na época da colonização, como afirma Priore (1999), o trato do 

povo indígena em relação à criança era diferenciado: as crianças indígenas tinham o 

seu papel na aldeia, aprendiam a caçar, pescar, fazer redes, plantar, colher, 

construir seus próprios brinquedos. Estavam sempre em companhia e supervisão 

dos adultos. 

Infelizmente, tais comportamentos foram cedendo aos poucos à 

colonização e deixando de existir. Depois do �descobrimento�, muitos índios foram 

escravizados e seus filhos foram vendidos ou foram trabalhar nas casas dos 

colonizadores. 

Para os filhos dos negros escravos trazidos ao Brasil, a situação também 

não era diferente. Quando pequeninos viviam presos ao corpo da mãe e a 

acompanhavam nas tarefas do campo ou domésticas. Isso quando não eram 

separados dela ao nascer, para que sua mãe pudesse servir como ama-de-leite. Aos 

sete anos, a criança escrava já era vendida ou assumia tarefas nas propriedades 

dos senhores. 

As crianças, quando conseguiam vencer a fase crítica da mortalidade, 

tinham poucas possibilidades de brincar e crescer livremente. 
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Esse histórico da criança apresenta-nos claramente a forma como a 

criança era vista na sociedade, ou melhor, não vista. Ela não era foco da atenção 

social, não era percebida e muito menos ouvida. 

Na Idade Moderna, com as mudanças que ocorreram na sociedade, tanto 

no que se refere à Europa como também, consequentemente, ao Brasil, 

redimensiona-se a forma de conceber a criança. 

 

No período de transição do feudalismo para o capitalismo ocorreram, 

na Europa Ocidental, alterações nas relações sociais que tiveram 

reflexos na organização familiar, escolar e no sentimento de infância 

(FARIA, 1997, p. 12). 
 

A criança, especialmente a nobre, passa a estar mais próxima da família, 

ser vista como �fonte de alegria dos adultos�, passa a ser paparicada. Esta 

aproximação gerou um novo sentimento, até então inexistente, e, assim, a família 

passou a se organizar em torno da criança (FARIA, 1997). 

Porém, essa �paparicação� começou a ser criticada pelos moralistas, pois, 

tal atitude, para eles, tornaria a criança mimada e mal-educada. Em vista disso, as 

crianças passaram a ter uma educação mais rígida com o objetivo de moralizar os 

pequeninos. O uso dos castigos corporais tornou-se comum. 

Há uma supremacia entre a figura do adulto e a da criança, uma nítida 

diferenciação, marcada por seus trajes (a criança passa a se vestir de uma forma 

própria e não mais como um adulto em miniatura), e pelos castigos impostos pelos 

adultos com o objetivo de correção. 

Com o fim da escravidão, a expansão das cidades e as profundas e 

rápidas transformações na vida social e política da sociedade abrem-se novos 

caminhos e, consequentemente, uma nova visão de infância começa a ser 

construída na sociedade. 

A Revolução Industrial provoca uma nova estrutura de sociedade e marca 

a consolidação do capitalismo. A indústria é a nova referência, bem como as 

ciências, as tecnologias e o trabalho assalariado. 

O papel assumido pelas crianças nas novas situações sociais, resultantes 

das transformações, provocará novas reflexões em relação à infância. Nota-se que a 

visão de criança e a forma de concebê-la estão amplamente ligadas à sociedade e 

às suas mudanças, as quais vão produzindo um jeito de ser criança. 



46 
 

  

A imagem de infância vai se constituindo numa trajetória histórica, pelos 

fatos sociais. A sociedade, de modo geral, contribui amplamente para a formação da 

visão de criança. 

Sarmento (2007) comenta, baseado nas reflexões de James, Jenks e 

Prout, que a disseminação e a popularização da visão social sobre a criança é 

desenvolvida por meio de �imagens sociais�. Segundo o autor são 

 

(...) tipos de simbolizações históricas da criança, a partir do início da 

modernidade ocidental, com expressão conceptual na obra de 

filósofos e outros homens do pensamento e da ciência, mas que se 

disseminaram no quotidiano, foram apropriados pelo senso comum e 
impregnaram as relações entre adultos e crianças nos mundos de 

vidas comuns (p. 30). 
 

Ou seja, são conceitos do universo acadêmico, científico (ou como 

apresenta Moscovici, reificado) que passaram a circular na vida cotidiana. Estas 

imagens desenvolvidas sinalizam uma visão de infância e uma ideia de criança que 

continuam a �moldar as ações cotidianas� da existência da criança. 

Sarmento (2007) apresenta as �imagens da criança�, produzidas por 

alguns estudiosos e disseminadas em nosso cotidiano, educacional e social. Assim, 

aparece a imagem da criança má � baseada na ideia do pecado original � presente 

na reflexão de Hobbes. Rousseau apresenta a imagem da criança inocente � funda-

se no mito romântico da infância como a idade da inocência. Em John Locke, 

teremos a criança imanente � que traz a ideia de um potencial de desenvolvimento 

da criança, possibilidade da aquisição da razão e da experiência. Freud nos traz a 

imagem da criança inconsciente � ligado à psicanálise, o inconsciente é o provedor 

do desenvolvimento do comportamento humano. E, nas reflexões de Piaget, 

constitui-se a imagem da criança naturalmente desenvolvida � as crianças são seres 

naturais e a natureza da criança sofre processos de maturação que se desenvolvem 

em estágios, sendo isto identificado na psicologia do desenvolvimento. 

Esta visão diversificada das �imagens sociais� da criança, no entanto, não 

é estanque ou compartimentada em estágios: acontecem de forma histórica e muitas 

vezes sobrepõem-se e/ou entrelaçam-se. 

A sociedade consagra esta ou aquela imagem de criança e de infância. A 

atenção, a educação, a escolarização aplicadas à criança decorrem da forma como 

estas imagens estão estruturadas. 
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Assim, as imagens construídas de infância e de criança influenciam e são 

influenciadas pela sociedade. Em uma nova visão de economia e sociedade, 

constrói-se uma nova visão de criança. 

Com o avanço do capitalismo em nossa sociedade, aparece uma forma 

diferenciada de ver a criança. Há a preocupação em se preparar futuros braços para 

o trabalho industrial, redimensionando-se o papel social da criança. Esta, que 

passou de invisível a paparicada, de paparicada a moralizada, na sociedade 

capitalista, passa de moralizada a escolarizada. Alguém que precisa ser cuidado, 

preservado, educado para assumir a vida futura, para contribuir com o crescimento 

da nação, delegando à escola a incumbência desta tarefa. Preparar a criança para 

assumir esta tarefa é indispensável para a economia capitalista. A escolarização 

torna-se fundamental para �preparar� estes futuros adultos. 

No entanto, tal concepção está fortemente presente no modelo burguês 

de sociedade. Numa sociedade capitalista e desigual, o discurso da escola que 

formará a todos para o futuro, afirma Faria (1997), torna-se �falacioso�. O modelo da 

criança do setor burguês não condiz com a maioria das crianças, pois grande parte 

destas é pobre e precisa trabalhar desde muito cedo para auxiliar sua família. A 

realidade apresentada na escola, muitas vezes, não faz parte do universo da criança 

pobre. 

As visões que se têm da criança, como afirma Sarmento (2007), estão 

fortemente ancoradas numa perspectiva social, portanto, política e econômica: a 

criança está submetida à dicotomia social entre ricos e pobres. Mesmo com a 

certeza de que seu presente precisa ser cuidado para a garantia de um bom futuro 

(para si e para a nação), nem todas as crianças têm os mesmo direito às benesses 

sociais. 

Assim, a concepção de criança e de infância, está associada ao grupo ao 

qual ela pertence e, consequentemente, à forma de atendimento e às políticas 

educacionais dirigidas a ela. 
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2.2 A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL � DIREITOS E CONQUISTAS 

 

 

Ao traçar a história social da criança, compôs-se um mosaico ao longo do 

tempo. A criança passa a ser vista socialmente, é um ser necessário à sociedade. A 

ela, muitos olhares serão direcionados procurando garantir sua sobrevivência e 

bem-estar. Estes olhares serão também direcionados à criança pobre, mas com 

caráter assistencialista, visando recuperá-la do convívio familiar precário. Utilizarei 

como base teórica para refletir os pressupostos ligados à Educação Infantil no Brasil, 

seu processo de implantação, a consolidação do direito e a busca por qualidade, 

fundamentando-me nos trabalhos de Kramer (1987), Campos (1999), Sanches 

(2003) e Rosemberg (2002, 2003, 2007). 

Historicamente, na educação para os pequenos no Brasil, observa-se a 

presença de uma educação de assistência aos menos favorecidos, um trabalho para 

�garantir� sua sobrevivência e educação. Asilos e creches começam a aparecer com 

o intuito de ser um local para abrigar os filhos das mães escravas, com a Lei do 

Ventre Livre, para que estas continuassem no trabalho; e de melhorar a subsistência 

da criança, afastando-a do convívio pernicioso do lar, garantindo-lhe melhores 

condições de saúde, inspirar os hábitos de trabalho e educar. 

As primeiras iniciativas voltadas ao atendimento da criança no Brasil vêm 

dos médicos sanitaristas, por considerarem que o alto índice de mortalidade infantil 

provinha da falta de higiene e de educação moral e intelectual das mães. Por isso, 

era necessário afastar as crianças deste convívio, proporcionando um trabalho para 

suprir tais carências. Esta atuação dos médicos sanitaristas, amplamente apoiada 

pela elite, tinha um caráter preconceituoso, valorizando as diferenças entre a criança 

pobre e negra, entre as da elite e as pobres. Segundo Sanches (2003), os objetivos 

das instituições voltadas ao atendimento à criança era o de �modificar hábitos e 

costumes das classes populares, adaptando-se à prática social da classe 

dominante� (p. 65). 

Com a abolição da escravatura, a crescente urbanização e o avanço da 

industrialização, a mulher ocupa um novo papel social, saindo do trabalho doméstico 

e assumindo o trabalho industrial. Essas transformações implicam em reorganizar o 

atendimento às crianças e um maior número de creches passa a ser reivindicado 

pelas mães trabalhadoras. Apesar de uma grande conquista das mães 



49 
 

  

trabalhadoras, carregam consigo a pecha de ser um local de assistência aos pobres. 

Isso influencia o tipo de atendimento e de políticas públicas destinadas à creche ao 

longo da história. 

Ao vasculhar, no entanto, a origem da palavra creche, não se associa a 

denominação de local destinado à assistência. A palavra representa o francês 

crèche, que significa presépio, manjedoura. No entanto, constatando o significado da 

palavra na língua portuguesa, consultando dois dicionários, o de Francisco da 

Silveira Bueno e Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, verificamos. 

No primeiro: 

 

Asilo para crianças pobres; estabelecimento que recebe crianças 

cujas mães não podem cuidar delas; local da maternidade onde as 
crianças permanecem nos primeiros dias após o nascimento (adapt. 

do fr. crèche) (BUENO, 1982, p. 310, grifos meus). 
 

No segundo: 

 

(Do fr. crèche) Instituição de assistência social, que abriga, durante 
o dia, criancinhas cujas mães são necessitadas ou trabalham fora 
do lar. Estabelecimento que se destina a dar assistência diurna a 
crianças de tenra idade (FERREIRA, 1986, p. 495, grifos meus). 

 

Esse cunho de local de assistência, abandono dos menores, influencia 

ainda hoje, apesar de amplas transformações, a visão que se tem das creches. 

Pensar em creche, denuncia Sanches, significa deparar com o estigma de 

�filantropia, dádiva, favor, deficiência e pobreza� (2003, p.16). 

Para diferenciar o atendimento prestado nas creches, são criados na 

mesma época, os jardins de infância, com um discurso diferenciado. Estes, 

destinados àqueles que podem por ele pagar, atraem as famílias da elite, com 

discursos pedagógicos, contrapondo-se ao que se estruturou nas creches. 

As creches firmam seu atendimento no cuidado e na alimentação. As 

instituições não recebem auxílio do Estado, possuem condições precárias nas 

questões pedagógicas, na estrutura física e na formação dos profissionais. São 

mantidas por trabalhos voluntários e doações. 

Muitas atitudes foram tomadas objetivando auxiliar no atendimento de 

proteção às crianças; órgãos de assistência são criados no Rio de Janeiro para 
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suprir as carências. Um dos órgãos ativos com esse intuito foi o Instituto de Proteção 

e Assistência a Infância do Brasil, criado (1899) e mantido por Marcovo Filho, sem 

auxílio do Estado. 

O instituto, segundo Kramer (1987), antecede a criação da primeira 

creche popular, cientificamente regida, no ano de 1908. Esta era destinada a filhos 

de operários de até dois anos. 

Embora as iniciativas para garantir a proteção da criança pobre e 

abandonada tenham crescido no Brasil, tais atitudes eram realizadas por iniciativas 

particulares e por voluntários. O Estado permanece inerte em atitudes a favor destas 

crianças. 

Em 1922, com a comemoração do Centenário da Independência 

 

O departamento da Criança no Brasil organizou o primeiro 

Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, congregando homens 

ligados à iniciativa particular e a vida pública (KRAMER, 1987, p. 55). 
 

Tais iniciativas atribuíram às crianças uma nova importância, surge o 

discurso de que ela é o futuro da nação e o seu atendimento é fundamental para a 

redução da pobreza. 

Falar de educação para a criança pequena no Brasil é não deixar de lado 

esta realidade dicotômica das classes sociais. O atendimento às crianças baseia-se 

na concepção de infância que vem se firmando ao longo da história. 

Com os novos avanços em torno da garantia de atendimento à criança, 

inicia-se a luta pela conquista de políticas públicas para firmar um atendimento 

democrático e de melhor qualidade. A seguir, traçamos a conquista deste direito no 

Brasil ao longo das décadas. 

A conquista do direito à Educação Infantil trilha um longo caminho na 

história da educação no Brasil. Apoiando-se em programas ora paternalistas, ora 

compensatórios, ou preparatórios e preventivos, a efetivação da Educação Infantil 

vive �altos e baixos� (ROSEMBERG, 2007) até se firmar legalmente enquanto parte 

integrante da educação básica do país, o que, no entanto, não garante sua 

expansão democrática e a qualidade de seu atendimento. 

No decurso de sua constituição �vem se efetivando, ainda que de forma 

lenta, pela pressão de grupos sociais em favor do cumprimento do que determina a 

legislação e pelos avanços científicos na área da infância� (DREWINSKI, 2001, 
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p.115). Esta questão vem sendo analisada por autores como: Kramer (1987), Faria 

(1997), Campos (1999, 2003), Drewinski (2001), Sanches (2003) e Rosemberg 

(2002, 2003, 2007), os quais utilizarei para a reflexão que segue, considerando os 

períodos entre 1930 e 1960; 1970 e entre 1980 e 1990. 

 

 

2.3 DÉCADAS DE 1930 A 1960 � FAVOR OU DIREITO 

 

 

A década de 1930 inicia-se com a valorização deste discurso, por parte 

do poder público, do acesso à Educação Infantil, uma vez que a criança é 

necessária para formar o homem do futuro e importante para o fortalecimento do 

Estado e, por isso, precisa ser bem preparada e atendida em suas necessidades. 

A defesa de uma educação democrática no Brasil começa a tomar corpo, 

aliada às profundas mudanças políticas, econômicas e sociais que o cenário 

nacional brasileiro atravessa. Reflexo de mudanças internacionais, como a crise de 

1929, desencadeiam-se mudanças no modelo econômico. Há um crescimento do 

setor industrial e a burguesia assume o poder político. Com as pessoas saindo do 

campo, ocorre uma crescente urbanização. Consequentemente, essas mudanças 

fortalecem o discurso de preparar a criança de hoje para assumir a nação de 

amanhã. Em novembro de 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde 

Pública, consolidando algumas iniciativas. 

A partir dessa época, muitos órgãos
5 foram criados na tentativa de 

�proteger� a criança. Isso era uma forma de dar assistência às crianças mas, ao 

mesmo tempo, de compensar um direito. Com a intenção de melhor preparar a 

criança para a vida futura, �começam a ser criados diversos órgãos de amparo 

assistencial e jurídico voltados para a infância� (FARIA, 1997, p. 27). O Estado 

assumia suas atribuições com as entidades de proteção à criança, mas reconhecia 

não possuir condições para cumprir com as obrigações apenas com os próprios 

                                                
 
 
5 Sendo, o Departamento Nacional da Criança em 1940; SAM (Serviço de Assistência a Menores) e 

FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor) em 1941; Legião Brasileira de Assistência e 

Projeto Casulo em 1942; Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição em 1972 e COEPRE 

(Coordenação de Educação Pré-Escolar) em 1975. 
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recursos, convocando, assim, os indivíduos isolados e instituições particulares para 

contribuírem financeiramente. 

 

O governo proclama[va] a sua importância e mostra[va] a 
impossibilidade de resolvê-lo dadas as dificuldades financeiras que 
encontra[va], enquanto imprimia uma tendência assistencialista e 

paternalista à proteção da infância brasileira, em que o atendimento 

não se constituía em direito, mas em favor (KRAMER, 1987, p. 64). 
 

Outros órgãos, que surgiram mais tarde com a mesma intenção, 

trabalhavam na assistência à criança, mas não possuíam um efetivo auxílio do poder 

público, funcionando com ajuda comunitária e apoio de entidades. A preocupação 

primeira era com o cuidado da criança. Esses órgãos estavam ligados aos 

Ministérios da Saúde, da Justiça e da Educação, e também à iniciativa privada. 

Surgem, ainda, órgãos de caráter internacional também com o intuito de 

suprir as �necessidades� e defasagens das crianças dos países subdesenvolvidos, 

como o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), em 1946, e o Comitê 

Brasil da Organização Mundial de Educação Pré-Escolar, em 1953. 

Essa concepção de atendimento à criança influencia a constituição das 

escolas de Educação Infantil, uma vez que estas também serão marcadas pela via 

da assistência, pelo trabalho de profissionais não-preparados e pelo serviço 

voluntário. Demarcam a forma de atendimento à criança, que não se constitui a 

partir de um direito, mas em um favor. 

 

 

2.4 DÉCADA DE 70 � EXPANSÃO DO DIREITO 

 

 
Em fins da década de 1960, o crescimento do trabalho operário, as 

demandas dos trabalhadores rurais em busca de melhores condições de trabalho, 

os espaços urbanos mais ocupados e a crescente entrada da mulher, principalmente 

da classe média, no mercado de trabalho, contribuem para uma crescente 

reivindicação de creches, o que ocasiona um aumento no número das creches 

públicas, filantrópicas e comunitárias, além das particulares, destinadas à classe 

média. 
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A participação das mulheres é fundamental para firmar as reivindicações 

por creches no país, suas exigências marcam a história deste atendimento; 

passando num primeiro momento pelas preocupações com os cuidados básicos das 

crianças. 

 

Em outubro de 1978 é lançado oficialmente o Movimento de lutas por 

Creches, que se expandiu, em especial, nos grandes centros 
urbanos, exigindo do Estado modificação e reorganização das 

políticas sociais (SANCHES, 2003, p. 69). 
 

No entanto, tal procura acarreta na oferta da Educação Infantil a baixos 

custos, para poder propiciar um atendimento em maior número. 

A proposta de expansão da Educação Infantil, a baixos custos, atingiu o 

Brasil na década de 1970, em plena ditadura militar e, segundo Rosemberg (2003, p. 

181), a proposta encontrou por aqui um �terreno fértil para sua proliferação e 

recriação�. Prova disso é o que se apresenta na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1971 (LDB 5692/71), que menciona em seu artigo 19: 

 

Os sistemas de ensino �velarão� para que as crianças de idade 

inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas 

maternais, jardins e instituições �equivalentes�. 
 

A lei não menciona sequer as crianças de 0 a 6 anos, tratando-as com a 

indiferença de não terem ainda conquistado o posto dos sete anos e assim ganhar o 

direito da educação oficial. Observa-se, porém, uma sintonia entre o espírito dessa 

legislação e as recomendações apresentadas em documentos do UNICEF e da 

UNESCO para a Educação Infantil de países subdesenvolvidos. Ao vasculhar e 

sistematizar tais documentos e pesquisar alguns autores que também os 

analisaram, Rosemberg (2002) aponta as propostas destes órgãos para o modelo de 

EI (Educação Infantil) para os países subdesenvolvidos, são elas: 

 

 A expansão da EI constitui uma via para combater a pobreza 
(especialmente a desnutrição) no mundo subdesenvolvido e 

melhorar o desempenho do Ensino Fundamental; portanto, sua 
cobertura deve crescer; 

 
 Os países pobres não dispõem de recursos públicos para 

expandir, simultaneamente, o Ensino Fundamental (prioridade 
número um) e a EI; 
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 A forma de expandir a EI nos países subdesenvolvidos é por 

meio de modelos que minimizem investimentos públicos, dada a 

prioridade de universalização do Ensino Fundamental; 
 

 Para reduzir os investimentos públicos, os programas devem 

se apoiar nos recursos da comunidade, criando programas 
denominados �não formais�, �alternativos�, �não institucionais�, isto é, 

espaços, materiais, equipamentos e recursos humanos disponíveis 

na comunidade, mesmo quando não tenham sido concebidos ou 
preparados para essa faixa etária e para seus objetivos (p. 34). 

 

Essas orientações, afirma a autora, foram nefastas, uma vez que não 

dispúnhamos de um modelo de EI a seguir ou de um repertório para discutirmos e 

criticarmos essas novas implantações. Foram contratados professores leigos, 

justificando salários reduzidos, espaços improvisados de trabalho, escassez de 

material pedagógico e de brinquedos. A EI para os países subdesenvolvidos 

transformou-se na �rainha da sucata�. 

A estratégia proposta para reduzir os custos da EI vem atrelada à forma 

de conceber a criança (sem direito e sob o jugo do adulto) e de conceber, de forma 

mais perversa, a criança pobre. 

Tais programas provocaram, assim, um retardamento da construção de 

um modelo de EI democrático, de qualidade e centrado na criança. 

A busca deste direito se dá a partir das conquistas efetivadas na década 

seguinte, período principalmente marcado pelo fim da ditadura militar no Brasil e 

pela aprovação da Constituição Federal em 1988. As reflexões de Campos (1999, 

2003) e Drewinski (2001) demarcam este período como um momento marcante para 

a educação da infância. 

 

 

2.5 DÉCADAS DE 1980 E 1990 � EM BUSCA DE DIREITOS 

 

 

A década de 1980 marca profundas modificações na estrutura social do 

país, principalmente com o fim da ditadura militar (1985). Novos rumos e 

perspectivas são alçados no tocante à infância, essas mudanças foram marcadas 

por diversas mobilizações da sociedade civil que reivindicavam a extensão do direito 

à educação para as crianças pequenas. Os movimentos de bairro e sindicatos nas 

grandes cidades lutavam por acesso a creches. 
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Na década de 80, em conseqüência das modificações na estrutura 

político-econômica do país, possibilitadas pelo aumento da 

participação popular em movimentos sociais organizados das 
diversas áreas, foi promulgada, em 1988, a nova Constituição 

Federal, uma das maiores conquistas na área da infância no Brasil, 

porque reconheceu e garantiu, dentre outros, o direito da criança de 

0 a 6 anos à educação, atribuindo ao Estado o dever de garantir esse 
direito através da oferta de creches e pré-escolas (art.208) 
(DREWINSKI, 2001, p. 121). 

 

A Constituição de 1988 garante a Educação Infantil como direito da 

criança e um dever do Estado. 

A Constituição de 1988 promove uma nova instância de Educação Infantil, 

enquanto dever do Estado. Além disso, reconhece a criança como pessoa em 

desenvolvimento, que precisa ser protegida, com direito a vida, saúde, alimentação, 

educação, lazer, cultura, respeito e dignidade.  

Esta postura legal em relação à Educação Infantil coincide com um tempo 

diferenciado, no qual esta temática é objeto de uma série de debates, pesquisas e 

investimentos. Assim, ela vai se constituindo como parte de um sistema de ensino, 

com diretrizes e metas estabelecidas. Atualmente, tem seu direito garantido 

legalmente pela LDB 9394/96, que em seu artigo 29 prevê: 

 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (LDB 9394/96, 

art. 29). 
 

Nessa direção, a infância no Brasil, com a publicação do ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente) em 1990 e com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) 9394/96, demarca importantes passos em direção a seus direitos. 

A LDB 9394/96, consolidou em seus artigos avanços em busca de uma 

qualidade na EI, incorporando-a como parte da estrutura educacional brasileira e 

reconhecida como a primeira etapa da Educação Básica. Outro aspecto que vale 

ressaltar é que a lei determina duas modalidades para a Educação Infantil (creche 

para as crianças até três anos, e pré-escola, destinada a crianças de quatro a seis 

anos). Campos (2003) comenta que: 

 

A partir dessa reordenação, as diversas áreas governamentais e não 

governamentais vêm se mobilizando por meio de iniciativas que 
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visam concretizar o que a nova Constituição e a nova LDB � Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional � prescreve: a Educação 

Infantil é um direito das crianças, embora não seja obrigatória, e a 

creche faz parte da educação básica, assim como a pré-escola, o 
Ensino Fundamental e médio (p. ix). 

 

A autora ressalta ainda que �nesse contexto, talvez pela primeira vez 

entre nós, quebra-se aos poucos a segregação da creche (e da Educação Infantil) 

em relação à educação como um campo de análise e atuação� (2003, p. ix). 

As políticas propostas para a EI ganham novas metas de qualidade, 

afastando-se do modelo não-formal e adotando diretrizes oficializadas no documento 

Políticas de Educação Infantil, elaboradas com o apoio de diversos segmentos da 

sociedade. 

 

Este fato, por si só, representa um avanço extremamente significativo 

em direção a uma realidade mais favorável da criança brasileira. 
Enquanto as constituições anteriores limitavam-se a expressões 

como �assistir� ou �amparar a maternidade e a infância�, a nova  

Carta nomeia formas concretas de garantir, não só este ampara, mas 

principalmente, a educação desta criança (CAMPOS; ROSEMBERG; 
FERREIRA, 2006, p. 18). 

 

A garantia legal, no entanto, não se concretizou em atitudes práticas em 

relação ao atendimento da criança, pois outros aspectos, como o investimento de 

recursos públicos, profissionais especializados, recursos materiais e físicos, 

precisam ser efetivados na conquista de uma educação de qualidade. 

O que nos apresenta Rosemberg (2007), identificando a Educação Infantil 

como períodos de conquistas e quedas ao longo da história, são as dificuldades da 

mesma se firmar com um ensino democrático e de qualidade. 

 

 

2.6 NOVAS PERSPECTIVAS � ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

 

 

Concretizada pela lei 11.274, de fevereiro de 2006, a qual altera os artigos 

6º; 30; 32 e 87 da Lei nº. 9.394, a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos 

tem como objetivo tornar obrigatório o início do Ensino Fundamental aos seis anos 

de idade, ampliando o tempo de permanência escolar dos alunos. Prevista na Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação, e em uma das metas do Ensino Fundamental no 

Plano Nacional de Educação (PNE), esta ampliação do Ensino Fundamental vem 

sendo discutida pela Secretaria de Educação Básica com as secretarias municipais 

e estaduais de educação desde 2003. 

Deste modo, as crianças de seis anos que frequentavam a Educação 

Infantil passam a fazer parte do Ensino Fundamental. Segundo o Documento de 

Orientações para a Inclusão da Criança de Seis Anos de Idade: 

 

A implantação de uma política de ampliação do Ensino Fundamental 
de oito para nove anos de duração exige tratamento político, 

administrativo e pedagógico, uma vez que o objetivo de um maior 

número de anos no ensino obrigatório é assegurar a todas as 

crianças um tempo mais longo de convívio escolar com maiores 

oportunidades de aprendizagem (BRASIL, Ensino Fundamental de 

nove anos, 2007, p. 7). 
 

Este tempo escolar mais longo pode significar às crianças, principalmente 

das camadas mais populares, uma efetiva oportunidade de estar presente na escola, 

uma vez que para as crianças da classe média e alta esta oportunidade já está 

efetivada. 

A organização do Ensino Fundamental de nove anos e da Educação 

Infantil adotará a seguinte nomenclatura: 

 

Quadro 2 � Ensino Fundamental de nove anos 

Etapa de ensino Faixa etária prevista Duração 

Educação Infantil 

Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 

Até 3 anos de idade 

De 4 e 5 anos de idade 

 

Ensino Fundamental 

Anos iniciais 

Anos finais 

Até 14 anos de idade 

De 6 a 10 anos de idade 

De 11 a 14 anos de idade 

9 anos 

5 anos 

4 anos 

 

No entanto, a entrada no Ensino Fundamental antecipada não significa 

garantia de sucesso escolar. Além de garantir o direito, é necessário assegurar uma 

aprendizagem significativa e de acordo com a idade em que a criança se encontra. 
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Antecipar a entrada obrigatória na escola não significa transferir o ensino do primeiro 

ano para as crianças de seis anos, como aponta o documento: 

 

Não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos 

e atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova 

estrutura de organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental 
de nove anos, considerando o perfil de seus alunos (BRASIL, Ensino 

Fundamental de nove anos � Orientações Gerais, 2006). 
 

Faz-se necessário um olhar cuidadoso às propostas de ensino para 

garantir uma educação de qualidade que respeite a criança, atendendo-a como ser 

cultural e social, não deixando de lado suas necessidades de aprender e brincar. 

Como afirma Kramer: 

 

Meu ponto de vista é o de que o planejamento e o acompanhamento 

pelos adultos que atuam na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental devem levar em conta a singularidade das ações 

infantis e o direito à brincadeira, à produção cultural, na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental. Isso significa que as crianças 

devem ser atendidas nas suas necessidades (a de aprender e a de 
brincar) e que tanto na Educação Infantil quanto no Ensino 
Fundamental sejamos capazes de ver, entender e lidar com as 
crianças como crianças e não só como alunos (2006, p. 810). 

 

 

2.7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES EXTRAÍDAS DO DOCUMENTO �ENSINO 

FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS � ORIENTAÇÕES GERAIS� DO MEC 

 

 

A ampliação no Ensino Fundamental, de mais um ano de estudo, deve 

produzir um salto na qualidade da educação: inclusão de todas as crianças de seis 

anos, menor vulnerabilidade a situações de risco, maior permanência na escola, 

sucesso no aprendizado e aumento da escolaridade dos alunos. 

A adoção de um ensino obrigatório de nove anos, iniciando aos seis anos 

de idade, pode contribuir para uma mudança na estrutura e na cultura escolar. O 

objetivo de um maior número de anos de ensino obrigatório é assegurar, a todas as 

crianças, um tempo mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de 

aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla. 
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O ingresso do aluno no Ensino Fundamental obrigatório não pode 

constituir-se em medida meramente administrativa. O cuidado na sequência do 

processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças de seis anos de idade 

implica o conhecimento e a atenção às suas características etárias, sociais e 

psicológicas. 

A entrada na escola não pode representar uma ruptura com o processo 

prévio, vivido pelas crianças em casa ou na instituição de Educação Infantil, mas sim 

uma forma de dar continuidade às suas experiências anteriores para que elas, 

gradativamente, sistematizem os conhecimentos sobre a língua escrita. 

Uma questão essencial é a organização da escola que inclui as crianças 

de seis anos no Ensino Fundamental. Para recebê-las, ela necessita reorganizar a 

sua estrutura, as formas de gestão, os ambientes, os espaços, os tempos, os 

materiais, os conteúdos, as metodologias, os objetivos, o planejamento e a 

avaliação, possibilitando que as crianças se sintam inseridas e acolhidas num 

ambiente prazeroso e propício à aprendizagem. 

A reestruturação do Ensino Fundamental, apesar de prevista na Lei de 

Diretrizes e Base de anos passados, é uma determinação nem sempre refletida com 

a comunidade escolar e que encontra no cotidiano educacional diferentes formas de 

interpretações e posturas, o que, de certo modo, direcionará as características deste 

ensino. Considerando uma visão de que as crianças precisam cada vez mais cedo 

se apropriarem da escrita e dos conhecimentos escolares, estaremos, sem dúvida, 

correndo o risco de antecipação precoce da escolaridade. Apesar de todas as 

recomendações previstas nos documentos, faz se necessário uma ampla discussão 

em torno da escolarização infantil, considerando as concepções e representação 

presentes no cotidiano dos professores, para que tais medidas não representem 

uma ameaça ao desenvolvimento da infância. 

 

 

2.8 OS ALTOS E BAIXOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

 
A história da Educação Infantil no Brasil demonstra os altos e baixos 

desse atendimento, com suas conquistas e derrotas. Rosemberg compara a 

Educação Infantil brasileira ao �Mito de Sísifo�, no qual o personagem é condenado 
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pelos deuses a levar uma grande pedra ao topo da montanha e lá depositá-la; 

quando a pedra o topo alcança, impiedosamente os deuses fazem-na rolar morro 

baixo. Sísifo recomeça tudo novamente. 

 

Qual a maldição de Sísifo na Educação Infantil brasileira? Sua 
instabilidade, a ameaça constante de rebaixamento para soluções 

milagrosas e de ocasião, o que dificulta a construção contínua de sua 

identidade, de competências brasileiras para a instalação de um 

modelo brasileiro sólido de instituição educacional pública para 

crianças pequenas com qualidade e eqüidade (ROSEMBERG, 2007, 
p. 8). 

 

Efetivamos conquistas, mas com a mesma força rolamos morro abaixo 

para recomeçar tudo novamente. 

A primeira conquista registrada (década de 30), considerando toda sua 

precariedade, foi a própria implantação da Educação Infantil, conquista das mães 

que passaram a trabalhar fora de suas casas. Embora com viés paternalista e 

assistencialista, permitiu à mulher fixar-se no mundo do trabalho. 

Algumas medidas na busca desse direito foram conquistadas no país, 

principalmente provindas das reivindicações da sociedade, mas, em contrapartida, 

medidas políticas, como a maior influência por parte do Banco Mundial, têm 

empurrado para baixo tais conquistas. 

Uma dessas quedas, segundo Rosemberg (2003), atingiu o Brasil na 

década de 70, por meio de propostas elaboradas para os países subdesenvolvidos 

pelos organismos vinculados à ONU (Organização das Nações Unidas). Esse 

modelo, segundo a autora, foi divulgado inicialmente pela UNESCO e UNICEF. 

Proclamava uma EI a baixo custo, com programas alternativos, não-formais e com 

recursos disponíveis na comunidade (equipamentos, materiais e de humanos). 

Essas medidas favoreceram a proliferação das chamadas �creches comunitárias� e 

das �mães crecheiras� (mulheres que cuidavam de um grupo de crianças em sua 

própria casa). O trabalho de atendimento à criança era realizado por voluntários sem 

formação específica. As consequências foram desastrosas para a EI. 

 

Como o modelo não previa a formação profissional especializada de 

educadores, pois para a redução do custo empregaram-se muitas 
professoras �leigas�, os programas se expandiram sem que se tenha 

construído competências e prática nacional para esse novo tipo de 
atendimento de massa. O modelo conhecido de instituição para a 
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infância era próximo ou igual ao da escola primária, de baixa 

qualidade, atestada pelo alto índice de repetência, que adotava uma 

pedagogia centrada no professor, recorrendo à carteira fixa, ao lápis 

e papel ou material mimeografado. A este arsenal, acrescentou-se a 
sucata (ROSEMBERG, 2002, p. 38). 

 

As mudanças desejadas neste setor vieram com a Constituinte de 1988, 

gestada em momento intenso de mudanças no país, com ampla mobilização social. 

Uma proposta elaborada por movimentos sociais, reconhecendo a EI infantil como 

direito da criança e dos pais e um dever do Estado, eleva-a ao topo, constituindo 

uma nova etapa em busca da qualidade. 

Lembrando Rosemberg (2007), Sísifo alcança a montanha, mas como 

manter-se lá parece uma tarefa árdua demais, rolar morro abaixo, mais uma vez, foi 

inevitável e a concretização dessas propostas foi interrompida. 

 

Com a nova administração federal (governo Fernando Henrique 

Cardoso, 1994), [foram incorporados], no plano das políticas 

econômicas, orientações do FMI e, nos planos das políticas 

educacionais, orientações do BM (ROSEMBERG, 2003, p.183). 
 

As influências do BM (Banco Mundial) resgatam novamente a EI a baixo 

custo, em detrimento de investimentos públicos no Ensino Fundamental. Assim, 

rolando morro abaixo, retomamos a proposta de programas informais de educação, 

ausência de investimento público, sucateamento de profissionais, espaços e 

instrumentos. O BM retoma as propostas da UNESCO de décadas passadas. 

Não podemos negar, no entanto, as conquistas da educação nesse 

período em relação aos direitos formais instituídos, tanto na Educação Infantil 

quanto em outros segmentos: a LDB, sancionada em 1996, os RCN (Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil) e os Subsídios para 

Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil, em 1998. No 

entanto, o reconhecimento formal não significou uma operacionalização concreta de 

tais direitos. As políticas do Estado mínimo, a falta de prioridade no repasse de 

verbas para a educação, a política vigente no país atrelados ao despreparo 

profissional, dificultam a materialização dos direitos conquistados. 
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Atualmente tivemos novas perspectivas em torno da EI (vamos mais uma 

vez alcançar o alto da montanha) com a aprovação do FUNDEB
6, em 2006. 

Estamos, segundo Rosemberg (2007), vivendo uma nova etapa da EI, período que 

requer cuidado e delicadeza no trato, pois passaremos por um �enfrentamento de 

novas tensões, novas tentações e armadilhas� (p. 8). Uma destas armadilhas refere-

se à antecipação de escolarização das crianças, principalmente com a recente 

ampliação do Ensino Fundamental de nove anos. 

O FUNDEB propõe novas perspectivas para a aplicação de investimentos 

na Educação, incluindo a EI entre outros segmentos: 

 

Com as modificações que o FUNDEB oferece, o novo Fundo 
atenderá não só o Ensino Fundamental [6/7 a 14 anos], como 
também a Educação Infantil [0 a 5/6 anos], o Ensino Médio [15 a 17 

anos] e a Educação de Jovens e Adultos (Cartilha do FUNDEB, 
2007, p.1). 

 

Temos, com isso, direitos constituídos legalmente, com verbas 

específicas para a melhoria das condições materiais e estruturais das creches e pré-

escolas, bem como para a formação de profissionais. Resta-nos, entretanto, uma 

luta em torno da concretização dessas propostas, torná-las presentes no cotidiano 

escolar, garantindo a Educação Infantil de qualidade. No entanto, precisamos 

acertar as grandes brechas deixadas por pedras do passado para superar o 

atendimento insuficiente e precário. A tarefa é �imensa�, mas precisa ser efetivada. 

São necessárias posturas de comprometimento com as políticas endereçadas às 

crianças e à EI. A criança pequena no Brasil precisa ser vista como ser de direito, 

não somente no papel, mas em práticas efetivas, ser atendida com qualidade, 

independentemente da sua origem social. 

Essas reflexões são indispensáveis para pensarmos o modelo de 

Educação Infantil que se instaurou em nossa sociedade e quais as representações 

que se firmaram a partir desta história. Reconhecer o seio no qual está constituída a 

educação é fator indispensável para buscar novos direcionamentos. As 

                                                
 
 
6 FUNDEB - O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação é um Fundo de natureza contábil, instituído pela Emenda Constitucional 
nº. 53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº. 339, de 28 de 

dezembro do mesmo ano, convertida na Lei nº. 11.494, de 20 de junho de 2007, e pelos Decretos nº. 

6.253 e 6.278, de 13 e 29 de novembro de 2007. 
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representações sociais das professoras apontam os aspectos nos quais suas 

reflexões foram gestadas e os fatos históricos que foram descritos são fontes para a 

constituição destas representações. 

O capítulo seguinte apresentará os caminhos percorridos por esta 

pesquisa na busca de identificar e analisar as representações que estão presentes 

no cotidiano da educação. 
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3 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

Buscar um olhar para as representações sociais de professoras sobre a 

Educação Infantil é uma das possibilidades desta pesquisa, que aceita o convite de 

Serge Moscovici para compreender o falatório do universo cotidiano, que integrado 

ao mundo da conversação, transforma o �desconhecido em familiar�, o qual ajuda a 

interpretar e a elaborar o real. 

Buscamos como referencial teórico para o desenvolvimento da pesquisa, 

como já mencionamos anteriormente, a Teoria das Representações Sociais, por 

compreender ser esta uma das formas possíveis de identificarmos as visões dos 

professores sobre a Educação Infantil. 

Falar das representações sociais das professoras é falar das minhas 

próprias representações que foram se reformulando durante a trajetória desta 

pesquisa. A visão �romântica� que lançava sobre a escola da infância foi abalada 

significativamente pelo contato histórico e político no qual a Educação Infantil foi 

concebida. 

Ao longo deste trabalho fui percebendo que a escola de Educação Infantil 

precisa firmar-se como escola, desempenhando um papel social e cultural, não se 

assumindo como a salvação da criança carente, responsável por suprir as suas 

deficiências pedagógicas, orgânicas e sociais, nem tampouco se caracterizando 

como o espaço de luxo, um �buffet pedagógico�,
7 com monitoras especializadas. 

A trajetória desta pesquisa contribui para trazer à tona estas reflexões e 

com elas dialogar. A pesquisa histórica e documental auxiliou a rever e reorganizar 

posturas e a traçar os rumos da pesquisa empírica que ilustra todo o trabalho. 

O processo de construção desta pesquisa, a escolha dos sujeitos e dos 

instrumentos para coleta e tratamento dos dados é o tema do presente capítulo. 

                                                
 
 
7 Expressão utilizada pela professora Emília Cipriano Sanches, durante o exame de qualificação 

desta pesquisa. 
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3.1 A COLETA DE DADOS 

 

 

Foi utilizado, como fonte para levantamentos de dados, um questionário 

dividido em três etapas: 

a) Apontamento de palavras de associação livre: a associação livre é uma 

técnica que utiliza palavras-estímulo, por meio das quais outras palavras serão ditas. 

As palavras-estímulo selecionadas foram: criança, pré-escola, aluno e creche. A 

partir destas, a professora deveria escrever, para cada palavra, quatro outras que 

lhe viessem à mente. A associação livre é um primeiro movimento em relação ao 

reconhecimento das representações dos grupos sobre as palavras mencionadas. 

b) Identificação do perfil dos professores: esta fase compõe-se de 

perguntas para reconhecer o grupo com o qual estamos trabalhando: tipo de 

instituição, tempo de trabalho, nível de escolaridade. 

c) Questões abertas e fechadas: esta etapa do questionário consta de 

nove perguntas, que têm como função identificar como os professores vêem a 

Educação Infantil. Assim, os sujeitos pesquisados identificavam as prioridades da 

Educação Infantil, as características do professor, o papel do aluno e os objetivos da 

Educação Infantil. Segue, ainda nesta terceira parte do questionário, a forma como 

os professores se vêem na sua profissão e quais fatos eles apontam como 

marcantes em sua atuação profissional. 

A coleta de dados foi realizada em três cidades, sendo duas delas da 

região do Vale do Paraíba, Taubaté e Tremembé, e uma que compõe a região da 

Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, conforme localização mostrada no mapa 

abaixo. As cidades foram escolhidas por apresentarem melhor aceitação ao trabalho 

de pesquisa. 

Localização das cidades pesquisadas: 
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Figura 1 � Mapa da região pesquisada 

Fonte: Site � Prefeitura Municipal de Taubaté � julho/2001. 
 

 

3.1.1 Considerações Sobre o Processo de Coleta de Dados 

 

 

A pesquisa, em sua maior parte, foi realizada dentro das instituições 

escolares, apenas um grupo de8 participantes encontravam-se fora da instituição de 

trabalho. 

O primeiro contato para solicitar a coleta de dados nas escolas públicas 

municipais foi realizado através dos secretários de educação e dos respectivos 

coordenadores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O trabalho foi 

realizado durante as horas de trabalho coletivos (HTPC) dos professores, os quais 

receberam com entusiasmo e atenção, trazendo perguntas acerca do tema, 

questionamentos sobre os referenciais teóricos utilizados, comentários sobre o 

cotidiano da escola (alunos, família, legislação). 

As professoras demonstraram interesse em relação à pesquisa, porém 

um desânimo em relação à escola e comentavam do descaso das famílias e do 

desgaste dos relacionamentos entre professor-professor, professor-família e 

professor-coordenador (Diário de Campo
9, junho de 2008). 

                                                
 
 
8 Grupo de professoras que fazem curso superior através de um convênio entre a prefeitura de 

Taubaté e a Universidade de Taubaté. 
9 O diário de campo foi um instrumento de registro utilizado pela pesquisadora para relatar as 
conversas informais, que ocorriam antes da aplicação do questionário, com as coordenadoras das 

escolas; para registro das questões e observações das professoras durante a aplicação do 
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Mesmo apresentando certa desconfiança em relação ao sistema 

educacional e uma descrença nas mudanças, esses fatos não aparecem como 

relevantes durante a pesquisa. 

Nas escolas particulares o contato com o grupo de professoras foi difícil, 

primeiro porque em algumas delas não passei do portão, fui recebida pela secretária 

que encaminhava o pedido, e trazia a resposta: �no momento não é possível, pois as 

professoras estão muito ocupadas�. As visitas às escolas particulares só se 

efetivaram mediante o contato por uma terceira pessoa que me apresentava à 

coordenação da escola e, mesmo assim, os desafios para a aplicação dos 

questionários foram vários. Primeiro, porque as escolas não possuem horário de 

trabalho coletivo e, quando tem, seu tempo é limitado. A conversa inicial, com a 

maior parte deste grupo, foi apenas informativa, não gerando possibilidade de 

reflexões e, por último, o pouco interesse demonstrado por algumas professoras 

refletiu significativamente nos dados levantados pelo questionário, gerando 

respostas com poucos detalhes ou itens não respondidos. 

Algumas escolas permitiram a pesquisa, desde que o questionário fosse 

aplicado pelas coordenadoras. O local improvisado para o trabalho e o pouco tempo 

disponibilizado fizeram-me aplicar apenas a primeira parte do questionário junto às 

professoras (evocações das palavras) concedendo a permissão às professoras para 

levarem o questionário e devolvê-lo numa data estipulada. Essa prática, no entanto, 

ofereceu margem para que o material não fosse devolvido, com a alegação de que o 

haviam esquecido. O contato com as professoras das escolas particulares foi 

restrito, o que impossibilitou a discussão sobre a pesquisa. 

 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

O grupo pesquisado foi exclusivamente de mulheres, reuniu 120 

professoras da rede pública e particular das cidades de Taubaté (52 professoras), 

Campos do Jordão (46 professoras) e Tremembé (22 professoras). São professoras 
                                                                                                                                                   
 
 
questionário e para as impressões da pesquisadora. Este instrumento auxiliou o processo de reflexão 

da pesquisa e a analise dos dados coletados. 



68 
 

  

que atuam na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental, como 

apresentado especificamente no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 � Caracterização das escolas 

Escolas Número de sujeitos 

EI* (municipal) 63 
EI (particular) 19 
EF** (municipal) 27 
EF (particular) 11 

EI* Educação Infantil 
EF** Ensino Fundamental 

 

 

PROFESSORES PESQUISADOS - EI

19

63

Esc. Particular

Esc. Municipal

 
Figura 2 � Gráfico das Professoras pesquisadas EI 

 

PROFESSORES PESQUISADOS - EF

11

27

Esc. Particular

Esc. Municipal

 
Figura 3 � Gráfico das Professoras pesquisadas EF 
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ESCOLAS PESQUISADAS

32%

68%

Esc. Particular

Esc. Municipal

 
Figura 4 � Gráfico das Escolas pesquisadas 

 

Para identificarmos o perfil do grupo com o qual trabalhamos, procuramos 

destacar algumas variáveis que contribuíssem para caracterizá-lo. Dentre as 

variáveis possíveis para a análise, procuramos dar ênfase às questões ligadas ao 

tempo de serviço, nível de escolaridade e situação atual de estudo; levamos em 

consideração também a procedência das professoras, se pertenciam à escola 

pública ou particular e se lecionavam no Ensino Fundamental ou na Educação 

Infantil. Essas variáveis foram destacadas na preparação do material para alimentar 

o programa ALCESTE que procedeu à análise léxica das falas das professoras. 

 

 

3.2.1 Tempo de Serviço 

 

 

Os gráficos abaixo apontam que as professoras da escola municipal têm 

entre 11 e 20 anos de tempo de serviço, e que as professoras das escolas 

particulares estão na faixa de 1 a 10 anos. É importante observar que o tempo de 

trabalho das professoras das escolas municipais é significativo na faixa acima de 20 

anos, com 21% das professoras; já nas escolas particulares este número é de 8%. 

Para a faixa de menos de um ano, o percentual é maior na escola particular com 8% 

e menor na escola municipal, com apenas 3%. Podemos concluir, assim, que as 

professoras das escolas municipais têm mais tempo de serviço que as professoras 

das escolas particulares. 
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TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLA MUNICIPAL

37%

21%

38%

1% 3%

Menos de 1 ano

1 a 10 anos

11 a 20 anos

mais de 20 anos

Não respondeu

 
Figura 5 � Tempo de serviço da Escola Municipal 

 

TEMPO DE SERVIÇO - ESCOLA PARTICULAR

31%

8%

53%

8%

Menos de 1 ano

1 a 10 anos

11 a 20 anos

mais de 20 anos

 
Figura 6 � Tempo de serviço da Escola Particular 

 

Comparando o tempo de serviço das professoras da escola municipal da 

Educação Infantil com o das professoras do primeiro ano do Ensino Fundamental, 

temos alguns dados de relevância. 
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TEMPO DE SERVIÇO - EI MUNICIPAL

41%

22% 32%

2% 3%

Menos de 1 ano
1 a 10 anos
11 a 20 anos
mais de 20 anos
Não declarou

 
Figura 7 � Tempo de serviço EI municipal 

 

TEMPO DE SERVIÇO - EF MUNICIPAL

26%

19%

51%

4%

Menos de 1 ano

1 a 10 anos

11 a 20 anos

mais de 20 anos

 
Figura 8 � Tempo de serviço EF municipal 

 

As professoras da Educação Infantil apresentam-se em maior número na 

faixa que compreende entre 11 e 20 anos de serviço, sendo 41% das pesquisadas. 

Já entre as professoras do 1º ano, o maior número tem entre 1 e 10 anos, com 51% 

das professoras, o que demonstra um tempo de experiência maior das professoras 

da Educação Infantil. Nos itens menos de 1 ano e acima de 20, observamos uma 

diferença mínima entre elas, o que nos leva a concluir que o tempo de serviço das 

professoras das escolas municipais gira em torno de 1 a 20 anos, com uma 

significativa presença das professoras com mais de 20 anos de carreira. 
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3.2.2 Nível de Escolaridade 

 

 

Quanto ao nível de escolaridade, podemos observar nos quadros abaixo, 

que a maioria das professoras já concluiu o ensino superior. Destaca-se o fato que 

um maior número de professoras das escolas municipais ainda se encontra 

estudando. 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA PROFESSORA

ESCOLA PARTICULAR

4%

16%

38%
11%

31%
Nível Sup. Cursando

Nível Sup. Concluído

Pós - Cursando

Pós - Concluída

Não Estudando

 
Figura 9 � Escolaridade Escola Particular 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA PROFESSORA

ESCOLA MUNICIPAL

6%
11%

3%

22%

36%5%

17%

Nível Sup. Cursando

Nível Sup. Concluído

Pós - Cursando

Pós - Concluída

Não Estudando

Cursando 2ª faculdade

 
Figura 10 � Escolaridade Escola Municipal 

 

Outro fato a salientar é que a maioria das professoras realizou sua 

formação acadêmica, ou está realizando, na Universidade de Taubaté. As 

professoras apontaram estar satisfeitas com a escolha profissional, demonstrando o 
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desejo de permanecer lecionando no nível de ensino no qual se encontra. As 

justificativas são principalmente por: 

 

a) Trabalharem com as crianças pequenas 

 

 Suj. 7: Adoro trabalhar na Educação Infantil, pois me identifico com 

esta fase. 

 

 Suj. 13: Por que adoro crianças dessa faixa etária e por detectar 

mais facilmente seu desenvolvimento. 

 

 Suj. 24: Gosto muito de trabalhar com crianças pequenas. 

 

 Suj. 68: Sempre me identifiquei com o nível de alfabetização e com 

as crianças. 

 

 Suj. 5: pequenas que gosto de trabalhar. 

 

 Suj. 43: Gosto muito das crianças pequenas. 

 

b) Poder participar da formação das crianças 

 

Suj. 17: Acredito na importância da Educação Infantil para a 

formação dos alunos, como um alicerce. 

 
Suj. 26: Quero colaborar na formação do alicerce de educação das 

crianças. 

 
Suj. 29: Me sinto ajudando na formação das crianças, no 

desenvolvimento da sua autonomia. 

 
Suj. 56: Colaborar na formação dos futuros cidadãos. 

 

c) Uma realização pessoal 

 

 Suj .67: É um trabalho gratificante. 

 
 Suj. 32: Neste trabalho consigo me realizar. 

 
 Suj. 49: Gosto do meu trabalho me realiza como pessoa e 

profissionalmente. 

 
 Suj.100: É gratificante trabalhar com o infantil. 

 

As professoras que demonstraram desejo de deixar o nível de ensino no 

qual estão, apresentaram como justificativa a aposentadoria ou lecionar em outro 
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nível de acordo com sua especialização (história, geografia). Apenas uma, das 118 

professoras que responderam a este item, apresentou-se como insatisfeita em 

trabalhar com o nível de ensino e colocou que pretende deixar assim que tiver 

oportunidade. 

 

 

3.3 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

 

O questionário utilizado para a coleta de dados submeteu-se à análise de 

dois programas computacionais. O primeiro � o EVOC � contribuiu para uma análise 

da primeira parte da coleta de dados, os relativos à associação livre. 

 

 

3.3.1 EVOC 

 

 

O Ensemble de Programmes Permettant l�Analyse dês Évocations 

(EVOC) foi construído na França, por Pierre Vergès e seus colaboradores. O 

programa faz uma análise lexicográfica que permite o estudo da estrutura das 

representações sociais, levantando seus elementos centrais e periféricos. É levado 

em consideração a frequência das palavras (quantas vezes a palavra apareceu na 

associação dos professores) e a ordem de evocação destas palavras (em ordem de 

importância em que a palavra foi apresentada). 

O pesquisador orienta o sujeito pesquisado que, dentre as palavras 

apresentadas, atribua 1 para a palavra considerada de maior importância e 2 para a 

de segunda importância. A combinação de dois fatores (frequência de evocação e 

ordem média de evocação) possibilita selecionar as palavras que provavelmente 

pertencem ao núcleo central da representação. 

Ao término da aplicação da associação livre, foi organizado no programa 

Excel 2003 um dicionário de cada palavra indutora, acompanhando os seguintes 

passos: 

 Digitação das palavras na ordem apresentada (de acordo com as 

normas estabelecidas); 
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 Colocação dos asteriscos �*� para mais importante e �**� para a de 

segunda importância; 

 Elaboração e homogeneização do dicionário, agrupando as palavras 

com mesmo significado e aproximação dos radicais (por exemplo, para a palavra 

indutora pré-escola obteve-se 14 vezes a palavra brincadeira, 23 vezes a palavra 

brincar e 2 vezes a palavra brinquedo. Estas foram substituídas pela palavra brincar, 

ficando, assim, esta palavra apresentada 39 vezes); 

 Substituição final no arquivo. 

O programa processa o dicionário e emite um relatório. Este programa 

está subdividido em dez segmentos que organizam as evocações de acordo com a 

ordem de aparecimento, calcula as médias simples e ponderadas e, assim, indica as 

palavras que compõem o núcleo central e os elementos periféricos das 

representações. Nesta pesquisa, foi aplicada apenas parte desse programa, foram 

seguidos os passos: 

� LEXIQUE � preparação e depuração do corpus de análise; 

� TRIEVOC � correção das palavras e limpeza das palavras inúteis; 

� LISTVOC � lista de todas as palavras; 

� RANGMOT � frequência e distribuição das classificações para cada 

palavra, o que permite elaborar o RANGFRQ; 

� TABRGFR � identificação das palavras que compõem o núcleo central e 

elementos periféricos das representações sociais. 

Esse programa oferece sugestões de categorização para os vocábulos, 

forma agrupamentos, analisa os valores de frequência, a ordem de evocação, 

calcula as médias e fornece um quadro com quatro casas que permite a distribuição 

das palavras evocadas em quadrantes, como no exemplo abaixo: 
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Quadro 4 � Os quadrantes 

 
Representação esquemática da distribuição das cognições das  
representações sociais de acordo com o modelo de NAIFF e NAIFF (2005). 

 

A atribuição dos valores é dada em ordem crescente, quanto menor for o 

valor da ordem média de evocações, maior será sua frequência, ou seja, quanto 

mais citada for a palavra nas primeiras posições, menor será sua média. As palavras 

citadas nas últimas posições, portanto, terão uma média maior. Os quadrantes são 

construídos a partir destes valores. 

Os quadrantes ajudam a visualizar os elementos centrais e os periféricos 

associados à palavra-estímulo ou indutora. O quadrante superior esquerdo 

representa os elementos com maior força na constituição do núcleo central da 

representação. Ali se encontram os elementos mais freqüentes e evocados 

prontamente pelos sujeitos, representa a parte imutável da representação social, a 

mais rígida e que compõe o núcleo central. As palavras situadas no quadrante 

superior direito e inferior esquerdo são os elementos mais próximos do núcleo 

central, constituindo os elementos intermediários da representação. O quadrante 

inferior direito está mais distante do núcleo central, é constituído por elementos 

mutáveis que circulam entre si, podendo compor ora um, ora outro quadrante; 

correspondem ao sistema periférico da representação. Estes elementos 

intermediários e periféricos são fundamentais, pois �constituem um elemento 

essencial no estudo dos processos de transformação das representações� (ABRIC, 

2000, p. 34). 

Para este estudo utilizamos quatro palavras indutoras (pré-escola, creche, 

aluno e criança), no entanto, para a análise de dados consideramos apenas as 

palavras pré-escola e creche, pois estas foram mais representativas para a 

pesquisa. As palavras foram apresentadas aos sujeitos da pesquisa sob a forma de 
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um formulário. A realização das evocações ocorria mediante a fala da pesquisadora. 

O formulário era apresentado em branco, apenas com os espaços para o 

preenchimento das palavras (deste modo, a primeira parte da pesquisa foi aplicada 

pessoalmente). Observe, na tabela abaixo, parte dos resultados apresentados pelo 

EVOC para a palavra indutora pré-escola: 

 

Tabela 1 � Distribuição das palavras evocadas por ordem de freqüência � Pré-

escola 

 PALAVRAS FREQ/EVOCAÇÕES 

1 brincar 43 

2 aprendizagem 29 

3 educação 18 

4 socialização 16 

5 alegria 13 

6 desenvolvimento 12 

7 cuidar 10 

8 descoberta 9 

9 amigo 8 

10 conhecimento 7 

11 interação 6 

12 afeto 4 

13 amor 4 

14 carinho 4 

15 conviver  4 

16 criança 4 

17 infância 4 

18 atenção 3 

19 base 3 

20 criatividade 3 

21 diversão 3 

22 fundamental 3 

23 importante 3 

24 participar 3 

25 professora 3 

26 responsabilidade 3 

27 saber 3 

28 adaptar 2 

29 colorido 2 

30 compromisso 2 

31 descoberta 2 

32 dedicação 2 

33 desafio 2 

34 dividir 2 
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35 entusiasmo 2 

36 esperança 2 

37 experiência 2 

38 família 2 

39 fantasia 2 

40 início 2 

41 interagir 2 

42 limite 2 

43 mãe 2 

44 organização 2 

45 preparar 2 

46 progresso 2 
Foram excluídas as palavras de frequência 1 

 

Tabela 2 - Distribuição das palavras por OME* Pré-escola 

 PALAVRAS FREQUÊNCIA OME 

1 conviver 4 1,5 
2 aprendizagem 29 1,55 
3 conhecimento 7 1,57 
4 interação 6 1,66 
5 desenvolvimento 12 1,81 
6 cuidar 10 1,8 
7 brincar 43 1,95 
8 carinho 4 2 
9 infância 4 2 

10 educação 16 2,16 
11  alegria 13 2,07 
12 socialização 16 2,12 
13 descoberta 9 2,11 
14 amigo 8 2,25 
15 amor 4 2,25 
16 afeto 4 2,75 

*Ordem Média de evocações 

A tabela ilustra as colocações acima, a análise destes dados será descrita 

no próximo capítulo. 

 

 

3.3.2 ALCESTE 

 

 

Para a análise dos dados obtidos nas questões abertas e na entrevista foi 

utilizado o programa ALCESTE (Analyse Lexicale par Context d�un Ensemble de 
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Segments de Texte). Desenvolvido por Max Reinert (1998), o software tem como 

objetivo identificar a incidência do vocabulário utilizado pelos sujeitos da pesquisa ao 

referirem-se ao tema proposto. O software conjuga uma série de procedimentos 

estatísticos aplicados a bancos de dados textuais que, por sua vez, aplicados aos 

discursos do grupo identificarão as representações coletivas presentes, uma vez que 

evidencia os mundos lexicais. 

A utilização do programa permitiu-nos identificar pontos diferentes de 

referência, os quais, produzindo distintas maneiras de falar, usando um vocabulário 

específico, são vistos como fonte para detectar formas de pensar em relação a um 

objeto (NASCIMENTO; MENANDRO, 2006). As relações produzidas pelo ALCESTE 

trazem elementos para a interpretação dos dados fornecidos pelos questionários e 

entrevistas, facilitando a organização de análise. 

As três questões do questionário de pesquisa, que as professoras deviam 

completar, foram codificadas e analisadas no programa ALCESTE. Seguem as três 

frases e a justificativa da escolha destas: 

1. �O objetivo da Educação Infantil é...�: esta questão procurou 

oferecer espaço para a professora expor quais os objetivos considera essenciais na 

educação da infância, buscando pistas para identificar suas concepções e 

representações; 

2. �A função do professor da Educação Infantil...�: através desta 

questão, procura-se analisar o que as professoras consideram relevante na atuação 

do professor da Educação Infantil; 

3. �Em sua opinião, o trabalho do professor da Educação Infantil 

deve priorizar...�: a inclusão desta última questão procura detectar as principais 

características do trabalho do professor, buscando analisar o que seria importante 

na organização do currículo. 

Primeiramente o programa identifica cada pergunta como um �corpus�, um 

conjunto de texto a ser considerado pela análise, este é monotemático (possui uma 

regra própria para ser digitado). Portanto, devem ser enviados separadamente para 

o programa (arquivos distintos). Cada resposta que compõe o �corpus� forma uma 

(UCI) Unidade de Contexto Inicial, que será analisada. 

O programa realiza uma análise lexical das respostas, separa trechos dos 

textos, analisa co-ocorrências localizadas de palavras. Cria um dicionário com as 

palavras mais significativas e identifica as palavras em razão de suas raízes. Calcula 



80 
 

  

a frequência média destas palavras que passam a compor as Unidade de Contexto 

Elementares (UCEs). A próxima etapa é calcular as matrizes e a classificação das 

UCEs. Estas são divididas em classes e, para isso, o programa utiliza o teste do qui-

quadrado (khi2), realizando uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD). 

Realiza, por fim, uma relação entre as classes e apresenta-as de forma ilustrativa 

pelo dendrograma. 

 

Dendrograma � CHD 

 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 Cl. 1 (  15uce) |----------+                                       
             15             |------------------------------------+  
 Cl. 2 (  10uce) |----------+                                    |  
             19                                                  |+ 
 Cl. 3 (  15uce) |----------------------+                        |  
             17                         |-------------+          |  
 Cl. 4 (  27uce) |----------------------+             |          |  
             18                                       |----------+  
 Cl. 5 (  23uce) |------------------------------------+             
   
Figura 11 � Dendrograma 

FONTE: Dendrograma gerado pelo software ALCESTE 

 

Com a análise do programa, foi possível verificar as associações entre as 

palavras e expressões presentes nas respostas. O ALCESTE leva em consideração 

as tipologias das palavras, classificando-as em classes similares e indica as palavras 

mais significativas em cada classe. Cada uma das três questões foi explorada pelo 

programa, fornecendo indícios para a análise das representações do grupo 

pesquisado. O objetivo do ALCESTE é identificar classes de palavras que 

represente as diferentes formas de discurso a respeito do objeto de pesquisa. 

Vale ressaltar, no entanto, que os softwares trabalham estatisticamente 

com os dados, sendo necessário um olhar cuidadoso e criterioso do pesquisador, 

que deve estar atento aos detalhes oferecidos pelas professoras durante a pesquisa, 

refletindo-os à luz dos referenciais teóricos estabelecidos. 

No próximo capítulo, trataremos da análise destes dados, apresentando a 

correlação entre as evocações das professoras e suas falas, buscando identificar 

suas possíveis representações. 
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4 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS TECIDAS PELAS VOZES DAS PROFESSORAS 

 

 

As tagarelices são conversas breves, por vezes sem objectivo 

definido, mas em que as pessoas podem partilhar coisas e 

conceitos importantes. 

Teresa Vasconcelos 
 

 

Todo o trabalho de coleta e tratamento de dados teve como objetivo 

identificar como as professoras da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino 

Fundamental entendem, vivenciam e elaboram questões relacionadas à Educação 

Infantil. 

Os instrumentos de coletas de dados, tanto das questões abertas do 

questionário como das palavras de associação livre e dos relatos do diário de 

campo, foram construídos visando evidenciar as representações das professoras a 

respeito da Educação Infantil. 

Este capítulo apresenta uma discussão dos dados, que será organizada 

em três momentos. De início, serão discutidas as evocações feitas pelas professoras 

sobre as palavras-indutoras e buscaremos com esta análise reconhecer o núcleo 

central da representação. Em seguida, serão discutidas as representações sociais 

das professoras sobre a Educação Infantil, tema central da pesquisa, analisando o 

discurso das professoras a partir do ALCESTE. Por fim, procederemos a uma 

análise dos conteúdos que compuseram as demais questões abertas, não 

analisadas pelo ALCESTE, em relação a como percebem o papel da família na 

Educação Infantil; imagens que retratam este segmento de ensino e indicação de 

momentos marcantes da própria trajetória profissional. 

 

 

4.1 NÚCLEO CENTRAL DA REPRESENTAÇÃO � EVOC 

 

 
Considerando a Teoria do Núcleo Central, as palavras são agrupadas em 

quadrantes. As que compõem o quadrante superior esquerdo são aquelas que 

tiveram as maiores frequências e foram mais prontamente evocadas, formando, 

portanto, por hipótese, o núcleo central da representação. Esses elementos 
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caracterizam a parte mais consensual e estável da representação, assim como 

menos sensível a mudanças. 

Segundo SÁ (1996) o quadrante superior esquerdo apresenta os 

elementos mais capazes de constituir o núcleo central da representação, já que 

estes são os que mais frequentes e mais prontamente evocados pelos sujeitos. Os 

elementos que ali se encontram são os mais estáveis, que asseguram a 

continuidade da representação social e, também, os mais resistentes à mudança. 

Ao analisar os dados referentes aos 120 sujeitos que participaram da 

pesquisa por associação livre, obtivemos os resultados explicitados na tabela 

abaixo: 

Tabela 3 � Evocações 

Palavras indutoras Criança*10 pré-escola Aluno* creche 
Número de sujeitos 115 115 116 116 
Número palavras 457 357 351 358 

Dados oferecidos pelo EVOC 

 

A partir destas médias estabelecidas, o software apresenta um relatório 

das palavras identificando seu Núcleo Central. Este foi disposto em forma de 

quadrantes para facilitar a visualização e análise. 

 

 

4.1.1 Educação Infantil � Pré-Escola 

 

 

A palavra pré-escola foi escolhida como indutora por representar um dos 

segmentos da Educação Infantil, hoje organizado entre creche (0 a 3 anos) e pré-

escola (4 a 6 anos). Nossa maior intenção é a de verificar se há entre os professores 

alguma distinção entre esses dois segmentos e, principalmente, observar e analisar 

as principais características que os distinguem. 

A distribuição das palavras no quadrante abaixo nos permite visualizar os 

termos que marcam a representação social de pré-escola. 

 

                                                
 
 
10 As palavras criança e aluno não foram analisadas nesta pesquisa. 
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 NÚCLEO CENTRAL 

 

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS 

 

Rang moyen 
(OME)< 2 

 
 

FREQUÊNCIA 
>=11 

APRENDIZAGEM 

DESENVOLVIMENTO 

BRINCAR 

 

(OME)>=2 (F)>=11 

alegria 

socialização 

educação 

 

 

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS 

 

(OME)<2  (F)<11 

Conviver 

Conhecimento 

Interação 

Cuidar 

 

ELEMENTOS PERIFÉRICOS 

 

(OME)>=2 (F)<11 

Infância 

Carinho 

Descoberta 

Amigo 

Amor 

Afeto 

 Figura 12 � Quadrante 1 

 

 

Temos, portanto, como Núcleo Central da palavra indutora pré-escola as 

palavras aprendizagem, desenvolvimento e brincar. 

As palavras que formam o núcleo central da representação revelam que a 

pré-escola é um espaço do aprender, desenvolver e brincar. O vocabulário está 

incorporado nas falas e vivências das professoras como revela o discurso abaixo: 

 

 Suj. 72: A Educação Infantil deve promover a socialização e a 

preparação da criança para as séries iniciais do Ensino Fundamental, 

oferecer condições, propiciar oportunidades e estímulos dos mais 

variados para a criança educar-se, formar-se, sendo sujeito do 

processo e aprendizagem. 

 
 Suj. 73: Desenvolver integralmente a criança em todos os seus 

aspectos, completando a ação da família. 

 
 Suj.77: Garantir o desenvolvimento de suas habilidades e 

capacidades preparando-a para o início do Ensino Fundamental. 

 
 Suj. 80: Promover situações de aprendizagem e desenvolvimento 

integral da criança. 
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 Suj. 49: Levar o aluno a aprender em forma de brincadeira, que eles 

levem para o futuro e nunca mais esqueça do que aprendeu. 

 

 Suj. 33: Desenvolver uma aprendizagem partindo de momentos 

lúdicos pedagógicos. 

 

A palavra brincar (anexos D e E) recebeu a maior frequência de 

evocações (F=43), porém sua média (OME=1,95) é menor do que as palavras 

aprendizagem (F=29; OME=1,55) e desenvolvimento (F=12; OME=1,81). A OME da 

palavra brincar está muito próxima da média estipulada (2,00) o que significa que as 

outras duas palavras têm um peso maior no núcleo central. A palavra brincar, 

dependendo da média estipulada, pode compor o segundo quadrante, ou seja, ela 

circula entre o núcleo central e intermediário, o que nos revela uma concepção e 

uma prática do brincar que, de fato, estão presentes na escola de Educação Infantil. 

O brincar é parte do processo de aprendizagem e desenvolvimento, funcionando 

como um instrumento de trabalho, e tem função pedagógica delimitada. Durante a 

pesquisa, algumas professoras11 fizeram questão de justificar a escolha da palavra, 

ressaltando: 

 

 Estou me referindo ao brincar para aprender. 

 

 Coloquei a palavra brincar, mas não é brincar por brincar. 

 

 O brincar aqui é de atividade lúdica com intenção pedagógica. 

 

 Este brincar é uma estratégia e dentro dele posso contemplar o 

desenvolvimento das necessidades das crianças como um todo. 

 

Ao analisarmos as palavras que formam os demais quadrantes temos as 

palavras alegria (F=13; OME=2,07), socialização (F=16; OME=2,12) e educação 

(F=16; OME=2,16) são as palavras mais próximas do núcleo central e compõem o 

elemento intermediário entre o núcleo central e periférico. 

O próximo quadrante compõe o segundo elemento intermediário, está 

mais distante do núcleo central e mais próximo dos elementos periféricos, abriga as 

palavras conviver, conhecimento, interação e cuidar. 

                                                
 
 
11 Nota do diário de campo durante a aplicação do questionário. 
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O quadrante mais distante do núcleo central é o que fica abaixo, à direita, 

constituído pelas palavras infância, carinho, descoberta, amigo, afeto e amor; 

compõem os elementos periféricos, são suscetíveis à mudança e protegem o núcleo 

central. 

 

Segundo a teoria, a transformação das representações começa 

sempre pelo sistema periférico, face a modificações introduzidas na 
práticas sociais, e pode apresentar diferentes desenvolvimentos e 

estados finais dependo de variadas circunstâncias (SÁ, 1998, p.77). 
 

As palavras educação, conhecimento e descoberta poderiam até 

constituir um grupo de elementos próximo à palavra aprendizagem e, nesse caso, 

compor a reflexão de que a pré-escola está fortemente ancorada pelo sentido da 

construção de conhecimento e propulsora do desenvolvimento e da aprendizagem 

da criança, caracterizando o espaço do aprender. Observa-se esta constatação nas 

frases abaixo. 

 

 Suj. 05: Fazer com que a criança possa através da aprendizagem ter 

um desenvolvimento global que envolve desde a linguagem, o 

aspecto motor até o social. 

 
 Suj. 44: É propiciar de forma mais adequada a iniciação da criança 

na vida escolar preocupando-se com o seu desenvolvimento em 

todos os aspectos. 

 
 Suj. 59: Desenvolver atividades que contribuam para que o aluno 

tenha um aprendizado que o torne competente, crítico e criativo. 

 

As palavras restantes dos elementos intermediários e periféricos formam 

dois grupos distintos, ou seja, socialização, conviver, interação. Estão ligadas à ideia 

da escola enquanto local de encontro, possibilidade de convivência entre os 

pequenos, o que marca a reflexão que trouxemos no início do trabalho, 

caracterizando a Educação Infantil como o espaço coletivo da infância, um ambiente 

propício de relações. O último bloco agrega as palavras infância, alegria, cuidar, 

carinho, amigo, afeto e amor, palavras relacionadas aos valores que associamos à 

própria criança, aos sentimentos que por ela nutrimos. 

O esquema abaixo facilita a visualização do núcleo central, dos elementos 

intermediários e periféricos da representação. 
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  Figura 13 � Quadrante 2 

 

 

4.1.2 Educação Infantil � Creche 

 

 

Também analisada com a ajuda da técnica da associação livre foi a 

palavra creche, pois, como já vimos, é um dos níveis que compõem a Educação 

Infantil (segundo LDB 9396/96). Realizamos o mesmo procedimento metodológico 

dispensando a palavra-indutora pré-escola. 

AFETO INFÂNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIGO 
 
 

DESCOBERTA CARINHO AMOR 
 
 

DESCOBERTA INFÂNCIA 

CONHECIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVIVER INTERAÇÃO 
 
INTERAÇÃO 

ALEGRIA BRINCAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAÇÃO SOCIALIZAÇÃO 
 
BRINCAR SOCIALIZAÇÃO 

APRENDIZAGEM 

 

 

CUIDAR 

 

 
DESENVOLVIMENTO 
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Ao focar as palavras observe que nem sempre as mais evocadas 

recebem OME mais baixa, como já afirmamos, somente pela junção das duas 

variáreis é que teremos a possibilidade de isolar o núcleo central da representação. 

 

 NÚCLEO CENTRAL ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS 

Rang moyen 
(OME)< 2 

 
 

FREQUÊNCIA 
>=9 

AFETO 

CUIDAR 

ACONCHEGO 

 

(OME)>=2 (F)>=9 

 

aprender 

brincar 

educação 

família 

criança 

 

 ELEMENTOS 

INTERMEDIÁRIOS 

 
(OME)< 2  (F)<9 

 

lar 

responsabilidade 

lotada 

dedicação 

socialização 

atenção 

alimentação 

ELEMENTOS PERIFÉRICOS 

(OME)>=2 (F)<9 

 

local 

necessidade 

regra 

alegria 

interação 

 Figura 14 � Quadrante 3 

 

Observa-se na tabela (anexos G e H) que para a palavra creche, o núcleo 

central da representação compreende as palavras afeto (F=20; OME=1,6), cuidar 

(F=27; OME=1,81) e aconchego (F=10; OME=1,9) estas palavras marcam 

intensamente as características atribuídas à creche, como um espaço de cuidado, 

recoberto por carinho e aconchego. 

O primeiro elemento intermediário, após o núcleo central, e com a mesma 

importância deste, é constituído pelas palavras brincar, educação, aprender e 

educação. A palavra brincar apresenta-se com frequência (23) considerada alta, 

levando em consideração a frequência estipulada (maior ou igual a 9), porém sua 
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ordem média de evocação é de (2,08). Considerando como média o valor menor que 

(2), o que faz com que a palavra brincar, embora com alta frequência, não 

componha o núcleo central, isto não significa que o termo deva ser desconsiderado, 

pois demarca esse ato (o de brincar) como um fator marcante nas representações 

das professoras. As palavras educação (F=22; OME=2,18), aprender (F=10; 

OME=2), que também fazem parte deste quadrante, compõem um par que 

caracteriza uma reflexão, ainda recente, da creche como um espaço educacional. O 

quadrante abriga ainda o par criança/família, com as frequências: criança (F=10; 

OME= 2, 4) e família (F=10; OME=2,4). Estes também se constituem como 

componentes marcantes na constituição da RS de creche. 

O terceiro quadrante, que também comporta os elementos intermediários, 

foi formado pelas palavras responsabilidade, dedicação, atenção e socialização; 

pelas palavras lar e alimentação e lotada. A palavra lotada revela o fato das creches 

na região serem um local disputado pelas mães e, geralmente, com número 

excessivo de crianças. 

O último quadrante comporta os elementos periféricos desta 

representação, aspectos mais maleáveis que, ao mesmo tempo, podem garantir e 

proteger o núcleo central. Constituem-se naqueles elementos que contribuem para a 

modificação da representação, como já mencionamos. Este quadrante compõe-se 

das palavras local, necessidade e regras, mas comporta também as palavras alegria 

e interação. 

A palavra indutora creche gerou durante a aplicação da associação livre 

alguns comentários das professoras12, como: 

 

 Posso colocar o que eu penso. 

 
 Nunca trabalhei com creche e nem quero trabalhar, estou colocando 

o que me vem à cabeça. 

 
 Pensei uma coisa, mas acho que não devo por. 

 
 Você quer realmente saber o que me vem à minha cabeça? 

 
 A creche é tão diferente que nem parece fazer parte da Educação 

Infantil. 

                                                
 
 
12 Nota do diário de campo durante a aplicação do questionário. 
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Apesar dos comentários realizados durante a aplicação do instrumento de 

coleta, as atitudes de visão negativa em relação à creche não foram expressivas, 

tiveram uma baixa frequência e foram descartadas. A princípio, pensei em agrupá-

las em uma categoria, mas como são palavras distintas preferi conservar o mesmo 

método utilizado para as outras palavras. Foram mencionadas palavras como fofoca, 

medo, presídio
13. 

A denominação pré-escola e creche desde a LDB 9394/96, refere-se a 

uma distinção demarcada pela idade da criança. Assim, a creche atende a faixa 

etária de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 6. No entanto, no cotidiano escolar, esta 

divisão compõe realidades bem diferenciadas. A pré-escola é entendida como a 

escola de tempo parcial e a creche como a escola de tempo integral, sendo esta 

bastante peculiar em relação à outra. Por ocasião da aplicação do questionário de 

pesquisa, várias professoras questionaram: �quando você fala de Educação Infantil 

você está se referindo à creche também?� Ou, �para mim, Educação Infantil é uma 

coisa e creche é outra completamente diferente�. Estas afirmações nos dão a nítida 

ideia de que referir-se à Educação Infantil, para as professoras, não significa 

necessariamente falar de creche. 

As professoras se referem à creche como um local de cuidado, substituto 

do lar ou como espaço destinado à criança enquanto a mãe trabalha. As crianças só 

frequentam a creche porque seus pais trabalham, mas o ideal, na opinião das 

professoras, seria que ficassem em casa. Em torno da criança da creche associam-

se representações de carência, necessidade e pobreza. Referências, no entanto, 

não relacionadas à instituição creche, mas à família que dela usufrui. 

As professoras apontam em resposta à palavra-indutora creche, uma 

referência desta como um local de ensino (elemento intermediário), no entanto, seu 

núcleo central é marcado pelas palavras que indicam cuidado, aconchego e afeto. 

Ao isolar o núcleo central da representação social, temos a centralidade do discurso 

das professoras nestas palavras, revelando a força deste discurso. 

                                                
 
 
13 As demais palavras mencionadas pelas professoras compõem o anexo 10. 
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4.2 A FALA DAS PROFESSORAS � ALCESTE 

 

 

Antes de proceder à análise do software, os dados foram organizados 

segundo as instruções correspondentes para alimentar o programa posteriormente. 

O primeiro passo foi a identificação dos sujeitos, de acordo com as categorias 

estabelecidas previamente. Os questionários foram numerados e cada um recebeu 

uma identificação, de acordo com as categorias: 

 

Quadro 5 � Variáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para gerar os dados no ALCESTE, após a identificação das variáveis, 

foram organizados três arquivos distintos, ou seja, separou-se o corpus por temas 

(conjunto de texto completo a ser considerado, centrado em um único tema). Cada 

questão compõe um corpus. Foram, então, organizados três conjuntos diferenciados 

de textos, gerando três arquivos distintos: 

Arquivo 1: respostas à pergunta de número seis (a), a respeito dos 

objetivos da educação. 

                                                
 
 
14 120 questionários retornaram à pesquisadora, mas 5 deles não foram submetidos à analise do 

programa ALCESTE por falta de dados. 

VARIÁVEL IDENTIFICAÇÃO 

Sujeito 1 a 11514 

 

Tempo de serviço 

1 (menos de 1 ano) 

2 (1 a 10 anos) 

3 (entre 11 a 20 anos) 

4 (mais de 20 anos) 

 

Escola 

1 (escola pública) 

2 (escola particular) 

 

Nível de ensino 

1 (Educação Infantil) 

2 (1º ano Ensino Fundamental) 

 

Estudo 

1 (estou estudando) 
2 (não estou estudando) 
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Arquivo 2: respostas à pergunta de número seis (c), sobre a função do 

professor da Educação Infantil. 

Arquivo 3: respostas à pergunta de número nove, sobre os aspectos que 

devem ser priorizados pelos professores no trabalho com a Educação Infantil. 

As respostas foram digitadas e identificadas de acordo com as categorias 

de cada sujeito, obedecendo às normas do programa. 

1. Digitar em arquivo Word,fonte Courier New 10, sendo que cada linha 

deverá ter até 70 caracteres; 

2. Espaço simples entre as linhas; 

3. Digitar linhas de comando (variáveis e identificação do sujeito); 

4. A redação deverá ser separada das seguintes pelas linhas com 

asterisco. 

Após preparação dos dados as repostas foram �processadas� pelo 

programa. Os dados obtidos compuseram um relatório
15 distinto para cada questão. 

Os relatórios foram submetidos a uma análise, que é apresentada a seguir. 

 

 

4.2.1 Análise do Corpus 1 � O Objetivo da Educação Infantil É... 

 

 

O programa apresentou para este corpus cinco classes distintas e as 

relações entre elas, possíveis de serem analisadas pelo dendrograma exposto 

abaixo. Também distinguiu um vocabulário por classe, apresentando as palavras 

mais significativas. 

O dendrograma estabelece uma proximidade entre as classes 1 e 4 e 

destas com a classe 2. Estas relacionam, nos discursos apresentados pelas 

professoras, o desenvolvimento pleno da criança como fator preponderante, embora 

com enfoques diferenciados, como veremos a seguir. 

Embora o relatório gerado pelo ALCESTE demonstre os discursos das 

professoras organizados por classes, eles não são isolados, possuem uma relação 

entre si, formando um corpus coeso. 

                                                
 
 
15 Conferir relatório do ALCESTE � Anexos J, K e L. 
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Cl. 1 (  20uce) |---------------+                                  
             13                  |------+                           
 Cl. 4 (  11uce) |---------------+      |                           
             15                         |------------------------+  
 Cl. 2 (  19uce) |----------------------+                        |  
             16                                                  |+ 
 Cl. 3 (  15uce) |------------------------+                      |  
             17                           |----------------------+ 
 Cl. 5 (  36uce) |------------------------+                         
Figura 15 � Dendrograma corpus 1 

Dendrograma gerado pelo software ALCESTE 

 

 

Classe 1 e 4 � Desenvolvimento global da criança
16

 

 

 

Existe uma proximidade entre as classes 1 e 4, ambas compostas por 

palavras que representam a Educação Infantil como o espaço para desenvolvimento 

integral da criança, levando em consideração seus aspectos físico-motor, social, 

afetivo e cognitivo com ênfase para a aprendizagem. 

Esta classe foi composta por 20 sujeitos e, apesar do software não 

apontar os sujeitos que compõem a classe, estes pertencem em sua maioria ao 

grupo das professoras da escola municipal. 

As falas das professoras indicam que entre os objetivos estão questões 

ligadas não apenas ao desenvolvimento físico (corpo), mas incluem o intelectual 

(conhecimento), o emocional e o social. A palavra criança revela-se significativa na 

classe, a referência ao desenvolvimento está centrada nela. Entre outras, as frases 

mais significativas do grupo são: 

 

 Suj.11: Proporcionar oportunidade para o desenvolvimento físico, 

social e intelectual das crianças nesta faixa etária. 

 
 Suj.13: Proporcionar a criança um espaço para exploração, 

descobertas, amizade visando seu desenvolvimento global, 

priorizando o lúdico. 

 
 Suj. 81: Auxiliar a criança pequena seu pleno desenvolvimento 

físico, motor e cognitivo. 

 

                                                
 
 
16 A denominação dada à classe foi uma escolha da pesquisadora. 
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 Suj.72: Promover situações de aprendizagem e desenvolvimento 

integral da criança. 
 

 

Classe 2 � Desenvolver no aluno a capacidade de viver no mundo  

 

 

A segunda classe, como apresenta o software, está dividida entre os 

sujeitos que estão estudando (dos 19 sujeitos, 11 declararam que estão estudando), 

as professoras que atuam entre 1 e 10 anos (9 sujeitos) e as que têm mais de 20 

anos de serviço (6 sujeitos). Esta classe apresenta significativamente a palavra 

aluno, contrapondo-se à palavra criança da classe anterior. 

Na classe 1, a palavra criança vem atrelada ao conceito de 

desenvolvimento global. Nesta classe, a palavra aluno refere-se à vivência em 

sociedade e desenvolver capacidade para atuar no mundo. Este fato pode demarcar 

uma possível diferenciação entre as concepções de aluno e criança. As falas das 

professoras estão marcadas pelas palavras experiência, descoberta e autonomia, 

estabelecendo, então, certas características encontradas no aluno. O 

desenvolvimento da linguagem é fator preponderante nesta classe, aparece ora 

como uma forma de comunicação e interação com o mundo, ora como bloco de 

conteúdo a ser desenvolvido. 

 

 Suj. 8: Levar o aluno a aprender em forma de brincadeira, que eles 

levem para o futuro e nunca mais esqueça do que aprendeu. 

 

 Suj. 18: O desenvolvimento global do aluno no que diz respeito ao 

aspecto físico-motor, linguagem oral, fazendo com que o aluno possa 

interagir espontaneamente diante do mundo. 

 

 Suj. 69: Desenvolver as capacidades múltiplas do aluno, 

estruturando e equilibrando seu aprendizado em cada eixo 

apresentado: linguagem, natureza e sociedade. 

 

 Suj. 94: Desenvolver os aspectos motor, a linguagem, aspectos da 

identidade e aspectos de natureza e sociedade. 
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Classe 3 � Preparar para as séries seguintes 

 

 

Esta classe aponta a Educação Infantil com a função de preparar para o 

ingresso nas séries futuras, como se fosse um período preparatório antes da 

escolarização. Um dado significativo desta classe é que 50% das professoras 

possuem entre 11 e 20 anos de tempo de serviço, e mais de 50% deste grupo atua 

no 1º ano do Ensino Fundamental. Os dados parecem confirmar, de certo modo, a 

fala das professoras desde o início deste trabalho, ao atribuírem às professoras do 

1º ano a preocupação de preparar a criança para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental. 

A fala das professoras demonstra, ainda, uma ênfase ao período de 

alfabetização, e a Educação Infantil aparece como base para aprendizagens futuras, 

início do processo de adaptação e, posteriormente, como preparação para 

freqüentar as séries seguintes. 

 

 Suj. 17: Estar preparando o aluno para as series iniciais. 

 
 Suj. 37: Preparar o aluno para ingresso no Ensino Fundamental. 

 Preparar a criança para o Ensino Fundamental. 

 
 Suj. 38: Preparar o sujeito para que possa ingressar no Ensino 

Fundamental com autonomia e bem preparado para participar das 

atividades desenvolvidas de forma plena. 

 
 Suj. 72: Promover a socialização e a preparação da criança para as 

series iniciais do Ensino Fundamental, oferecer condições, propiciar 

oportunidade de estímulos dos mais variados para a criança educar-

se, socializar-se, formar-se independente e autônoma. 

 
 Suj. 112: Preparar para o Ensino Fundamental, dar base, preparar. 

 

 

Classe 5 � Cuidar e educar � formar o cidadão 

 

 

Enquanto na classe 2 a fala das professoras está centrada na ideia de 

que é necessário formar o aluno para viver no mundo, a classe 5 atribui 
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determinadas características para a formação deste cidadão (autônomo, crítico, 

criativo e com conhecimento). 

A quinta classe é a mais numerosa, composta por 37 sujeitos. Destas 

participantes, têm destaque as professoras da escola pública (31 sujeitos) e as que 

atuam na Educação Infantil (29 sujeitos). As professoras mencionam com ênfase as 

palavras educar e socializar, com vistas à formação do cidadão autônomo, crítico e 

criativo. Além destas perspectivas, aponta-se o cuidar como destaque na formação 

deste cidadão. Vale ressaltar que, as falas das professoras estão centradas também 

no discurso de que a Educação Infantil é uma formação que visa o conhecimento, 

demonstrada principalmente pela ênfase nas palavras saber e conhecimento. 

As falas a seguir retratam a tendência exposta acima: 

 

Suj. 3: Formar o cidadão autônomo e crítico. 

 
Suj. 58: Tornar o aluno sociável e contribuir no processo de 

formação enquanto cidadão crítico, criativo, etc. 

 
Suj. 106: Dar oportunidade para que as crianças desenvolvam seus 

saberes individuais e valorizem a socialização, considerar a 

formação de indivíduos participantes de um grupo. 

 
Suj. 7: Desenvolver a criança como um cidadão com autonomia, 

direitos, deveres, mas sem perder de vista o afeto. 

 
Suj. 35: Desenvolver na criança saberes que permitam a construção 

da identidade, para que a mesma saiba conviver em sociedade 

sendo criativa e autônoma. 

 

Uma primeira síntese do corpus da pesquisa parece evidenciar que os 

sujeitos pesquisados consideram que os objetivos da Educação Infantil estão 

centrados na ideia de desenvolvimento global das crianças, capacitação para viver e 

atuar na sociedade como cidadão, e preparo para a escolaridade futura. 

A ideia de que a Educação Infantil é período de preparação para a 

escolaridade futura, é também relevante na fala das professoras, mas estas também 

apontam outros aspectos fundamentais para a educação das crianças pequenas. 

Aspectos como a formação do cidadão crítico, autônomo e criativo demonstram a 

tendência de uma educação dinâmica com fins sociais abrangentes. Além disto, 

existe a consideração de que a criança é um ser em desenvolvimento no qual 

precisa ser considerado seu todo físico, psíquico, social e emocional. As professoras 
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mencionam, ainda, que esta formação deve ser marcada por atividades lúdicas, 

característica esta que vai aparecer na análise do corpus sobre a função e 

Educação Infantil. 

Embora os sujeitos que compõem o grupo das professoras do 1º ano do 

Ensino Fundamental seja um grupo pequeno (38 sujeitos) em relação aos sujeitos 

da Educação Infantil, vale ressaltar a característica apresentada por estes sobre o 

objetivo da Educação Infantil como uma �preparação� para séries iniciais. Esta 

tendência vem intensamente retratada em conversas informais realizadas pela 

pesquisadora com as professoras da Educação Infantil e que direcionaram, de certa 

forma, o início desta pesquisa. 

 

 

4.2.3 Análise do Corpus 2 � A Função do Professor da Educação Infantil É ... 

 

 

Na análise deste corpus o programa apresentou seis classes, articuladas 

entre si, como demonstra o dendrograma gerado pelo software: 

 
 Cl. 1 (  14uce) |---------------+                                  
             16                  |-------------------+              
 Cl. 6 (  23uce) |---------------+                   |              
             17                                      |-----------+  
 Cl. 4 (  12uce) |------------------+                |           |  
             15                     |----------------+           |  
 Cl. 5 (  15uce) |------------------+                            |  
             18                                                  |+ 
 Cl. 2 (  13uce) |-----------+                                   |  
             14              |-----------------------------------+  
 Cl. 3 (  13uce) |-----------+                                      

Figura 16 � Dendrograma corpus 2 

Dendrograma gerado pelo software ALCESTE 

 

O dendrograma aponta classes que se articulam e que se relacionam de 

forma complementar, formando um corpus do discurso. Estabeleci, a partir desta 

organização, as seguintes categorias de análise:  

Categoria 1 � composta pelas classes um e quatro: Professor como 

articulador do processo de conhecimento. 

Categoria 2 � composta pela classe dois: Professor como suporte para o 

desenvolvimento. 
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Categoria 3 � composta pela classe três: Professor como aquele que 

ensina. 

Categoria 4 � composta pelas classes cinco e seis: Professor como 

organizador de situações de aprendizagem. 

 

 

Categoria 1 � Professor como articulador do processo de aprendizagem do 

aluno 

 

 

Embora o software em sua análise relacione a classe 4 e 5, ao 

analisarmos os discursos das professoras articulamos a classe 4 à 1, pois ambas 

propõem que o papel do professor é de articulador do conhecimento (classe1) e da 

aprendizagem (classe 4). Então, ser professor é: 

 

Suj. 106: Ser intermediador entre os alunos e o conhecimento. 

  
Suj. 113: Relacionar-se com a criança em primeiro lugar e, a partir 

disto, mediar as relações destas com o mundo, com os outros, com o 

conhecimento. 

 
Suj. 104: Estimular os alunos por meio de atividades lúdicas e jogos, 

exercitarem suas capacidades motoras, ajudá-la a novas 

descobertas e iniciar o letramento. 

 
É também: 

 

Suj. 11 Ser mediador e orientador de aprendizagem e descoberta. 
 

Suj. 28 E ser um mediador do processo de ensino aprendizagem, 

que crie, desenvolva situações propícias e desafiadoras para o 

desenvolvimento do aluno. 

Suj. 96 Ser mediador entre brincar e aprender, transformando o ato 

da aprendizagem em prazer. 

 

A palavra marcante da classe 4 é mediador. Já na classe 1 observa-se 

uma dispersão entre: intermediar, articular, integrar, orientar. Contudo, entendemos 

que tais palavras pertencem a um mesmo grupo de intenção, ou seja, a função 

atribuída ao professor é a de ser o responsável por articular a aprendizagem rumo 
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ao conhecimento, o professor como responsável pelo processo, co-participado pelos 

alunos. 

Na classe1, evidencia-se uma presença significativa do grupo das 

professoras do 1º ano do Ensino Fundamental e do grupo da escola particular; já na 

classe 4, destaca-se a presença do grupo das professoras que possuem seu tempo 

de trabalho entre 1 e 10 anos. 

 

 

Categoria 2 � Professor como suporte para o desenvolvimento 

 

 

Esta categoria concentra as professoras da escola pública (dos 13 

sujeitos que a compõem, foram identificados 12 pertencentes à educação pública), a 

maioria deles (9), atuando na Educação Infantil. Caracteriza-se por apresentar como 

função dos professores da Educação Infantil a de auxiliar a criança em seu 

desenvolvimento, chamando a atenção para a �maneira� como deve ocorrer este 

processo, ou seja, de forma prazerosa. 

 

Suj. 8 Mostrar a criança o mundo ao seu e de maneira bem 

prazerosa. 

 
Suj. 22 E tentar desenvolver seus objetivos com todos de maneira 

muito prazerosa. 

 
Suj. 39 E dar suporte para uma educação prazerosa. 

 
Suj. 19 Ajudar a criança a se desenvolver e ampliar seu mundo. 

 
Suj. 55 E ensinar de uma maneira prazerosa, respeitando o ritmo de 

cada criança. 

 

 

Categoria 3 (composta pela classe 3) � Professor como aquele que ensina 

 

 

Esta classe apresenta-se com uma característica própria, nitidamente 

ligada à figura do professor como aquele que ensina. Há menção ao ensino escolar 

relacionado ao saber e ao conhecimento. 
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Suj. 20: Ensinar os alunos através de brincadeiras, respeitar a fase 

de cada criança; ter compromisso, além de toda parte burocrática 

que passamos. 

 
Suj. 69: E estar preparado teórica e praticamente para associar 

adequadamente os ensinamentos para essa faixa etária a suas reais 

necessidade, levando em conta seu repertório extra-escolar. 

 
Suj. 62: E transmitir conhecimentos e saberes pedagógicos, 

respeitando os limites de cada um, preparando-os para o mundo. 

 
Suj. 109: Devem ser acolhedores, estimuladores, motivadores e 

ensinar, respeitando cada aluno no seu tempo. 

 

A classe possui uma significativa associação dos sujeitos pertencentes ao 

grupo da Educação Infantil da escola pública e com mais de 20 anos de tempo de 

serviço. 

 

 

Categoria 4 � (composta pelas classes 5 e 6) � Professor como criador de 

situações de aprendizagem 

 

 

Esta classe retrata o professor como o responsável por criar situações de 

aprendizagem. A palavra proporcionar sugere a ideia do fazer, ato exercido pelo 

professor. 

 

 

Classe 5 

 

 

Suj. 14: Proporcionar situações em que a criança possa fazer suas 

descobertas. 

 

Suj. 15: Proporcionar situações que favoreçam a criança 

desenvolver suas potencialidades e buscar informações necessárias, 

refletindo constantemente sobre sua pratica. 

 
Suj. 27: E proporcionar momento em que a criança, através das 

brincadeiras, aprenda. 
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Suj. 35: Proporcionar situações de aprendizado constante. Preparar 

um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Tratar a criança com 

respeito e amor. 

 
Suj. 92: Oferecer a criança oportunidade e aprendizagem que sejam 

significativas. 

 

 

Classe 6 

 

 

Suj. 16: Intermediar a criança e o conhecimento, ajudando-a a 

avançar no desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 

 
Suj. 3: Mediador na construção do conhecimento e desenvolvimento 

pessoal da criança. 

 
Suj. 32: A função do professor é mediar a transformação da 

realidade pela criança. 

 

Suj. 44: É o de auxiliar a criança em todos os seus aspectos. 

 
Suj. 76: Deve priorizar o desenvolvimento da linguagem, o 

desenvolvimento físico e motor. 

 
Suj. 86: Proporcionar atividades, espaço e convivência que favoreça 

o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos. 

 

Os professores evidenciam em suas discussões que as situações de 

aprendizagem devem ser significativas, favorecer o desenvolvimento das 

capacidades da criança de forma lúdica, e se desenvolver em um ambiente 

estimulador. 

Em seu conjunto, considerando as categorias de análise, a visão que as 

professoras entrevistadas têm do profissional que atua na educação da infância é a 

de um professor articulador do processo de aprendizagem, que deve proporcionar 

situações lúdicas e significativas em um ambiente estimulador de ensino, ser suporte 

para o desenvolvimento da criança. Ou seja, ser professor: 

 

É ser mediador no processo de ensino e aprendizagem, propondo 

atividades, lançando desafios. Deve ser um professor reflexivo em 

constante formação pessoal e acadêmica, aberto as mudanças e 

atento às diversidades dos alunos (suj. 102). 
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4.2.4 Análise do Corpus 3 � O Trabalho do Professor da Educação Infantil Deve 

Priorizar... 

 

 

Para este corpus de análise o software apresentou 5 classes, 

estabelecendo a seguinte relação entre elas: 

 
Cl. 1 (  15uce) |----------+                                       
             15             |------------------------------------+  
 Cl. 2 (  10uce) |----------+                                    |  
             19                                                  |+ 
 Cl. 3 (  15uce) |----------------------+                        |  
             17                         |-------------+          |  
 Cl. 4 (  27uce) |----------------------+             |          |  
             18                                       |----------+  
 Cl. 5 (  23uce) |------------------------------------+             

Figura 17 � Dendrograma corpus 3 

Dendrograma gerado pelo software ALCESTE 

 

O dendrograma acima nos permite uma visão de existência de 

proximidade entre as classes estabelecidas pelo programa, a partir do corpus, as 

classes apresentaram-se bem próximas umas da outras. O discurso das professoras 

em relação ao que deve ser priorizado na Educação Infantil, na verdade, 

complementa os discursos anteriormente apresentados em relação ao objetivo da 

Educação Infantil e às características do professor. 

 

 

Classe 1 e 2 desenvolvimento pleno da criança 

 

 

As classes representam um discurso centrado no processo de 

desenvolvimento da criança, o que vem confirmando os discursos anteriores. De 

acordo com as falas retratadas abaixo se deve priorizar na Educação Infantil: 
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Classe 1 

 

 

Suj. 15: Desenvolvimento físico-motor, atividades lúdicas e 

pedagógicas e o processo de alfabetização. 

Suj. 43: Atividades lúdicas e brincadeiras para auxiliar no 

desenvolvimento da linguagem, físico, motor e a iniciação no 

processo de alfabetização. 

 
Suj. 78: Um bom planejamento onde possa explorar nas atividades 

lúdicas todos os aspectos cognitivos. 

 

 

Classe 2 

 

 

 Suj. 66: Respeito, socialização, parte físico motor, memorização 

através da musica e concentração. 

 
 Suj. 73: O brincar, a socialização, a introdução da base alfabética, 

noções de matemática, respeito. 

 
 Suj. 106: Vínculo afetivo, valorização do brincar, uso da linguagem 

clara e rica. 

 

As falas das professoras estão visivelmente marcadas pela expressão 

lúdica do desenvolvimento, através do brincar. O brincar aparece ora atrelado às 

atividades pedagógicas, ora como brincadeira, dando-nos a impressão de atividade 

livre, do brincar pelo brincar. 

 

 suj.27: A criança, sua fase de desenvolvimento, a turma e as 

atividades que tratem do conteúdo de modo lúdico e responsável. 

 
 suj.81: Atividades lúdicas e brincadeiras para auxiliar no 

desenvolvimento da linguagem, [...] físico, motor e a iniciação no 

processo de alfabetização. 

 
A classe 1 se caracteriza pela presença marcante das professoras que 

possuem entre 1 e 10 anos de serviço e que não estão estudando no momento. A 

classe 2 está representada pelo grupo das professoras do nível 2, ou seja, do 1º ano 

do Ensino Fundamental. 
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Classe 3 e 4 � O conteúdo e a criança 

 

 

Na classe 3 e 4 aparecem, respectivamente, as falas relacionadas à 

criança e ao conteúdo, sendo este desenvolvido na Educação Infantil, firmando seu 

caráter instigador e lúdico, baseado em situações do cotidiano, e a criança retratada 

como ser único, de potencialidades e interesses diversos. 

 

 

Classe 3 

 

 

 Suj. 21: A criança em primeiro lugar, a fase de cada um, regras, 

brincar e os conteúdos. 

 
 Suj. 35: Priorizar o conhecimento que os alunos trazem, procurar 

aproveitar tudo. 

 
 Suj. 84: O brincar, neste ínterim pode se levar o aluno a desenvolver 

estratégias e solucionar questões que irão auxiliá-lo na escrita, 

matemática, social entre outras. 

 
 Suj. 85: O brincar, a estimular o interesse cada vez mais novos 

conhecimentos. 

 
 Suj. 102: A brincadeira, o afeto, o bem estar das crianças, o lúdico e 

os conteúdos. 

 

 

Classe 4  

 

 

 Suj. 25: Trabalho deve priorizar todo o trabalho desenvolvido e o 

desenvolvimento da criança em seus diferentes aspectos. 

 
 Suj. 53: Cada situação do cotidiano, tornando o mundo da criança 

desafiante e instigante. 

 
 Suj. 55: Brincar, respeitar o ritmo da criança e sua faixa etária. O 

desenvolvimento global da criança, o corpo, o lúdico, enfim coisas 

importantes para toda vida. 

 
 Suj. 58: O conteúdo que chegue ao alcance da criança. 
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 Suj. 86: As potencialidades da criança com as quais está 

trabalhando. 

 
 Suj. 112: Cada criança como ser único, o local de trabalho e a 

disposição da criança. 

 

A classe 3 não destaca nenhum bloco característico de sujeitos, está 

composta por um grupo bastante heterogêneo. Já a classe 4 vem fortemente 

marcada pelas professoras do grupo da Educação Infantil: dos 24 sujeitos que 

compõem a classe, 21 são deste segmento. Nesta classe, 50% do grupo é formado 

por professoras que possuem entre 11 e 20 anos de tempo de serviço. 

 

 

Classe 5 � Cuidado e carinho 

 

 

Uma das características marcantes desta classe é que ela é formada por 

professoras que estão estudando. Dos 23 componentes deste grupo, apenas 7 

declararam não estar estudando no momento e 18 delas são professoras da 

Educação Infantil. 

As professoras colocam que o processo de aprendizagem das crianças 

na Educação Infantil está, na representação deste grupo, marcado fortemente pelo 

cuidar, conforme se observa nas frases abaixo: 

 

 Suj. 9: O essencial é cuidar com carinho, tratá-lo da melhor maneira 

possível para que sejam futuros adultos com respeito e dignos em 

sua sociedade. 

 
 Suj. 24: O carinho e o amor pelas crianças, isto leva a um interesse 

no seu pleno desenvolvimento. 
 
 Suj. 69: Sempre as brincadeiras, pois a criança nessa idade 

apreende e forma seus conceitos por meio das brincadeiras. Ela é 

capaz de criar e imaginar o mundo verdadeiro. 

 
 Suj. 87: Todos os aspectos da formação do indivíduo, porém o 

cuidar está em primeiro lugar para as séries iniciais. 

 
 Suj. 107: Cuidado e o carinho com as crianças, pois são mais 

sensíveis e necessitam de atenção, se apóiam no professor. É nele 

que sentirá segurança. 
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Analisando o conjunto das respostas processados pelo programa 

ALCESTE, constata-se que o discurso das professoras está centrado, em primeiro 

lugar, na Educação Infantil como o espaço de desenvolvimento global da criança, 

ancorando suas representações na palavra desenvolvimento. De certo modo, a 

palavra permeia a fala das professoras durante toda sua exposição. 

As professoras demonstram, em suas falas, que a Educação Infantil 

precisa ser constituída por um ambiente rico de estímulos. Estes estímulos devem 

ser significativos para o mundo da criança, ou seja, de caráter lúdico e brincante. 

Além desta perspectiva relacionada ao desenvolvimento, aparece 

também uma centralidade em um objetivo mais abrangente da Educação Infantil 

que está relacionado à formação do cidadão. Assim, deseja-se que o aluno seja 

crítico e participativo, autônomo e criativo. 

A noção de que a Educação Infantil é um preparatório para a 

escolaridade futura está presente na fala das professoras, embora marcada por um 

grupo mais específico (professoras do 1º ano do Ensino Fundamental), esta também 

não deixa de ser marcante na fala das professoras da Educação Infantil. O discurso 

caracteriza-se como um dos propósitos da escola, preparar o aluno para enfrentar 

as séries seguintes. �Preparar o sujeito para que possa ingressar no Ensino 

Fundamental com autonomia e bem preparado para participar das atividades 

desenvolvidas de forma plena� (suj.38). As capacidades julgadas necessárias de ser 

desenvolvidas estão relacionadas à garantia de sucesso no início do Ensino 

Fundamental. 

Ao discutir os objetivos da Educação Infantil, o primeiro corpus aponta a 

ancoragem das representações das professoras baseadas no desenvolvimento 

global da criança, na formação do cidadão crítico e criativo e na preparação do aluno 

para as séries iniciais, dando ênfase ao caráter lúdico desta formação. As 

características deste discurso podem ser comprovadas, também na formulação do 

núcleo central da representação relacionado à palavra pré-escola caracterizado 

pelas palavras aprendizagem, desenvolvimento e brincar, conforme a análise 

realizada pelo EVOC. Complementando a ideia, na análise do ALCESTE dos corpus 

2 e 3, quando se discute o papel do professor e do conteúdo a ser trabalhado, 
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ambos remetem à ideia de um ambiente lúdico de  aprendizagem e 

desenvolvimento
17. 

Em relação ao conteúdo a ser desenvolvido na Educação Infantil, 

procurando ampliar a coleta de dados, utilizamos uma lista de palavras seguida da 

afirmação: a Educação Infantil deve priorizar... A frase devia ser completada e as 

palavras que fossem assinaladas deveriam ser enumeradas por grau de 

importância. As palavras/expressões eram: 

 Iniciação do processo de alfabetização 

 Desenvolvimento físico/motor 

 Desenvolvimento da linguagem 

 Atividades lúdicas/pedagógicas 

 Brincar livre  

 Brincar direcionado 

 Outros. Quais? 

 

Para analisarmos os dados desta lista, consideramos as palavras 

enumeradas como a primeira (maior importância) e a última (menor importância). Os 

resultados obtidos estão descritos no quadro abaixo: 

 

Tabela 3 � Prioridades da Educação Infantil 

 

COLUNA A � maior importância 

 

COLUNA B � menor importância 

Itens mencionados Número de 

sujeitos 

Número de 

sujeitos 

Itens mencionados 

Desenvolvimento físico-motor 38 50 
Iniciar processo de 

alfabetização 
Atividade lúdico-pedagógica 33 26 Brincar livre 

Brincar livre 10 22 Brincar direcionado 
Desenvolvimento da 

linguagem 09 02 
Desenvolvimento da 

linguagem 
Iniciar processo de 

Alfabetização 
08 02 

Atividade lúdico-
pedagógica 

Brincar direcionado 07   
Socialização 01   

Autonomia e identidade 01   
 

                                                
 
 
17 Proposta apresentada no índice do livro de estudos ProInfantil. Módulo II. Uni. 4. Vol. 2 � MEC. 
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A expressão desenvolvimento (físico-motor) é a mais mencionada na 

coluna A, descrita como de maior importância, seguida de atividade lúdico-

pedagógica. Isto vem confirmar os dados anteriormente obtidos e os comentários 

descritos, de que a Educação Infantil é um ambiente propício para o 

desenvolvimento e que o desenvolvimento deve ser alcançado de forma lúdica. 

Segundo o que nos revela a coluna B, o início do processo de 

alfabetização não aparece como fator prioritário na Educação Infantil, no entanto, as 

falas das professoras retratam uma preocupação com a alfabetização dos alunos. 

Nos relatos dos momentos significativos da trajetória profissional, este item é 

também mencionado com frequência, aparecendo como fato marcante na trajetória 

das professoras. 

 

 

4.3 O QUE AS PROFESSORAS AINDA TÊM A DIZER? 

 

 

4.3.1 Família 

 

 

Diante da palavra família as professoras descrevem sua função primordial 

no processo de aprendizagem das crianças. As famílias são tidas como o apoio 

constante, as que dão base e sustentação para a evolução. Outra referência 

marcante é da família como sustentação afetiva da criança. 

 

 

Sujeitos 

 

 

Frases descritas 

 

Suj. 33 
É essencial para a formação afetiva da criança. É lá que ela recebe os 

primeiros laços afetivos 

Suj. 34 Orientar a criança sobre a vida e tudo que a envolve 

Suj. 41 É essencial, a base de tudo 

Suj. 54 Participativa e presente na vida da criança 

Suj. 116 
É o amparo e o começo de tudo. Tem que estar a par da vida da 

criança 

 

A família, na visão das professoras, precisa participar ativamente da vida 

escolar dos alunos, comprometendo-se com os projetos da escola e com o processo 
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de aprendizagem. A expressão de maior destaque na fala das professoras recai 

sobre a participação mais efetiva dos pais e a valorização da escola. 

  

 

Sujeitos 

 

 

Frases descritas 

 

Suj. 42 
Deve colaborar quando for solicitado, apoiar e incentivar o aluno e a 

professora. 

Suj. 53 Caminhar junto dos filhos e da escola, pois o alicerce começa na família. 

Suj. 55 
Deve colaborar com o processo ensino-aprendizagem, participando 

ativamente das atividades na escola. 

Suj. 63 Participar na construção do processo da educação. 

Suj. 67 
Participar ativamente e se interar das propostas da escola para melhor 

desenvolvimento do seu filho. 

Suj. 70 
É o de co-autora do projeto escolar, mesmo que seja preciso trazê-la até 

escola. 

Suj. 71 Valorizar a escola. 

Suj. 119 Deve incentivar o aluno, apoiar o professor e ser participativa 

 
Outra fala marcante no discurso das professoras é a que traz a ideia de 

que as famílias são fundamentais, atrelando o sucesso da criança/aluno ao seu 

apoio e dedicação. 

 

 

4.3.2 Imagem que Representa a Educação Infantil 

 

 

Pedimos às professoras que representassem a Educação Infantil através 

de uma imagem ou símbolo. A maioria das professoras entrevistadas descreveu a 

criança representando-a feliz, de mãos dadas, subindo uma escada e, 

principalmente, brincando. 

Outra imagem representada foi a de desenvolvimento (uma árvore se 

desenvolvendo, a escada, a semente, a planta, a seta indicando para cima). As 

imagens de criança apresentadas pelas professoras nos indicam �algo que está em 

desenvolvimento�; tais representações, através da imagem, vêm nos confirmar a 

representação das professoras indicadas nas evocações de palavras e nos 

discursos apresentados. 

Além disto, chamou-nos a atenção a menção feita às imagens que 

indicam afeto, carinho (coração, florzinha, abraço). A maioria apresentou uma 

imagem positiva da Educação Infantil, alegre, vivaz e colorida. Apenas uma 
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professora trouxe uma imagem negativa caracterizando-a como a de �palhaço�, não 

a de palhaço no sentido brincadeira de criança, mas referindo-se à falta de 

seriedade. 

 
 Suj. 71 Aqui no Brasil, infelizmente, �palhaço�. 

 

 

4.3.3 Momentos Marcantes na Trajetória Profissional 

 

 

Ao descreverem os momentos marcantes de sua trajetória profissional, as 

professoras da Educação Infantil apontam como mais significativo: 

O acompanhamento do desenvolvimento da criança como andar, falar, 

tirar as fraldas, são registrados pelas professoras como conquistas gratificantes: 

 

 

Sujeitos 

 

 

Frases descritas 

Suj. 53 Tirar o aluno das fraldas (menina e um menino, ambos com 3 anos). 

Suj. 55 

Ensinar uma criança que não sabia o que era um banheiro, chuveiro. 

Alegria de uma criança ao pega-la no colo e cantar para ela: sorriu 

lindamente. 

A sinceridade das crianças. 

Suj. 32 

A evolução da criança desde a sua entrada na educação até o início do 

fundamental. 

Cada conquista do meu aluno gratifica o meu dia como professora 

 

Chamou a atenção a referência que fazem aos momentos ligados e à 

evolução dos alunos com necessidades especiais: 

 

 

Sujeitos 

 

 

Frases descritas 

Suj. 37 

Quando trabalhei com minha primeira sala de alfabetização em 2003. 

Quando trabalhei com um aluno especial na sala de alfabetização e ele foi 

para o 1º ano escrevendo e lendo algumas palavras. 

Suj. 44 

Atenção de uma aluna (Mirian) especial com atitudes agressivas foi na 

minha casa despedir de mim, pois ía embora. 

Experiência, que tenho agora. 

Suj. 32 

Como já trabalhei bastante tempo com crianças com necessidades 

especiais; o momento mais marcante é com a evolução dos alunos; andar, 

falar (mesmo através dos gestos) e participação da família no dia-a-dia. 

Suj. 56 

 

A primeira vez em que a minha aluna, que tem Down, conseguiu colocar 

os sapatos, sozinha. 
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Quando recebi uma homenagem dos meus alunos do maternal I. 

Suj. 113 

 

O dia em que um aluno da minha primeira turma, de três anos, escreveu 

seu nome sozinho pela primeira vez. 

Um aluno desta mesma turma que já tinha de 5 para 6 anos e possuía 

uma síndrome, sendo seu tamanho e desenvolvimento bem menores que 

o dos outros da turminha: seus gestos de afetividade e principalmente sua 

alegria em reconhecer sua foto quando eu lhe dei uma no final do ano de 

lembrança... Mexeram muito comigo. 

 
A realização do trabalho, as conquistas e a superação dos desafios, o 

reconhecimento dos trabalhos/projetos realizados são outros aspectos ressaltados 

pelas professoras da pesquisa: 

 

 

Sujeitos 

 

Frases descritas 

Suj.31 
O momento em que a criança supera uma dificuldade e aprende. 

Quando aprende o seu nome e percebe a função social da escrita. 

Suj. 07 

Uma carta recebida no final do ano, escrita por um aluno alfabetizado por 

mim, agradecendo o trabalho e a amizade. 

O trabalho realizado com um aluno, filho de pais analfabetos, que 

demonstrava muita vontade de descobrir a magia da leitura e da escrita. 

Suj. 63 
O início em que comecei a lecionar, o primeiro dia em uma sala de infantil 

Realização dos meus projetos. 

 

O processo de apropriação da escrita aparece como momento marcante 

tanto para as professoras da Educação Infantil, quanto para as professoras do 1º 

ano do Ensino Fundamental. As primeiras palavras escritas, as primeiras leituras 

constituem fatos carregados de significado para a professora, algumas apresentam 

como a sua principal gratificação. 

 

 

Sujeitos 

 

Frases descritas 

Suj. 76 
Quando um aluno leu um texto e, sem eu ter dito nada a respeito do 

mesmo, ele identificou que era uma música. 

Suj. 79 

Quando um aluno disse para um amiguinho: Hoje eu não consigo, mas eu 

vou conseguir. 

Quando eles começam a desvendar a escrita e a leitura. 

Suj. 80 

Acho marcante toda vez que um aluno consegue ler ou escrever pela 

primeira vez. 

Ver um aluno que freqüenta a escola pela primeira vez e deu um �show� 

na adaptação totalmente interessado, freqüente e com ótimo 

desenvolvimento na escrita. 

Suj. 96 
Os momentos mais prazerosos acontecem quando as crianças descobrem 

o ato de ler. 

Suj.120 Foi quando um aluno que não sabia nada, começou a descobrir as letras 
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 do seu nome. Chamou-me chorando que já conseguia escrever seu 

próprio nome. Isso compensa qualquer salário. 

Suj.74 Compreender o processo da alfabetização, as hipóteses. 

Suj. 99 
A primeira vez que o aluno escreveu o seu nome sem a minha ajuda. 

Quando recebi um �Eu te amo� maravilhoso. 

 

Outro momento marcante para as professoras do 1º ano do Ensino 

Fundamental é o reconhecimento, principalmente pela família dos alunos e pelos 

próprios alunos. 

 

 

Sujeitos 

 

Frases descritas 

Suj. 77 

A confiança que as crianças depositam na minha pessoa e extensão do 

relacionamento para outros anos, pois foi estabelecido um vínculo afetivo 

muito estreito. 

Suj. 83 

Perceber quanto a criança evolui com as intervenções do professor. 

Reconhecimento do trabalho por parte dos pais, coordenação, direção e 

secretaria da educação. 

Suj.115 
Reconhecimento e carinho da criança. 

Respeito de pais e ou responsáveis em relação ao trabalho executado. 

 
O início da carreira também é mencionado como fator de importância para 

as professoras do primeiro ano. Outros aspectos ressaltados foram a falta de 

conhecimento no início do trabalho e o ganho de experiência durante a trajetória 

profissional. 

 

 

Sujeitos 

 

Frases descritas 

Suj. 85 

Quando lecionei pela primeira vez para uma classe de alfabetização. 

Nossa como fiz coisas erradas, mas consegui melhorar aos poucos (ainda 

estou desenvolvendo). Alfabetizar é um trabalho que requer muita 

pesquisa, mas é gratificante. 

Suj. 71 O início com a falta de experiência e agora com a maturidade. 

 

Os fatos relatados pelas professoras são abrangentes e carregados de 

significados, remetem-nos a construções afetivas e profissionais, realizadas no 

cotidiano de sua trajetória formativa. Revelam representações que vão se formando 

na convivência com os saberes, com os alunos e com os outros. 
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4.4 TECENDO AS REPRESENTAÇÕES 

 

 

As representações sociais apresentadas pelas professoras no transcorrer 

desta pesquisa nos revelam um discurso formado historicamente pelo grupo e 

marcado fortemente por sua formação teórica. Acompanhando o processo histórico, 

no qual a Educação Infantil foi gestada, verificamos algumas tendências, que 

marcam o discurso das professoras de hoje. 

Primeiramente, a nítida separação entre o que se caracteriza como pré-

escola e o que se caracteriza como creche. A Educação Infantil no Brasil firma-se 

pelo atendimento em creches, local de cuidado e alimentação, direcionada à mãe 

trabalhadora e às crianças pobres. Posteriormente à creche temos a implantação do 

jardim de infância, este dedicado à elite, destacada por seu caráter pedagógico. 

Ao iniciar a pesquisa no ambiente escolar, ficou muito claro esta 

tendência de retratar a creche como um local direcionado aos pobres. 

Acompanhamos, no relato histórico, que as creches eram vistas, inicialmente, 

apenas como local de cuidado, o qual não necessitava a presença de um 

profissional da educação, bastava saber cuidar de criança. No entanto, foram 

marcantes as transformações ocorridas em relação à função da instituição. 

Presenciamos na fala das professoras a preocupação com o cuidar, mas este cuidar 

envolvido numa dimensão lúdica e caracterizado pelo desenvolvimento, pelo ensinar 

e aprender, como nos mostra a análise do EVOC. Mesmo reconhecendo a creche 

como este espaço, que, segundo as falas das professoras, acolhe a criança carente 

(social, física e emocional), estas apresentam no seu discurso a tendência de um 

espaço educacional. Esta tendência também se constata nos materiais de formação 

produzidos pelo MEC. 

Outra tendência a destacar nas falas das professoras é a de atribuir o 

caráter preparatório à Educação Infantil, discurso amplamente proclamado na 

década de 1970 que atribuía à Educação Infantil seu caráter compensatório, 

buscando suprir a falta de estímulo e as carências familiares. A pré-escola 

funcionaria como uma �medida preventiva ao fracasso escolar� (KRAMER, 1987, p. 

29), preparatória para as séries iniciais. 

Por último, a ênfase dada ao processo de desenvolvimento da criança, 

marcada pelas tendências teóricas amplamente divulgadas no Brasil nas décadas 
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de 1980 e 1990, difundidas e incorporadas pelas instituições escolares. A teoria 

baseada no desenvolvimento pleno do indivíduo, representada por Piaget, descritas 

principalmente pelas expressões: desenvolver as capacidades plenas da criança, 

reconhecer sua etapa de desenvolvimento, desenvolver atividades lúdicas 

significativas. 

Os princípios piagetianos também relacionam o processo da 

aprendizagem ao do desenvolvimento gradual da criança, acontecendo em etapas 

distintas, porém complementares. Nestes, a criança aparece como construtora do 

seu conhecimento e o professor como um auxílio, mediador do processo de 

conhecimento realizado pela criança, sujeito histórico e social. As brincadeiras são 

pontos marcantes na reflexão desta teoria, uma vez que funcionam como 

instrumento de construção do conhecimento, possibilitando uma maior interação da 

criança com o meio e com outras crianças. 

A presença destes preceitos demonstra que na década de 1990 grandes 

transformações ocorreram na concepção de Educação Infantil. É o que nos 

apresenta Toscano, em sua dissertação de mestrado As transformações ocorridas 

na Educação Infantil de São Bernardo no período de 1960 a 2000. A autora aponta 

significativas mudanças na prática das professoras ao incorporarem as teorias de 

Piaget ao seu cotidiano. 

 

 [...] minha vivência como professora da rede municipal de São 

Bernardo do Campo, na década de 1990, mostram que este foi um 

período de grandes conflitos entre a prática que vinha sendo 

desenvolvida anteriormente e as novas propostas, estas 
apresentando uma grande variedade, ora observadas em atividades 
como pinturas de desenhos mimeografados, ora em registros de 
propostas piagetianas como classificações, seriações, ora através de 

metodologias de projetos (TOSCANO, 2006). 
 

Os discursos das professoras confirmam que a história, a vivência no 

grupo e as teorias que embasaram sua formação contribuem para a constituição das 

representações sociais sobre o objeto. Como sinaliza Moscovici: 

 

A transformação de um conhecimento indireto num conhecimento 
direto constitui o único meio de nos apropriarmos do universo 

exterior. Exterior num duplo sentido: o que não nos pertence � mas 
se subentende que pertence ao especialista � o que está fora de nós, 

fora dos limites do nosso campo de ação. Contudo, ao tornar-se 
interior, e para nós que seja interiorizado, o conhecimento penetra no 
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�mundo da conversação�, prosseguindo de permutas verbais depois 

de certo tempo. Uma frase, um enigma, uma teoria, apanhados no 
ar, aguçam a curiosidade e prendem a atenção (1978, p. 53). 

 

As representações circulam em nosso cotidiano, estão presentes em 

nossas falas e gestos, dão conteúdo ao nosso mundo, o qual é enriquecido por nós 

e pelos outros. Compõem o que Moscovici (1978) denomina de �falatório�. Esse 

falatório promove as novas visões, �as atitudes habitada por novas frases�, 

enriquecendo o nosso �mundo da conversação�, ordenam-se, os valores tomam 

seus lugares, e a sociedade começa a tornar familiar o objeto que era estranho, 

permitindo-nos falar sobre ele. 

Assim, no discurso das professoras, percebemos a familiaridade com 

determinados conceitos e expressões, falas de um cotidiano. A Educação Infantil 

está ancorada na ideia de desenvolvimento e as professoras objetivam tal 

representação na figura da árvore que cresce, da semente que germina, da escada 

que leva para fases superiores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A primeira discussão da qual participei sobre representação social foi no 

grupo �FormAção�, coordenado pela professora Marília Duran. Desde sua primeira 

fala, encantou-me a possibilidade de discutir uma teoria baseada no senso comum e 

que propunha ouvir os �sábios amadores�. Ouvir a voz dos sujeitos e identificar sua 

forma de pensar sobre um conceito, uma ideia, um objeto; reconhecer suas 

construções, dialogar com elas e trazê-las para uma prática reflexiva, capaz de 

pensar o cotidiano. Esta foi a motivação inicial para a pesquisa, que se delineou na 

perspectiva de trazer à tona a voz das professoras sobre a Educação Infantil. 

Ao iniciar este trabalho, propus-me visitar minha trajetória educativa, 

buscando, nesta, elementos que me auxiliassem a refletir sobre a escolha que faço 

hoje, considerando que uma incursão nesta história seria fator preponderante para a 

compreensão do universo da Educação Infantil, no qual estive presente como 

professora e formadora de educadores. 

Resgatar minha trajetória educativa durante a pesquisa, possibilitou-me 

um novo olhar para a Educação Infantil. A forma como fui recebida na escola, as 

justificativas das minhas dificuldades, sempre pautadas no fato de não ter 

frequentado a pré-escola (embora a pré-escola pública fosse um local de difícil 

acesso, pois as vagas eram escassas e as pré-escolas particulares destinavam-se a 

uma elite, o que não me tornava em sala a única a não ter freqüentado a pré-

escola), esta era a maior justificativa da professora às dificuldades encontradas. 

Lançar outro olhar a esta temática possibilitou-me compreender as representações 

que fui construindo ao longo deste tempo. A aproximação com a Educação Infantil, 

no sentido de pensar na impossibilidade de participar dela, a aproximação, agora, 

como professora neste segmento de ensino, revelaram-me que vemos a Educação 

Infantil com olhos históricos, embasados numa determinada concepção de criança e 

sociedade, e que tais concepções são fatores preponderantes para a prática 

cotidiana. 

Ao longo da história, a Educação Infantil brasileira pautou sua prática em 

diferentes pressupostos, utilizando-se de conceitos como os de carência, 

marginalização cultural e educação compensatória. Tais fundamentos influenciaram 

de forma direta ou indireta o pensar e o agir na Educação Infantil, conduzindo-a por 
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diferentes caminhos, ora com descaso político � o que levou a inúmeros 

retrocessos, produzindo uma educação distante das reais necessidades da criança � 

ora com avanços significativos na conquista de suporte legal e técnico. 

Essas representações que se articulam em torno da criança e da 

Educação Infantil, condicionam as políticas públicas destinadas à Educação Infantil, 

presentes não só nas representações das professoras, mas também da sociedade. 

A possibilidade de um estudo mais sistematizado da estrutura histórica, 

na qual esta parte do processo educacional foi constituída, permitiu-me refletir sobre 

o que hoje se representa como Educação Infantil. Foi um grande desafio realizar 

este percurso, uma vez que me apropriar das representações sociais das 

professoras sobre a Educação Infantil significou aproximar-me de minhas próprias 

representações e trabalhar com elas neste universo dinâmico das conversações. 

As representações formadas por mim não são puras, mas uma mescla de 

muitas outras representações. Ao tomar contato com a forma como elas se 

manifestam, pude rever minha postura de educadora. Compreender que uma visão 

abrangente da Educação Infantil passa por concepções teóricas, mas passa, 

fundamentalmente, pela visão que guardo de sociedade e da criança inserida nesta 

sociedade. 

Baseado no conceito de representação social de Moscovici (1978), o 

estudo das representações sociais das professoras sobre a Educação Infantil, não 

se apresenta somente como �opiniões sobre� ou �imagens de�, mas como �teorias�, 

�ciências coletivas� sui generis, destinadas à interpretação e elaboração do real. 

Durante a pesquisa analisamos o discurso das professoras, ouvimos as 

suas vozes e estas ecoaram num universo composto por uma variedade de 

pensares que se complementaram num discurso para afirmar que a Educação 

Infantil é um universo de expectativas ainda em construção. 

As representações que as professoras revelaram não são excludentes, 

mas complementares. Assim, podemos dizer que não há uma única representação 

sobre a Educação Infantil. Neste ponto, acredito responder as questões levantadas 

no início desta pesquisa: Como os professores pensam a Educação Infantil? Quais 

são as representações sociais de professores sobre a Educação Infantil? 

Em resposta à questão sobre os objetivos da Educação Infantil, as 

professoras apresentaram respostas nas quais possivelmente suas representações 

estão ancoradas, ou seja: a Educação Infantil como espaço de desenvolvimento, 
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como início do processo de escolarização e como preparação do cidadão crítico e 

criativo. 

O discurso apresentado pelas professoras demonstra a presença de um 

referencial teórico embasado no desenvolvimento da criança dentro de um espaço 

lúdico, interativo e de construção da cidadania, mas que nem sempre se concretiza 

numa prática cotidiana, já que esta se apresenta fortemente ancorada no preparar a 

criança para assumir as séries iniciais. 

Apesar da ênfase no discurso do processo criativo, lúdico e de construção 

da cidadania, a prática cotidiana dirige uma grande importância para a apropriação 

da escrita pela criança. Este constitui um momento de grande significado na vida 

das professoras, as quais justificam que estão na Educação Infantil porque �são 

apaixonadas pelo processo inicial da alfabetização� (suj. 25). Apropriar-se da escrita 

é uma marca no desenvolvimento da criança, o que repercute significativamente no 

trabalho da professora. 

Porém, este processo de apropriação da escrita, nem sempre ocorre de 

forma lúdica e criativa, ao contrário, na maioria das vezes, tal processo toma todo o 

tempo das atividades desenvolvidas e se torna o principal objetivo a ser perseguido 

na Educação Infantil, como também �cobrado� pela professora das fases seguintes, 

pelos pais, pelos coordenadores... Como afirma uma professora, �Você sabe né, ou 

eu ensino a ler no pré ou elas terão problemas depois� (sic)
18. Esta forte 

representação em torno do ler e escrever tira a ludicidade do processo, tornando-o, 

muito mais um peso para educadores e educandos. Sabemos que isto não é regra, 

exceções existem, e compreendendo a força desta representação, podemos melhor 

refletir sobre este processo e, quem sabe, torná-lo mais agradável e gratificante para 

os sujeitos envolvidos. 

Observamos no discurso das professoras a forte presença do caráter 

lúdico das atividades. No entanto, ao observar a prática das professoras, ainda 

deparamos com muitas atividades mecânicas e pouco significativas para a criança. 

Em geral, estas atividades não valorizam a linguagem oral, a criação e o movimento. 

O discurso das professoras revela o caráter dicotômico da Educação 

Infantil, que passa pelo cuidar e o educar, pelo lúdico e a atividades sistemáticas, 

                                                
 
 
18 Nota do diário de campo. 
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como se ambas não se agregassem, mas se contrapusessem. Não há ato educativo 

que deixa de cuidar, assim como a concepção de lúdico, quando se contrapõe a 

seriedade e sistematização, revela-nos uma representação preconceituosa em torno 

do cuidado e da ludicidade. 

Contudo, esta dicotomização prossegue no binômio creche/pré-escola. 

Há uma nítida separação entre estas duas formas de se caracterizar a escola da 

infância. Essa visão, no entanto, não está presente nos documentos oficiais que 

designam o significado de creche e pré-escola, mas aparecem fortemente nas 

representações das professoras, confirmando a constituição histórica das 

representações. 

Esse discurso mostra que a relação histórica, a vivência no grupo e as 

teorias que embasaram sua formação contribuem para a constituição das 

representações sociais. Como afirma Moscovici, é a transformação do conhecimento 

indireto em conhecimento direto, permeado pelo �falatório� social, que penetra no 

�mundo da conversação� e compõe o universo consensual do indivíduo e do grupo. 

A reflexão das falas das professoras sobre a Educação Infantil permite 

visualizar a força das representações sociais no trato que a Educação Infantil 

recebeu ao longo do tempo. Elas revelam não apenas a forma de conceber a 

Educação Infantil no meio escolar, mas também como esta aparece no meio social 

e, consequentemente, na postura da sociedade, a qual aceita que esta fase da 

educação não mereça muita importância. Deste modo, parece haver uma atitude 

conformista diante do descaso das políticas públicas, da falta de verbas ou de 

prioridade para a criação de um maior número de creches. A creche ainda é 

entendida como espaço para práticas assistencialistas e que deve se pautar num 

trabalho voluntário. 

O trabalho na creche traz a marca dos baixos salários, da falta de 

reconhecimento pelo profissional que ali atua, das relações políticas autoritárias e de 

um cotidiano marcado por ausência de formação profissional. 

A leitura das respostas das professoras às questões remete a uma prática 

pouco reflexiva, na qual o pensado não é transformado em atividade e o que se 

realiza não é objeto de reflexão. Não se evidencia, como propõe Sanches (2003), 

�um canal de diálogo�, para que possa ocorrer uma �consolidação de saberes 

emergentes�, fundamentais para se pensar a prática profissional. 
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As influências das representações no processo escolar convidam também 

a observar como foi o processo formativo das professoras. A pesquisa nos revelou 

que o discurso das professoras é marcado por um processo formativo embasado na 

teoria piagetiana. A maior parte dos sujeitos pesquisados concluiu ou está 

concluindo sua formação na Universidade de Taubaté, o que, consequentemente, 

revela uma marca neste processo formativo. 

Finalmente, este estudo aponta a importância da compreensão das 

representações sociais para se acessar ao universo escolar: um universo dinâmico, 

composto por uma variedade de sujeitos, em que as representações acontecem com 

força e condicionam a prática cotidiana. Ambiente propício, segundo Moscovici, para 

que as representações �circulem, cruzem-se e se cristalizem, incessantemente 

através de uma fala, de um gesto, de um encontro� (1978, p. 43). 

As representações de um grupo precisam ser conhecidas e dialogadas, 

para que seja possível trabalhá-las, lidar com as resistências e ensejar mudanças 

necessárias. Mudanças que ocorrerão a partir da valorização dos elementos que 

estão na periferia das representações, ponto de partida para se atingir o núcleo 

central e operar transformações. 

É necessário mapear e valorizar também outras representações, externas 

à escola, que permeiam o processo escolar. Passando pela representação de 

criança, de escola, de sociedade. Lidar com educação é lidar com expectativas, que 

influenciam e condicionam o processo pedagógico. 

As representações sociais são produtos dinâmicos, revelam e marcam o 

tempo. Estão subjacentes às práticas sociais (não são obras do acaso); podem ser 

conhecidas, identificadas, trabalhadas. 

Assim, ao identificar como o grupo de professores está pensando a 

Educação Infantil, temos elementos para refletir sobre como se constroem as 

representações sociais. A crescente procura pela escola infantil, vinculada a uma 

maior oferta de vagas, aperfeiçoamento dos profissionais, constituição de direitos, 

incluindo recursos financeiros e melhoria nas estruturas físicas, proporciona uma 

nova estrutura de escola que acolhe, a cada dia, mais alunos: o grande desafio atual 

é a conquista da qualidade, afirmada por sua função educacional e não por uma 

perspectiva puramente assistencialista. 

A estrutura escolar que compõe a Educação Infantil e seus agentes tem 

um grande desafio a superar no seu modo de se constituir como escola, ou seja, 
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precisa construir a personalidade desta educação, constituir seu jeito de ser, uma 

vez que a escola de Educação Infantil, na dimensão que se apresenta hoje no Brasil, 

está ainda por ser feita. Será, ainda, fundamental (re)organizar as propostas 

pedagógicas, (re)dimensionar suas perspectivas curriculares, seu papel educacional 

e, especialmente, rever, repensar o seu papel de cuidar. 

As representações sociais construídas pelas professoras da Educação 

Infantil estão vinculadas a um universo repleto de singularidades, que recebe 

influência da sociedade e suas representações. Colocamos em evidência, neste 

estudo, as memórias culturais dos sujeitos envolvidos, seu processo formativo e sua 

prática cotidiana para ressignificar o objeto de pesquisa. 

Um dos maiores desafios é dialogar com essas representações que estão 

presentes, trazendo-as para a prática cotidiana como elemento reflexivo. No entanto, 

para que isso ocorra, é preciso que as professoras tomem ciência de que no espaço 

da Educação Infantil circulam suas representações e que elas não são neutras, mas 

elaboradas a partir de uma visão histórica, social, política e educacional. As �chaves� 

que as professoras usam para fazer a leitura do seu cotidiano estão presentes 

nestas representações. 

Compreender o papel que exercem as representações que construímos 

com respeito aos objetos, aos conceitos e fatos foi indispensável para que eu 

mesma compreendesse as minhas representações da Educação Infantil e da própria 

Educação. As vivências infantis e minha incursão na educação são frutos de um 

processo histórico e social, revelados nesta pesquisa pela minha trajetória, e que 

contribuiu significativamente para a compreensão daquilo que eu pensava sobre a 

Educação Infantil e que foi ponto de partida para a pesquisa. Posso afirmar que as 

minhas motivações pessoais e profissionais que ilustraram a fase inicial deste 

trabalho, sofreram modificações após a incursão na Teoria das Representações 

Sociais. 

A compreensão de que nossa formação constitui-se não só de fator 

social, mas também histórico, possibilitou reconhecer, à luz de Moscovici, que as 

falas do cotidiano revelam conceitos e teorias que são construídos em nosso dia-a-

dia e disseminados por nossas �tagarelices�. Como apresenta Nóvoa, no prefácio do 

livro de Josso (2004), o educador se forma a partir de suas relações com o �eu, os 

outros e as coisas�, e complementa: 
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O formador forma-se a si próprio, através de uma reflexão sobre 

seus percursos pessoais e profissionais (auto-formação); o formador 

forma-se na relação com o outro, numa aprendizagem conjunta que 

faz apelo à consciência, aos sentimentos e emoções (hetero-
formação); o formador forma-se através das coisas (dos saberes, das 

técnicas, das culturas, das artes, das tecnologias) e da sua 

compreensão crítica (eco-formação) (2004, p.16). 
 

Acrescentaria, o educador se forma a partir da consciência e 

reconhecimento das representações sociais que circulam no seu cotidiano. 

Este processo me permitiu uma valorização das falas das professoras, 

não só das que participaram desta pesquisa, mas das muitas que encontro nos 

cursos de formação. Suas falas revelam sua forma de pensar e afirmar seu 

cotidiano; marcam as concepções de seu grupo. Estas falas, para serem refletidas, 

dialogadas e modificadas, necessitam ser ouvidas e compreendidas a partir de todo 

o arcabouço histórico e social, e das representações que as constituíram. 

A pesquisa foi fator fundamental, não só para reconhecer a concepção na 

qual a Educação Infantil foi formada, mas também, sem dúvida, representou 

elemento de suma importância para identificar as influências das representações 

sociais presentes no grupo de professores e compreender como estas demarcam o 

seu processo formativo. À medida que consigo fazer a leitura das representações 

presentes no grupo de professores e a forma como este grupo dialoga com elas, isto 

me possibilita identificar e mapear as teorias, práticas, conceitos e marcas que o 

constituem, fornecendo-me um retrato destas, elementos indispensáveis para o 

processo de formação. 

Assim, ao compreendermos os desafios que estão presentes na escola 

da infância, reconhecemos que tais processos são frutos de uma história, transcritos 

na formação dos educadores e que podem ser modificados a partir de uma 

formação reflexiva e concreta, que reconhece o professor como sujeito do processo 

e considera suas representações como instrumento de diálogo, �chaves de leitura� 

do seu cotidiano e das teorias, fonte de formação. 
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APÊNDICE A � Modelo do questionário 

 

 

Prezado colega professor, 
 
Estou realizando uma pesquisa junto aos professores da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental (1º ano série inicial). 
Gostaria de contar com a sua colaboração neste momento de levantamento de 

dados. 
Sua identidade será mantida em sigilo. 
Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. 
Obrigada pela participação. 
 
Cleusa Vieira da Costa 
 
criança 

(a) (  )______________ (  ) ______________ (  ) ___________ (  )__________ 

 
Pré-escola 
 
(b) (  )____________ (  ) ____________ (  ) ____________ (  )_____________ 

aluno 

(c) (  )_____________(  ) ____________ (  ) ___________ (  )_____________ 

creche 
 
(d) (  )_____________(  ) ____________ (  ) ___________ (  )_____________ 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado a participar desta pesquisa. Ao integrar este estudo estará permitindo 

a utilização dos dados aqui fornecidos. Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora terá acesso as suas informações e, após o 

registro destas, o documento será destruído. 
 
Consentimento Livre e esclarecido: 
Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, eu, manifesto livremente o meu 
consentimento em participar da pesquisa. 
 
 
Nome do participante: __________________________ Ass. __________________________ 
(não obrigatório) 
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PERFIL 
 
1 � Nome (Não é obrigatória sua identificação) 
___________________________________________________________________ 
 
 
2 � Sua escola é: 
 

a. (   ) Particular 
b. (   ) Municipal 

 
 
3 � Há quanto tempo você leciona  
 

a. (  ) Menos de um ano 
b. (  ) Entre 1 e 10 anos  
c. (  ) Entre 11 a 20 anos  
d. (  ) Mais de 20 anos  

 
 
4 � Qual seu nível de escolaridade 
 

a. (  ) Médio - magistério  
b. (  ) Nível superior. Qual?__________________________________________ 
c. (  ) Cursando. (especificar) ________________________________________ 

 
 
5 � Você está estudando atualmente 
 

a. (   ) ensino superior ______________________________________________ 
b. (   ) pós graduação (especificar) ____________________________________ 
c. (   ) outros (especificar) ___________________________________________ 
d. (   ) não estou estudando  

 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
1 � Em que turma você trabalha atualmente? Se você leciona em mais de um nível, 
favor anotar. 
 

a. (  ) Educação Infantil  
b. (  ) Ensino Fundamental I  
c. (  ) Ensino Fundamental II  
d. (  ) Outros (especificar) ___________________________________________ 

 
 
2 � Em relação ao seu trabalho hoje, você pretende: 
 

a. (  ) Mudar para outro nível de ensino. Por quê? ________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 

(  ) Continuar atuando neste nível de ensino. Por quê? _____________________ 
___________________________________________________________________ 
 

b. (  ) Sair da profissão. Por quê? _____________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

c. (  ) Outros (Especificar) ___________________________________________ 
 
 
3 � Em sua opinião lecionar na Educação Infantil é: 
 

a. (  ) Mais difícil que em outros níveis de ensino. Por quê?_________________ 

___________________________________________________________________ 

b. (  ) Mais simples que em outros níveis de ensino. Por quê?_______________ 

___________________________________________________________________ 
 
 
4 � A Educação Infantil, para você, deve priorizar: (assinale os itens por ordem de 

importância, 1 para o mais importante...) 
 

a. (  ) Iniciação do processo de alfabetização 
b. (  ) Desenvolvimento físico/motor  
c. (  ) Desenvolvimento da linguagem  
d. (  ) Atividades lúdicas/pedagógicas  
e. (  ) Brincar livre  
f. (  ) Brincar direcionado  

 
 
5 � Quanto às características do professor da Educação Infantil você considera que 

ele deve ser: (enumere por grau de importância) 
 

a. (  ) Amável 
b. (  ) Criativo 
c. (  ) Comunicativo 
d. (  ) Cuidador 
e. (  ) Dedicado 
f. (  ) Dominar o conteúdo 
g. (  ) Dominar saberes específicos da área 
h. (  ) Especializado 
i. (  ) Participativo 
j. (  ) Paciente 

 
 
6 � Complete as frases seguintes: 
 

a. O objetivo da Educação Infantil é ___________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b. O papel da criança na Educação Infantil ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c. A função do professor da Educação Infantil ___________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
7 � Descreva dois momentos que você considera marcantes na sua trajetória como 

professora da Educação Infantil (ou do 1º ano). 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
8 � Quais razões fizeram você atuar na Educação Infantil (ou do1º ano)? 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
9 � Em sua opinião, o trabalho do professor da Educação Infantil deve priorizar: 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A � EVOC � Pré-Escola 

 

 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 
    au Mot 
    à sa Fréquence 
    à son Rang Moyen 
  
Le Fréquence minimale des mots est 4 
  
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 9 
                    et 
       le Rang Moyen < 1,9 
  
aprendizagem                             28 1,536 
cuidar                                   10 1,800 
desenvolvimento                          12 1,750 
  
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 9 
                    et 
      le Rang Moyen >= 1,9 
  
alegria                                  13 2,077 
brincar                                  43 1,953 
educacao                                 16 2,063 
socializacao                             16 2,125 
  
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 9 
                    et 
       le Rang Moyen < 1,9 
  
conhecimento                             7 1,571 
conviver                                 4 1,500 
interacao                                6 1,667 
  
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 9 
                    et 
       le Rang Moyen >= 1,9 
  
afeto                                    4 2,750 
amigo                                    8 2,250 
amor                                     4 2,250 
carinho                                  4 2,000 
descoberta                               8 2,125 
infancia                                 4 2,000 
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ANEXO B � EVOC � Creche 

 

 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 
    au Mot 
    à sa Fréquence 
    à son Rang Moyen 
  
Le Fréquence minimale des mots est 5 
  
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 9 
                    et 
       le Rang Moyen < 2 
  
aconchego                                10 1,900 
afeto                                    20 1,600 
cuidar                                   27 1,815 
  
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 9 
                    et 
      le Rang Moyen >= 2 
  
aprender                                 10 2,000 
brincar                                  23 2,087 
crianca                                  10 2,400 
educacao                                 22 2,182 
familia                                  10 2,300 
  
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 9 
                    et 
       le Rang Moyen < 2 
  
alimentacao                              8 1,875 
atencao                                  6 1,833 
dedicacao                                6 1,667 
lar                                      6 1,500 
lotada                                   6 1,667 
responsabilidade                         6 1,500 
socializacao                             8 1,750 
  
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 9 
                    et 
       le Rang Moyen >= 2 
  
alegria                                  7 2,429 
interacao                                5 3,000 
local                                    5 2,000 
necessidade                              6 2,000 
regra                                    5  
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ANEXO C � Palavras evocadas � Pré-escola 

 

 

1 Sujeitos 115 
2 Total de palavras  357 
3 Total de palavras diferentes 146 
4 Total de palavras consideradas* 46 

*excluindo as palavras de freqüência 1 
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Anexo D � Distribuição das palavras evocadas por ordem de frequência � 

Pré-escola 

 

 

 PALAVRAS FREQ/EVOCAÇÕES 

1 brincar 43 
2 aprendizagem 29 
3 educação 18 
4 socialização 16 
5 alegria 13 
6 desenvolvimento 12 
7 cuidar 10 
8 descoberta 9 
9 amigo 8 

10 conhecimento 7 
11 interação 6 
12 afeto 4 
13 amor 4 
14 carinho 4 
15 conviver  4 
16 criança 4 
17 infância 4 
18 atenção 3 
19 base 3 
20 criatividade 3 
21 diversão 3 
22 fundamental 3 
23 importante 3 
24 participar 3 
25 professora 3 
26 responsabilidade 3 
27 saber 3 
28 adaptar 2 
29 colorido 2 
30 compromisso 2 
31 descoberta 2 
32 dedicação 2 
33 desafio 2 
34 dividir 2 
35 entusiasmo 2 
36 esperança 2 
37 experiência 2 
38 família 2 
39 fantasia 2 
40 início 2 
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41 interagir 2 
42 limite 2 
43 mãe 2 
44 organização 2 
45 preparar 2 
46 progresso 2 
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ANEXO E � Distribuição das palavras por OME* � Pré-escola 

 

 

 PALAVRAS FREQUÊNCIA OME 

1 conviver 4 1,5 
2 aprendizagem 29 1,55 
3 conhecimento 7 1,57 
4 interação 6 1,66 
5 desenvolvimento 12 1,81 
6 cuidar 10 1,8 
7 brincar 43 1,95 
8 carinho 4 2 
9 infância 4 2 

10 educação 16 2,16 
11  alegria 13 2,07 
12 socialização 16 2,12 
13 descoberta 9 2,11 
14 amigo 8 2,25 
15 amor 4 2,25 
16 afeto 4 2,75 

*Ordem Média de Evocações 
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Anexo F � Palavras evocadas � Creche 

 

 

1 Sujeitos 116 
2 Total de palavras  358 
3 Total de palavras diferentes 123 
4 Total de palavras consideradas* 46 

*excluindo as palavras de freqüência 1 
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Anexo G � Distribuição das palavras evocadas por ordem de frequência � Creche 

 

 

 PALAVRAS  FREQ/EVOCAÇÕES 

1 cuidar 27 
2 brincar 23 
3 educação 22 
4 afeto 20 
5 aconchego 10 
6 aprender 10 
7 criança 10 
8 família 10 
9 alimentação 8 

10 socialização 8 
11 alegria 7 
12 dedicação 6 
13 atenção 6 
14 lar 6 
15 lotada 6 
16 necessidade 6 
17 responsabilidade 6 
18 interação 5 
19 local 5 
20 regra 5 
21 amigo 4 
22 depósito 4 
23 desenvolvimento 4 
24 estimulação 4 
25 lazer 4 
26 paciência 4 
27 profissionais 4 
28 respeito 4 
29 trabalho 4 
30 assistencialismo 3 
31 confiança 3 
32 convivência 3 
33 carência 3 
34 separação 3 
35 ajuda 2 
36 bebe 2 
37 choro 2 
38 dificuldade 2 
39 diversão 2 
40 falta 2 
41 feliz 2 
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42 higiene 2 
43 limite 2 
44 organização 2 
45 participação 2 
46 preocupação 2 
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Anexo H � Distribuição das palavras por OME* � Creche 

 

 

 PALAVRA FREQÜÊNCIA OME 

1 lar 6 1,5 
2 responsabilidade 6 1,5 
3 afeto 20 1,6 
4 dedicação 6 1,66 
5 lotada 6 1,66 
6 socialização 8 1,75 
7 cuidar 27 1,81 
8 atenção 6 1,83 
9 alimentação 8 1,87 

10 aconchego 10 1,9 
11 aprender 10 2 
12 local 5 2 
13 necessidade 6 2 
14 brincar 23 2,08 
15 educação 22 2,18 
16 família 10 2,3 
17 criança 10 2,4 
18 regra 5 2,4 
19 alegria 7 2,42 
20 interação 5 3 

*Ordem Média de evocações 
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Anexo I � Palavras atribuídas à palavra indutora creche 

 

 

agitada 

angústia 

assistencialismo 

baba 

barulho 

cansada 

chato 

choro 

defasada 

dependência 

depósito 

descompromisso 

desconhecido 

desorganizado 

dificuldade 

distância 

falta 

fofoca 

gratuito 

falta de higiene 

horário 

limite 

maçante 

medo 

mordida 

obrigação 

passagem 

pobreza 

preocupação 

presídio 

separação 
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ANEXO J � Corpus 1 � questão 6a 

 

 
   
 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 desenvolvimento(19), crianca+(20), da(14), global(8), proporcionar(6), 
social+(6), fisico+(6), intelectual(3), cognitivo+(5), pleno(4), 
integral+(3), aprendiz+(2), emocion+(2), propici+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 aluno(12), do(9), levar+(4), viv+(4), linguagem(4), mundo(3), sociedade(4), 
ao(2), aprend+(1), capacidade+(2), fazer(2), vida(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 ensin+(8), inici+(8), prepar+(9), fundamental(6), series(4), processo(4), 
oferecer(1), alfabetiz+(2), atividades(1), oportunidade(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 
 os(7), aspecto+(6), desenvolv+(9), motor+(4), ludic+(1), afetiv+(1), 
constru+(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  5 : 
 cuidar(7), educ+(10), cidadao(5), criativ+(5), form+(8), socializ+(10), 
torn+(5), autonom+(6), critic+(5), saber+(4), as(9), conhecimento+(3), 
brincar(2), dar(3), sej+(2), uma(3); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 seu(3), seus(2); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 
 como(2), no(4), o(12); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 de(7), para(10); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 
 ser(2), em(5), se(1), todos(5), um(3), mais(1), e(8); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  5 : 
 com(4), para-que(4), que(7), na(5), sua(3), a(20); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 
 *suj_005(1), *suj_011(1), *suj_013(1), *suj_014(1), *suj_015(1), 
*suj_022(1), *suj_026(1), *suj_027(1), *suj_064(1), *suj_078(1), *suj_079(1), 
*suj_080(1), *suj_083(1), *suj_085(1), *suj_086(1), *suj_089(1), *suj_096(1), 
*suj_107(1), *suj_108(1), *suj_114(1); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 
 *est_2(11), *suj_018(1), *suj_019(1), *suj_020(1), *suj_021(1), *suj_024(1), 
*suj_030(1), *suj_042(1), *suj_049(1), *suj_053(1), *suj_060(1), *suj_069(1), 
*suj_075(1), *suj_081(1), *suj_082(1), *suj_090(1), *suj_093(1), *suj_104(1), 
*suj_106(1), *suj_112(1), *tem_2(9), *tem_4(6); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 
 *esc_2(5), *niv_2(8), *suj_017(1), *suj_025(1), *suj_037(1), *suj_038(1), 
*suj_045(1), *suj_061(1), *suj_072(2), *suj_077(1), *suj_088(1), *suj_094(1), 
*suj_095(1), *suj_097(1), *suj_109(1), *suj_111(1), *tem_3(7); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  4 : 
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 *est_1(8), *suj_001(1), *suj_004(1), *suj_023(1), *suj_028(1), *suj_044(1), 
*suj_047(1), *suj_056(1), *suj_066(1), *suj_073(1), *suj_074(1), *suj_100(1); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  5 : 
 *esc_1(31), *niv_1(29), *suj_002(1), *suj_003(1), *suj_007(1), *suj_009(1), 
*suj_010(1), *suj_012(1), *suj_016(1), *suj_029(1), *suj_032(1), *suj_034(1), 
*suj_035(1), *suj_036(1), *suj_039(1), *suj_041(1), *suj_046(1), *suj_048(1), 
*suj_050(1), *suj_052(1), *suj_054(1), *suj_055(1), *suj_057(1), *suj_058(1), 
*suj_059(1), *suj_062(1), *suj_063(1), *suj_065(1), *suj_067(1), *suj_070(1), 
*suj_071(1), *suj_084(1), *suj_087(1), *suj_091(1), *suj_103(1), *suj_105(1), 
*suj_113(1), *suj_115(1), *tem_(1); 
 
 Clé sélectionnée : A 
  86  14  #desenvolvimento #global #da #crianca, #social, #intelectual ou 
#cognitivo. 
 109  11  O #desenvolvimento #integral #da #crianca, em seus aspectos 
#fisicos, psicologicos, #intelectual e #social. 
 108  10  #proporcionar o #desenvolvimento #pleno #da #crianca. 
  11   9  #proporcionar oportunidade para o #desenvolvimento #fisico, #social 
e #intelectual das #criancas nesta faixa etaria. 
  14   8  #proporcionar a #crianca um espaco para a exploracao, descobertas, 
amizade visando seu #desenvolvimento #global. 
  22   8  um #desenvolvimento #global #da #crianca. 
  64   8  #desenvolvimento #global #da #crianca. 
  80   7  garantir o #desenvolvimento #pleno #da #crianca englobando todos os 
aspetos #cognitivos e sociais. 
  79   6  #propiciar o #desenvolvimento #global #da #crianca, #cognitivo, 
#fisico, #emocional e mental. 
  13   5  #proporcionar a #crianca um espaco para exploracao, descobertas, 
amizade visando seu #desenvolvimento #global priorizando o ludico. 
  27   5  A socializacao #da #crianca e o #desenvolvimento #pleno. 
  90   5  contribuir para o #desenvolvimento #global #da #crianca. 
  97   5  auxiliar a #crianca pequena seu #pleno #desenvolvimento #fisico, 
motor e #cognitivo. 
 115   5  #proporcionar a #crianca o #desenvolvimento #fisico, psiquico e 
motor. 
  84   4  envolver a #crianca #socialmente. 
  81   3  promover situacoes de #aprendizagem e #desenvolvimento #integral 
#da #crianca. 
  15   2  criar condicoes para o #desenvolvimento #integral #da #crianca onde 
deve #propiciar as capacidades de ordem fisica, afetiva, cognitiva, etica, 
estetica, de relacao interpessoal e insercao #social. 
  26   2  dar uma boa base para o #desenvolvimento total #da #crianca: moral, 
#fisico, #emocional e #cognitivo. 
   
 Clé sélectionnée : B 
  49  18  #levar o #aluno a #aprender em forma_de_brincadeira, que eles levem 
para o futuro e nunca mais esqueca #do que #aprendeu. 
  24  14  desenvolver plenamente a crianca, possibilitando #vivencias, 
experimentacoes e praticas que #levarao a perceber o #mundo que a cerca em 
varios contextos. 
 113  14  desenvolver no #aluno a #capacidade de #viver no #mundo. 
  21  10  #levar a crianca a descobrir e #fazer descoberta #do #mundo que os 
cercam. 
  69   8  desenvolver as #capacidades multiplas #do individuo, estruturando e 
equilibrando seu aprendizado em cada eixo apresentado: #linguagem, natureza e 
#sociedade. 
  18   5  O desenvolvimento global #do #aluno no que diz respeito #ao aspecto 
fisico_motor, #linguagem oral, fazendo com-que o #aluno possa interagir 
espontaneamente diante da educacao. 
  76   5  promover o desenvolvimento global #do #aluno. 
  82   5  auxiliar no desenvolvimento pleno #do #aluno. 
 105   5  desenvolver o cognitivo e o lado afetivo #do #aluno preparando_o 
para ser independente. 
  20   4  desenvolver o #aluno fisico, motor, #linguagem; proporcionar 
brincadeiras saudaveis, base para o restante da #vida #do #aluno, nao so como 
#aluno, mas como pessoa. 
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  53   4  desenvolver no #aluno aspectos fisicos, psiquicos, dando tudo como 
base para seguir dia_a_dia na #sociedade. 
  94   3  desenvolver os aspectos motor, a #linguagem, aspectos da identidade 
e aspectos de natureza e #sociedade. 
  60   2  #fazer com-que o #aluno cresca na busca e resolucao de problemas na 
sua #vida cotidiana. 
 107   2  desenvolver a crianca para #viver em #sociedade, nos aspectos: 
intelectual e emocional, nao bastam informacoes, mas tambem convivencia. 
   
 Clé sélectionnée : C 
  89  36  #iniciar o #processo de adaptacao e posteriormente a #preparacao 
para frequentar as #series seguintes. 
  17  25  estar #preparando o aluo para as #series #iniciais. 
  37  25  #preparar o aluno para ingresso no #ensino #fundamental. 
  61  25  #preparar a crianca para o #ensino #fundamental. 
  72  21  promover a socializacao e a #preparacao da crianca para as #series 
#iniciais do #ensino #fundamental, #oferecer condicoes, propiciar 
#oportunidade de estimulos dos mais variados para a crianca educar_se, 
socializar_se, formar_se independente e autonoma; 
 112  19  #preparar para o #ensino #fundamental, dar base, #preparar. 
  25  15  #preparar o aluno para as #series #iniciais e para a vida. 
  38  15  #preparar o sujeito para-que possa ingressar no #ensino 
#fundamental com autonomia e bem #preparado para participar das #atividades 
desenvolvidas de forma plena. 
  78  15  garantir o desenvolvimento de suas habilidades e capacidades 
preparando_o para o #inicio do #ensino #fundamental. 
  98  10  #iniciar a crianca no #processo de socializacao. 
  96   7  proporcionar a crianca uma otima #preparacao o desenvolvimento 
fisico motor, atividades_ludicas_pedagogicas para #iniciar o #processo de 
#alfabetizacao. 
  45   3  #iniciar a #alfabetizacao e seu desenvolvimento como um todo. 
 110   3  #ensinar a conviver, #ensinar conhecimentos. 
   
 Clé sélectionnée : D 
   1  21  #desenvolver o individuo em todos #os #aspectos fisico, #motor, 
psicologico e etc. 
  23  10  estimular a crianca a se #desenvolver em todos #os #aspectos 
atraves do #ludico. incentivar o desenvolvimento de um ser critico, 
independente. 
  74   8  #desenvolver integralmente a crianca em todos #os seus #aspectos, 
completando a acao da familia. 
   4   5  #construir e #desenvolver a crianca preparando_a para #os desafios 
vindouros. 
  56   4  trabalhar todos #os #aspectos necessarios para um bom 
desenvolvimento da crianca; #motor, social, cognitivo, linguagem e cuidados 
proprios. 
  28   3  #desenvolver uma educacao que considere a crianca um ser 
socio_historico em pleno desenvolvimento integrando #os #aspectos fiscos, 
emocionais, sociais e cognitivos. 
  66   3  #desenvolver o fisico, #motor e o intelecto da crianca. 
  47   2  #desenvolver a capacidade cognitiva, #afetiva, #motora, social de 
modo global respeitando cada crianca e a bagagem que trazem de casa. 
   
 Clé sélectionnée : E 
   3  20  #formar o #cidadao #autonomo e #critico. 
  48  14  #socializar #as criancas #tornando bom #cidadao. 
  58  12  #tornar o aluno sociavel e contribuir no processo de #formacao 
enquanto #cidadao, #critico, #criativo, etc. 
  29  11  #cuidar, #educar, #brincar, #socializar, #as criancas na sua 
cultura. 
   9  10  priorizar o #cuidar, a #socializacao e melhor bem estar #as 
criancas. 
  39  10  #formar o #cidadao. 
  55  10  #cuidar e #educar. 
  62  10  #cuidar e #educar, respeitando a individualidade de cada-um. 
 106   6  #dar oportunidade para-que #as criancas desenvolvam seus #saberes 
individuais e valorizem a #socializacao, considerar a #formacao de individuos 
participantes de um grupo. 
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  12   5  #educar, #cuidar e auxiliar na #formacao da crianca. 
  16   5  #educar, #cuidar, auxiliar a crianca para-que-se #torne um ser 
humano integral. 
  52   5  #formar criancas que #sejam capazes de fazer coisas novas, que 
#sejam: #criativas, inovadoras, descobridoras #criticas. 
  54   5  #educar #cuidar. #educar de #uma maneira prazerosa, atraves-de 
brincadeiras e jogos. 
  63   5  levar a crianca se #tornar #uma crianca sociavel, #criativo, 
#critico. 
 116   5  estimular a crianca para seu #conhecimento unindo cuidado e 
#educacao. 
   7   3  desenvolver a crianca como um #cidadao com #autonomia, direitos, 
deveres, mas sem perder de vista o afeto. 
  41   3  #socializar, introduzir #conhecimento da linguagem oral, escrita e 
percepcao. 
  50   3  #socializar a crianca no meio, levando_a a compreender regras e 
assim #saber qual seu papel na sociedade. 
  35   2  desenvolver na crianca #saberes que permitam a construcao da 
identidade, para-que a mesma saiba conviver em sociedade sendo #criativa e 
#autonoma. 
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Anexo K � Corpus 2 � questão 6c 

 

 
 
 ------------------------------------- 
 * Logiciel ALCESTE (4.7 - 01/12/02) * 
 ------------------------------------- 
   
 Nombre de points recouverts    1 dont   0 superposés 
   
     
   ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 aluno+(11), conhecimento+(7), os(8), as(4), integr+(3), mediar(2), 
conhecer(2), motor+(2), atividade+(2), forma+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 dar(5), maneira(7), prazer+(6), desenvolv+(6), mundo(2), uma(2), ao(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 escol+(4), ensin+(6), saber+(3), prepar+(2), respeit+(5); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 
 processo(6), mediador(7), aprendiz+(6), momento+(2), base(1), brincar(1), 
orientar(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  5 : 
 proporcionar(9), situacoes(6), ambiente(3), crianca+(12), poss+(3), das(3), 
fazer(2), brincadeiras(2), descoberta+(2), oportunidade+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  6 : 
 aspectos(5), cognitivo+(5), da(10), desenvolvimento(12), do(7), educ+(7), 
promover(7), soci+(5), auxili+(3), favorec+(2); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 o(9); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 
 para-que(2), seu(3), todos(2), E(6); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 para(4), cada(3); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 
 ser(6), de(9), em(3), entre(2), que(4), com-que(2), ele(2), no(3), seus(2), 
um(3), e(9); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  5 : 
 com(3), se(3), sua(2), suas(4), a(13); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  6 : 
 na(4); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 
 *esc_2(5), *niv_2(7), *suj_001(1), *suj_036(1), *suj_050(1), *suj_053(1), 
*suj_073(1), *suj_074(1), *suj_077(1), *suj_081(1), *suj_089(1), *suj_091(1), 
*suj_098(1), *suj_104(1), *suj_106(1), *suj_113(1); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 
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 *esc_1(12), *suj_004(1), *suj_008(1), *suj_019(1), *suj_022(1), *suj_030(1), 
*suj_039(1), *suj_054(1), *suj_055(1), *suj_066(1), *suj_070(1), *suj_075(1), 
*suj_084(1), *suj_105(1), *tem_1(1); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 
 *suj_010(1), *suj_017(1), *suj_018(1), *suj_020(1), *suj_025(1), 
*suj_038(1), *suj_042(1), *suj_043(1), *suj_060(1), *suj_062(1), *suj_069(1), 
*suj_087(1), *suj_109(1), *tem_4(5); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  4 : 
 *suj_002(1), *suj_005(1), *suj_006(1), *suj_011(1), *suj_023(1), 
*suj_028(1), *suj_033(1), *suj_068(1), *suj_072(1), *suj_083(1), *suj_096(1), 
*suj_102(1), *tem_2(7); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  5 : 
 *suj_013(1), *suj_014(1), *suj_015(1), *suj_024(1), *suj_026(1), 
*suj_027(1), *suj_035(1), *suj_037(1), *suj_067(1), *suj_079(1), *suj_088(1), 
*suj_092(1), *suj_093(1), *suj_110(1), *suj_114(1); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  6 : 
 *niv_1(19), *suj_003(1), *suj_007(1), *suj_012(1), *suj_016(1), *suj_021(1), 
*suj_031(1), *suj_032(1), *suj_040(1), *suj_044(1), *suj_045(1), *suj_051(1), 
*suj_056(1), *suj_058(1), *suj_059(1), *suj_063(1), *suj_076(1), *suj_080(1), 
*suj_085(1), *suj_086(1), *suj_099(1), *suj_107(1), *suj_108(1), *suj_115(1), 
*tem_(1); 
 
 
   
 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
   
   
 Clé sélectionnée : A 
   1  12  E de #mediar o #conhecimento para #os #alunos de uma #forma que 
desperte o sabor de #conhecer. 
  77  12  planejar cuidadosamente em todos #os niveis de #conhecimento dos 
#alunos. 
 106  12  E ser intermediador entre #os #alunos e o #conhecimento. 
  53   8  apreciar e considerar todos #os #conhecimentos que o #aluno podera 
nos trazer. trabalhar com a crianca. 
  98   8  compartilhar #conhecimentos e ser um instrumento entre ele e o 
#aluno. 
 113   8  E relacionar_se com a crianca em primeiro lugar e, a partir disto, 
#mediar #as relacoes destas com o mundo, com #os outros, com o #conhecimento. 
  81   5  levar o #aluno a se perceber como parte #integrante da sociedade e 
principalmente se #conhecer. 
  36   4  #integrar o #aluno ao meio letrado. 
  91   4  avaliar o #aluno elaborar #atividade, estabelecer combinadoscom #os 
#alunos ser modelo para #os #alunos. 
  50   3  E orientar #os #alunos e ajuda_lo no seu desenvolvimento fisico, 
#motor e social. 
 104   3  E o de estimular #os #alunos por meio de #atividades ludicas e 
jogos, exercitarem suas capacidades #motoras, ajuda_la a novas descobertas e 
iniciar o letramento. 
  73   2  construcao do #conhecimento, direito de expressar_se, seguranca, 
#as brincadeiras. 
  74   2  desenvolver um trabalho que valorize a #integracao social e #as 
habilidades. 
  89   2  oferecer aos #alunos #as mais variadas #formas para favorecer seu 
desempenho. 
   
 Clé sélectionnée : B 
  22  27  E tentar #desenvolver seus objetivos com todos de #maneira muito 
#prazerosa. 
  39  19  E #dar suporte para #uma educacao #prazerosa. 
   8  14  mostrar a crianca o #mundo #ao seu e de #maneira bem #prazerosa. 
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 105  14  saber quais objetivos quer atingir e qual a melhor #maneira para 
#dar oportunidade a todos de ser #desenvolver. 
  19  11  ajudar a crianca a se #desenvolver e ampliar seu #mundo. 
  54  11  E ensinar de #uma #maneira #prazerosa, respeitando o ritmo de cada 
crianca. 
  66  11  #dar suporte para-que a crianca se #desenvolva. 
  75  11  transmitir o conhecimento de #maneira #prazerosa e ludica. 
  55   7  E ensina de #maneira #prazerosa, atraves da ludicidade. 
  30   5  E #dar base para-que essa crianca possa #desenvolver e continuar 
seus estudos de alfabetizacao. 
   
 Clé sélectionnée : C 
  17  12  E #ensinar a crianca a #respeitar o proximo. 
  38  12  ajudar o aluno a se #preparar para a proxima etapa de #ensino. 
incentiva_lo a ser autonomo, inventivo e critico. 
  69   8  E estar #preparado teorica e praticamente para associar 
adequadamente os ensinamentos para essa faixa etaria a suas reais 
necessidade, levando em conta seu repertorio extra #escolar. 
 109   8  devem ser acolhedores, estimuladores, motivadores e #ensinar, 
#respeitando cada aluno no seu tempo. 
  62   6  E transmitir conhecimentos e #saberes pedagogicos, #respeitando os 
limites de cada-um, preparando_os para o mundo. 
  20   4  #ensinar os alunos atraves-de brincadeiras, #respeitar a fase de 
cada crianca; ter compromisso, alem-de toda parte burocratica que passamos. 
  42   2  estimular o amor e dedicacao ao aluno ao ambiente #escolar e 
desenvolver os conteudos das areas de #ensino. 
   
 Clé sélectionnée : D 
   6  16  E proporcionar #momentos que haja conhecimento. ele e #mediador da 
#aprendizagem. 
  11  16  ser #mediador e orientador de #aprendizagem e descoberta. 
  28   9  E ser um #mediador do #processo de ensino #aprendizagem, que crie, 
desenvolva situacoes propicias e desafiadoras para o desenvolvimento do 
aluno. 
 102   9  E ser #mediador no #processo de ensino e #aprendizagem, propondo 
atividades lancando desafios. deve ser um professor reflexivo em constante 
formacao pessoal e academica, aberto as mudancas e atento as diversidades dos 
alunos. 
  23   8  ser um incentivador, um #mediador no #processo de desenvolvimento 
da crianca. 
  96   8  ser #mediador entre #brincar e aprender, transformando o ato da 
#aprendizagem em prazer. 
   2   3  E de ser #mediador entre o aluno e o estudo a-fim-de alcancar a 
#base de alfabetizacao. 
   
 Clé sélectionnée : E 
  14  22  #proporcionar #situacoes em-que a #crianca #possa #fazer suas 
#descobertas. 
  13  18  #proporcionar #situacoes em-que a #crianca #possa #fazer suas 
#descobertas, priorizando tambem o social. 
  27  10  E #proporcionar momento em-que a #crianca, atraves #das 
#brincadeiras, aprenda. 
  26   7  E #proporcionar que a #crianca participe e goste #das atividades, 
para-que a proposta tenha valor significativo para ela. 
  15   4  #proporcionar #situacoes que favorecam a #crianca desenvolver suas 
potencialidades e buscar informacoes necessarias, refletindo constantemente 
sobre sua pratica. 
  67   4  #proporcionar #situacoes para-que ocorra a aprendizagem. 
  92   4  oferecer a #crianca #oportunidade e aprendizagem que sejam 
significativas. 
 114   4  #proporcionar a #crianca condicoes necessarias para se desenvolver 
de-acordo-com seu nivel, idade. 
  35   3  #proporcionar #situacoes de aprendizado constante. prepara um 
#ambiente favoravel. ao seu desenvolvimento. tratar a #crianca com respeito e 
amor. 
  79   3  planejar e desenvolver um #ambiente onde a #crianca #possa garantir 
seu desenvolvimento para as proximas series. 
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  93   2  promover #situacoes de desenvolvimento atraves-de jogos e 
#brincadeiras realizando intervencoes pontuais. 
 110   2  E orientar a #crianca e preocupar se com as necessidades #das 
mesmas. 
   
 Clé sélectionnée : F 
  31  20  E #promover a aprendizagem #do #educando nos #aspectos: #social, 
fisico, emocional e #cognitivo. 
  99  13  E #promover praticas de #educacao e cuidados, onde possibilitem a 
integracao entre os #aspectos fiscos, emocionais, afetivos, #cognitivos e 
#sociais #da crianca. 
  85  12  #promover e participar #do #desenvolvimento #da crianca. 
  45   9  #auxiliar a crianca em todos os seus #aspectos #social, afetivo e 
#cognitivo. 
  58   8  #promover #educacao na socializacao #do aluno. 
  59   8  #promover sua socializacao e #educar. 
  63   8  #promover a socializacao e a #educacao #do aluno. 
  16   5  intermediar a crianca e o conhecimento, ajudando_a a avancar no 
#desenvolvimento #cognitivo, emocional e #social. 
   3   4  mediador na construcao #do conhecimento e #desenvolvimento pessoal 
#da crianca. 
  32   2  A funcao #do professor e mediar a transformacao #da realidade pela 
crianca. 
  40   2  proporcionar o #desenvolvimento pleno #do aluno. 
  44   2  E o de #auxiliar a crianca em todos os seus #aspectos. 
  76   2  deve priorizar o #desenvolvimento #da linguagem, o #desenvolvimento 
fisico e motor s regras. 
  80   2  facilitar o #desenvolvimento integral #da crianca. 
  86   2  proporcionar atividades, espaco e convivencia que #favoreca o 
#desenvolvimento #da crianca em todos os seus #aspectos. 
 115   2  E #auxiliar a crianca n que diz respeito ao #desenvolvimento, 
valorizando e respeitando cada momento #da crianca. 
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Anexo L � Corpus 3 � questão 9 

 

 
 ------------------------------------- 
 * Logiciel ALCESTE (4.7 - 01/12/02) * 
 ------------------------------------- 
   
 Projection simultanee sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.4592 (   40.68 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2594 (   22.98 % de l'inertie) 
   
   
 Nombre de points recouverts    2 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
   27   -1 atividades           
   32   -1 motor+               
   
 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 atividades(9), cognitivo+(6), ludic+(8), aspecto+(6), fisico+(6), 
alfabetiz+(3), desenvolvimento(9), capacidade+(1), poss+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 linguagem(6), socializ+(6), brincar(5), motor+(6), afetivo+(1), ensin+(1), 
respeit+(2), valoriz+(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 aluno+(8), conhecimento+(5), os(7), conteudo+(2), das(2), desenvolv+(2), 
fase(2), interess+(2), do(5); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 
 crianca+(23), da(18), trabalh+(5), intelectu+(3), educa+(3), priorizar(3), 
soci+(4), uma(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  5 : 
 as(12), aprendiz+(4), brincadeira+(6), carinho(5), cuid+(4), lev+(4), 
forma+(5), autonom+(2), professor+(2); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 todos(4), e(10); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 ser(2), que(4), se(2), mais(3), sempre(1), O(7), a(6), o(7); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 
 seu(5), suas(2), todo(3); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  5 : 
 com(5), de(10), para(4), como(4), para-que(2), no(2), sua(2), A(7); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 
 *est_2(8), *suj_004(1), *suj_021(1), *suj_026(1), *suj_040(1), *suj_042(1), 
*suj_064(1), *suj_077(1), *suj_079(1), *suj_080(1), *suj_087(1), *suj_088(1), 
*suj_092(1), *suj_095(1), *suj_099(1), *suj_114(1), *tem_2(9); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 
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 *niv_2(6), *suj_019(1), *suj_032(1), *suj_056(1), *suj_065(1), *suj_072(1), 
*suj_076(1), *suj_082(1), *suj_090(1), *suj_097(1), *suj_105(1), *tem_4(4); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 
 *suj_001(1), *suj_017(1), *suj_020(1), *suj_025(1), *suj_034(1), 
*suj_044(1), *suj_050(1), *suj_061(1), *suj_075(1), *suj_083(1), *suj_084(1), 
*suj_101(1), *suj_104(1), *suj_107(1), *suj_112(1), *tem_1(3); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  4 : 
 *niv_1(21), *suj_007(1), *suj_008(1), *suj_010(1), *suj_011(1), *suj_012(1), 
*suj_013(2), *suj_022(1), *suj_024(1), *suj_028(1), *suj_033(1), *suj_051(1), 
*suj_052(1), *suj_053(1), *suj_054(1), *suj_055(1), *suj_057(1), *suj_060(1), 
*suj_062(1), *suj_066(1), *suj_085(1), *suj_089(1), *suj_093(1), *suj_098(1), 
*suj_108(1), *suj_111(1), *suj_115(1), *tem_(1), *tem_3(15); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  5 : 
 *est_1(16), *suj_002(1), *suj_009(1), *suj_014(1), *suj_016(1), *suj_018(1), 
*suj_023(1), *suj_027(1), *suj_029(1), *suj_036(1), *suj_038(1), *suj_043(1), 
*suj_046(1), *suj_047(1), *suj_058(1), *suj_067(1), *suj_068(1), *suj_069(1), 
*suj_073(1), *suj_086(1), *suj_094(1), *suj_102(1), *suj_106(1), *suj_113(1); 
   
  
   
 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
   
   
 Clé sélectionnée : A 
  96  15  #desenvolvimento fisico_motor, #atividades #ludicas e pedagogicas e 
o processo de #alfabetizacao. 
  41  11  O #desenvolvimento oral, #fisico, #cognitivo, tudo. 
   4   7  A socializacao, interacao, #atividades #ludicas, fisico_motor, e 
iniciacao a #alfabetizacao. 
  22   7  O #desenvolvimento #fisico, motor, nao deixando de lado o 
#cognitivo. 
  43   7  #atividades #ludicas, #desenvolvimento #fisico, motor e linguagem. 
  78   7  um bom planejamento onde #possa explorar nas #atividades #ludicas 
todos os #aspectos #cognitivos. 
  80   7  um bom planejamento onde #possa explorar nas #atividades #ludicas 
todos os #aspectos #cognitivos. 
  81   6  #atividades #ludicas e brincadeiras para auxiliar no 
#desenvolvimento da linguagem, #fisico, motor e a iniciacao no processo de 
#alfabetizacao. 
 100   4  O #desenvolvimento da crianca em seus #aspectos, #fisicos, 
emocionais, #cognitivos, afetivos e sociais. 
  27   2  A crianca sua fase de #desenvolvimento, a turma e #atividades que 
tratem do conteudo de modo #ludico e responsavel. 
  65   2  socializacao, #aspecto motor e #cognitivo. 
 115   2  O #desenvolvimento da crianca em todos os #aspectos #fisico, 
psiquico e motor. 
   
 Clé sélectionnée : B 
  91  17  desenvolvimento #motor, #linguagem, o #brincar. 
  83  16  #socializacao, desenvolvimento da #linguagem, #motor, fisico, 
#brincar. 
  98  10  #ensinar, #socializar, #brincar. 
  73   7  O #brincar, a #socializacao, a introducao da base alfabetica, 
nocoes de matematica, #respeito. 
 106   6  vinculo #afetivo, #valorizacao do #brincar, uso da #linguagem clara 
e rica, atividades #motoras e cognitivas. 
  57   5  A #socializacao, o desenvolvimento da #linguagem e o cuidado 
proprio. 
  66   5  #respeito, #socializacao, parte fisico #motor, memorizacao atraves 
da musica e concentracao. 
  33   3  O desenvolvimento do aluno com um todo, fisico, #motor, #linguagem. 
  77   3  deve priorizar o desenvolvimento da #linguagem, o desenvolvimento 
fisico e #motor s regras. 
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 Clé sélectionnée : C 
  35  13  priorizar o #conhecimento que #os #alunos trazem, procurar 
aproveitar tudo. 
 113  13  #os #alunos. 
   1  10  O #interesse da crianca e #os #conhecimentos previos. 
  21  10  A crianca em primeiro lugar, a #fase de cada-um, regras, brincar e 
#os #conteudos. 
  62   7  #conhecimento de si, #do outro e #das coisas que o rodeiam. 
  85   7  O brincar, a estimular o #interesse cada vez mais novos 
#conhecimentos. 
 102   7  A brincadeira, o afeto, o bem estar #das criancas, o ludico e #os 
#conteudos. 
  18   5  O ensinar e o aprender com #os #alunos, #desenvolver o seu lado 
intelectual e social, para-que ele possa ser aceito pela sociedade. 
  84   3  O brincar. neste interim, pode se levar o #aluno a #desenvolver 
estrategias e solucionar questoes que irao auxilia_lo na escrita, matematica, 
social entre outras. 
 105   2  O conceito #do educador na educacao infantil deveria ser mais 
valorizado, pois e nessa #fase que forma a base dos #alunos. 
   
 Clé sélectionnée : D 
 112  11  cada #crianca como ser unico, o local de #trabalho e a disposicao 
#da #crianca. 
  86   7  as potencialidades #da #crianca com as-quais esta #trabalhando. 
 116   7  O bem estar #da #crianca. 
  12   4  O desenvolvimento global #da #crianca. 
  53   4  cada situacao do cotidiano, tornando o mundo #da #crianca 
desafiante e instigante. 
  58   4  O conteudo que chegue ao alcance #da #crianca. 
  61   4  O lado #social #da #crianca. 
  67   4  O desenvolvimento pleno #da #crianca. 
  99   4  O desenvolvimento #da #crianca como um todo. 
  25   3  O #trabalho deve #priorizar todo o #trabalho desenvolvido e o 
desenvolvimento #da #crianca em seus diferentes aspectos. 
  11   2  O desenvolvimento #da #crianca de forma integral, tanto no afetivo 
como no #intelectual e #social. 
  55   2  brincar, respeitar o ritmo #da #crianca e sua faixa etaria. 
  90   2  O desenvolvimento global #da #crianca, o corpo, o ludico, enfim 
coisas importantes para toda vida. 
   
 Clé sélectionnée : E 
 107  16  O #cuidado e o #carinho com #as criancas, pois sao mais sensiveis e 
necessitam de atencao, se apoiam no #professor e nele que sentira seguranca. 
  95  11  conquistas, desafios, identificacao, #carinho e #aprendizagem. 
  28   9  O prazer em ensinar, atraves-de muitas #brincadeiras, #levar #as 
criancas a uma #aprendizagem mais significativa e gostosa. 
  69   8  sempre #as #brincadeiras, pois a crianca nessa idade apreende e 
#forma seus conceitos por meio das #brincadeiras ela e capaz de criar e 
imaginar o mundo verdadeiro. 
  39   6  #levar o aluno a ser #autonomo, investigativo e critico. 
  44   6  A atencao #as criancas, procurar ter mais #carinho com elas. 
  48   4  A #brincadeira, o aspecto motor, afetivo, os jogos como #forma de 
#aprendizagem. 
  74   4  A construcao do conhecimento, direito de expressar_se, seguranca, 
#as #brincadeiras. 
  87   4  todos os aspectos da #formacao do individuo, porem o #cuidar esta 
em primeiro lugar par #as series iniciais. 
   9   2  O essencial e #cuidar com #carinho, trata_lo da melhor maneira 
possivel para-que sejam futuros adultos com respeito e dignos em sua 
sociedade. 
  17   2  #as #brincadeiras como meio para alcancar o desenvolvimento 
cognitivo, emocional e social. 
  24   2  O #carinho e o amor pelas criancas, isto #leva a um interesse no 
seu pleno desenvolvimento. 
  37   2  #as criancas, como um todo, sao capazes de progredir com respeito 
do #professor. 
  59   2  A crianca como um todo e #as etapas de #formacao do aluno. 
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  68   2  identidade, #autonomia e socializacao atraves-de vivencias que 
possam lhe significar e talvez mudar para melhor sua maneira de ver e 
conhecer #as relacoes do mundo. 
  70   2  A #formacao sistematizada do individuo de #forma integral. 


