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“E você sabia que a gente tinha outra professora que pulava as 
lições da apostila?” 

alguns fatores delimitadores do espaço do brincar nas escolas pesquisadas 
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“E VOCÊ SABIA QUE A GENTE TINHA 
OUTRA PROFESSORA QUE PULAVA AS 

LIÇÕES DA APOSTILA?” – 
ALGUNS FATORES DELIMITADORES DO 

ESPAÇO DO BRINCAR NAS ESCOLAS 
PESQUISADAS

[...] Festinha de São João,
Com fogueira e com bombinha,
Pé-de-moleque e rojão,
Com quadrilha e bandeirinha.

Andar debaixo da chuva,
Ouvir música e dançar.
Ver carreiro de saúva,
Sentir o cheiro do mar.

Pisar no barro,
Comer frutas no pomar,
Ver casa de joão-de-barro,
Noite de muito luar.

Ter tempo pra fazer nada,
Ter quem penteie os cabelos,
Ficar um tempo calada...
Falar pelos cotovelos [...]

(Rocha, 2002, grifo nosso)
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A discussão sobre alguns fatores delimitadores do brincar, no 
espaço escolar, dando ênfase às apostilas e à formação dos profes-
sores, é um tema já abordado por mim, em outros trabalhos,1 aqui 
recebendo uma ressignifi cação. 

No intuito de instigar ainda mais a  preocupação com a redução 
do brincar, nos contextos da Educação Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental (foco desta pesquisa), considerando o ho-
mem como ser histórico e social, tento aqui levantar alguns fatores 
extremamente signifi cativos, em relação à diminuição dos espaços 
do brincar, na esfera escolar, a qual está cada vez mais servindo de 
mola propulsora para os interesses do capital. Dentre eles, merecem 
destaque algumas reformas legislativas2 que envolvem a educação 
brasileira, a concepção de criança e desenvolvimento do homem, a 
qualidade de educação, a formação de professores e, especialmente, 
as atividades pedagógicas utilizadas em sala de aula, de que podemos 
destacar  o sistema apostilado de ensino. Este último merece grande 
atenção, pois no decorrer da investigação, constatou-se ser um dos 
principais desmanteladores do espaço do brincar, especialmente na 
fase fi nal da Educação Infantil, como um instrumento contribuinte 
da antecipação da escolarização e, consequentemente, uma violência 
contra a criança. Cabe ressaltar que o uso das apostilas, nas escolas, 
decorre de outros aspectos, como a própria concepção de criança e 
educação de qualidade e da formação dos professores. Tenta-se, neste 
trabalho, costurar um texto refl exivo sobre tais eixos, para melhor 
visualizarmos a atual situação dos espaços do brincar em questão, 
tendo como referência a pesquisa em pauta. 

 1 Trabalho de conclusão de curso de Graduação em Pedagogia (2003), Trabalho 
completo – Congresso Internacional de Psicologia – Maringá 2007, resenha 
crítica – Jornal de São José do Rio Preto – Brado Informativo (aprovado e pu-
blicado em julho de 2008).

 2 Um capítulo exclusivo sobre essa questão foi redigido, em razão da sua grande 
relevância para a discussão.
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Telefone sem fi o – Concepção de criança, 
de educação e de qualidade

Primeiramente, qual a concepção de educação e criança que se 
tem, nos dias atuais? A todo instante, com o auxílio da mídia, revistas 
pedagógicas e outros meios de comunicação, propaga-se a relevância 
da alfabetização e do mundo letrado para os pequenos. O excesso de 
slogan a favor da alfabetização precoce, de diversas atividades para 
as crianças pequenas rumo à alfabetização, enfatizando na maioria 
das vezes que esse seria o caminho para um futuro melhor, faz com 
que a sociedade atual veja a criança como um ser sem voz e vez, na 
sociedade. A fala da professora pesquisada da Pré-Escola enfatiza 
bem essa questão, com o seguinte comentário....

P2: Flávia, deixa eu te contar. Tenho um sobrinho de 4 anos. 
Cheguei na casa dele e minha irmã falou pra passar uma conta pra 
ele que não é de emprestar. Eu passei. Menina, ele fez certinho. Falei 
pra ela que tem que pôr numa escola particular. E ele tá tão desin-
teressado de ir pra escola. Também, né...? Eu li numa reportagem 
de uma família, sabe, que levou a criança no psicólogo e tudo, e a 
criança, do Pré, sabe, foi pra 3ª série e agora tá bem”.

Pesquisadora: E vocês fi zeram algo pra que isso ocorresse?
P2: Ah, sim, desde pequeno, porque a gente já tinha fi lho grande 

e ele é o menor. Aí a gente mima, né? E minha irmã ensinou ele desde 
pequeno. Tem que pôr ele na particular.

Pesquisadora: Mas tem que ter cuidado para não antecipar, es-
colarizar muito, pois ele tem 4 anos. E as brincadeiras, onde fi cam?

P2: Ah é, né?, também falei pra ela isso.

A visão instalada é de uma educação aliada aos interesses da 
classe. Assim, a função humanitária da educação já não tem mais o 
mesmo sentido. Paulo Freire (1967), em uma de suas palestras, no 
Chile, ressalta:

Ora, uma educação só é verdadeiramente humanista se, ao in-
vés de reforçar os mitos com os quais se pretende manter o homem 
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desumanizado, esforça-se no sentido da desocultação da realidade. 
Desocultação na qual o homem existencialize sua real vocação: a de 
transformar a realidade. Se, ao contrário, a educação enfatiza os mitos 
e desemboca no caminho da adaptação do homem à realidade, não 
pode esconder seu caráter desumanizador.

A real função humanitária e emancipatória da educação está per-
dendo raízes. O campo educacional veste a roupagem do capitalismo, 
acompanhado da mídia, que, por sua vez, reforça modismos educa-
cionais, fazendo que as singularidades humanas sejam esquecidas. 
Abre espaços para a antecipação do desenvolvimento infantil, me-
diante mecanismos como a escolarização precoce, visando a projetar 
o futuro adulto, consumidor, e que suas forças produtivas possam ser 
vendidas para o capital. Como enfatiza  Marx & Engels (s. d., p.854):

Não basta que haja, de um lado, condições de trabalho sob forma 
de capital, e, do outro, seres humanos que nada têm para vender além 
de sua força de trabalho. Tampouco basta forçá-los a se venderem 
livremente. Ao progredir a produção capitalista, desenvolveu-se uma 
classe trabalhadora que por educação, tradição e costume, aceita as 
exigências daquele modo de produção como leis naturais evidentes.

Nesse sentido, o contexto escolar vem-se moldando. Instrumen-
tos “alfabetizadores” (ou que dizem ser) tomam conta do espaço 
da Educação Infantil. As músicas e brincadeiras pedagogizantes, 
brinquedos de instrução, “atividade mimeografadas”, entre outros 
mecanismos criados para o aceleramento do processo de alfabetiza-
ção, destacando o sistema apostilado de ensino. Assim, temos, ao 
meu ver, a concepção de criança realçada pelos ideários massifi cantes 
da cultura dominante. 

Cabe aqui ressaltar a fala da diretora da Pré-Escola pesquisada, 
fazendo alguns apontamentos importantes.

“Quando você me perguntou das professoras e a questão do brincar, 
eu acho que fi ca muito a desejar por conta da apostila. Na época dos 
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projetos era muito melhor. Eu não sou contra a apostila, mas a forma 
que ela é trabalhada. Ela teria que ser um instrumento.”

Pesquisadora: E você acha então que na época dos projetos era 
melhor?

Diretora: Nossa... sem dúvida, nossa... Lembra de umas placas 
de trânsito, então... as crianças brincavam, elas traziam bicicleta e 
iam pro pátio.

Cabe aqui uma refl exão de que a questão política permeia a con-
cepção de criança e acaba sendo dirigida por ela. Reggio Emilia,3 nor-
te da Itália, traz um trabalho diferenciado do Brasil, porém devemos 
considerar a trajetória histórica dessa experiência como fundamental 
para seu desenvolvimento. No Brasil, a Educação Infantil não está 
priorizando a troca de experiências, mas, ao contrário, a perpetuação 
da cultura dominante.

Ao pensarmos a educação escolar e a infância, em âmbitos atuais, 
percebemos que a educação, como estratégia de dominação, impul-
sionada pelos moldes capitalistas, trouxe uma concepção de criança 
como um produto, que precisa ser moldada de acordo com a política 
instalada, que nos remete a pensar “que o fato de poder controlar o 
outro é o produto fi nal de uma violência, algo que é da destruição, 
da exploração, do aniquilamento e do extermínio do outro, num 
exercício cruel da agressividade e num desejo sem fronteiras pelo 
poder” (Mattioli & Ruiz, 2004, p.114). 

Essa violência contra as crianças pode ser percebida por meio dos 
atos e das falas dos professores e das próprias crianças, que mostram 
na passagem que segue situações repressivas. A professora, por sua 
vez, revela seu autoritarismo desenfreado, reforçando a opressão das 
expressões das crianças.

[Pedi um documento necessário para a pesquisa à professora. Quan-
do ela saiu da sala para pegar o documento, as crianças pareciam ter-se 

 3 A experiência de Reggio Emilia, no norte da Itália, é uma das mais signifi cativas 
experiências em Educação Infantil, dentro da perspectiva da teoria histórico-
cultural, respeitando as linguagens infantis. Sobre o assunto, ver Karolyn (1999).
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libertado de uma camisa de força. Brincavam, corriam com outras e 
suas expressões eram de alegria, ao contrário de outros momentos, nos 
quais ela estava presente.]

Logo, a professora chegou e gritou: – Que bonito, né? Que 
educação é essa!? (as crianças têm que fi cam o todo tempo sentadas, 
escrevendo).

P1: Eu já não pedi pra vocês não gritarem? Vamos! Quantos patos 
têm na apostila? (ela gritando).

Após alguns minutos...

P1: Crianças, o professor de Educação Física não veio.
Criança T: Então a gente vai pro parque?
P1: Acho que eu vou ter que levar vocês pro parque.
Criança T: Leva, pro...
P1: Ah! (ironizando) Leva pro parque... leva pro parque...

Após uns 10 minutos...

Criança N: Quando tem Educação Física não tem parque, quando 
não tem parque, tem Educação Física.

Criança S: Lição de novo! (mostrando cansaço)

[De repente, após as lições da apostila e de ter falado que o professor 
de Educação Física não viera, a professora foi até a sala da coorde-
nadora para chamá-la.

A coordenadora buscou uma criança para conversar (uma forma de 
repressão e castigo, mostrando autoritarismo).

A P1 grita: “Vocês estão confundindo liberdade com bagunça” (Que 
liberdade é essa de que ela fala?) “Depois, cada um vai pegar seu crachá 
e vai fazer seu nome inteiro.” (como forma de castigo).

A coordenadora voltou e fi cou na sala atrás da criança de que a 
professora foi reclamar. Sentou-se com ela, para fazer a tal “atividade 
da apostila”. Depois, levantou-se e foi falar com a professora sobre a 
letra do menino, como ele conta os números etc. (já apontando como a 
professora deveria se colocar, diante da situação), vendo na apostila 
as atividades e cobrando da professora.]
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Esse pequeno trecho mostra a grande preocupação da professora, 
como também da coordenadora, em cumprir as atividades da aposti-
la. Essa intensa cobrança reprime tanto as crianças, que demonstram 
cansaço diante de tantas atividades enfadonhas, como também da 
professora, que constantemente é cobrada para cumpri-las. 

P1: Quem senta com a Karina sempre fi ca na frente. (a menina 
que ela chama de alfabética e que acompanha a apostila).

P1: Vai dormir em casa, menina, que coisa... (cobrando a 
alfabetização)

A professora do Infantil não sorri com intensidade para as crian-
ças, seu trabalho se concentra na apostila, não permitindo em ne-
nhum momento que as crianças interajam, brinquem pela sala ou 
conversem. 

Observação – Educação Infantil

Outro momento: As crianças fazem caretas umas para as outras.
Quando as crianças terminam a apostila, elas inventam brinca-

deiras umas com as outras e conversam (caretas, micagens, vozes de 
animais, conversam com os amigos).

Criança X: Sabe, ontem eu brinquei na chuva.
Pesquisadora: Que delícia!
Criança X: Brinquei e corri.

Intrinsecamente, a escola acaba assumindo uma concepção de 
desenvolvimento norteada pelos ideários da cultura dominante, onde 
ela passa a ser descaracterizada de seu papel humanizador.

Durante as observações anteriores, as crianças queriam muito ir 
ao parque e se mostraram ansiosas com a oportunidade. Aproveitei 
o momento também para conversar um pouco com elas a respeito.

Pesquisadora: A que horas vocês vão ao parque?
Criança V: (Balançando a cabeça negativamente) Hoje não tem 

Educação Física.
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Pesquisadora: O que vocês fazem na Educação Física?
Criança N: A gente brinca de bambolê, basquete e de jogar bola.

Logo, comentei com eles...

Pesquisadora: Bom, vou ter que ir embora. Posso vir na semana 
que vem?

Crianças: Pode.
Pesquisadora: Aí vocês me contam do que vocês brincaram na 

semana.
Criança S: Mas a professora não vai levar a gente no parque...
Pesquisadora: Mas ela não leva um dia da semana? 
(Fez sinais com a mão, indicando “mais ou menos”)

No outro dia, perguntei novamente...

Pesquisadora: Vocês não vão brincar hoje?
Criança B: Não sei, acho que não.
Pesquisadora: Vocês não brincam aqui?
(Balança a cabeça, negativamente) 

Em outro dia de pesquisa, fomos ao parque. Algumas observações 
tornam-se necessárias ressaltá-las.

Cada sala tem seu horário. As crianças se divertem muito com os 
brinquedos do parque. O lúdico que aquele espaço oferece.

 Na sala, parecem estar apunhaladas, oprimidas pelas atividades 
da apostila ou atividades estereotipadas. No parque, parecem se 
sentir livres. Correm, balançam uns aos outros, conversam. 

A professora se preocupa muito com o cuidar, para que não se 
machuquem. Não brinca com as crianças. Uma delas chegou a per-
guntar para a professora se ela queria um banquinho para sentar; se 
quisesse, ela o buscaria. 

No mesmo dia, as crianças viram um pé de amora no espaço 
do parque. Muitos fi caram lá rodeando, mas a professora, quando 
viu aquilo, fi cou irritada, tirou as crianças de lá, dizendo que ia dar 
castigos e que não ia mais ao parque. A professora não viabiliza 
outras experiências e brincadeiras com as crianças, o que difi culta a 
ampliação de novas aprendizagens.
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Logo em seguida, as crianças do Maternal saíram para brincar na 
quadra, ao lado do parque. As maiores (da sala observada) queriam 
estabelecer interação com as menores, porém a professora evitava. 
Muitos queriam brincar juntos. Entretanto, grandes possibilidades 
de novas experiências foram podadas.

 Embora haja outro parque, para o Maternal, ele só possui um 
brinquedo (escorregador) e o tanque de areia. Fica separado do 
parque dos maiores.

Em uma das observações, a professora não levou as crianças ao 
parque no horário combinado para essa atividade, justifi cando que 
tinha chovido no dia anterior e que havia muito barro. Foi então 
trabalhado o alfabeto. Nesse caso, a quadra poderia ser usada para 
realizar brincadeiras como a roda, o lenço que corra, música, o contar 
histórias.

O brincar no parque não é visto como uma atividade relevante, 
apenas como o cumprimento das normas provindas da Secretaria 
Municipal de Educação. 

Mesmo sendo uma das metas a serem cumpridas, as crianças não 
vão todos os dias. Durante toda a pesquisa de campo, acompanhei 
as crianças apenas duas vezes ao parque.

O tempo para o parque, as brincadeiras diversas, a ampliação de 
novas experiências às crianças é difi cultado por conta das inúmeras 
cobranças em relação ao uso do material apostilado, tornando um 
empecilho para a realização de outras atividades potencializadoras, 
ou seja, aquelas que levam a um nível mais elevado de desenvolvi-
mento psíquico. A fala a seguir nos mostra o quanto está se tornando 
desafi ador trabalhar com esse material, repensado nos espaços do 
brincar na Educação Infantil.

Diretora: Mas eles têm Educação Física, mas o parque... é muito 
tempo, porque tem a questão do pedagógico.4

Pesquisadora: E eles vão todos os dias?

 4 Ver Anexo A (metas e requisitos mínimos a serem atingidos ao fi nal do primeiro 
e segundo semestre do Pré- III).
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Diretora: Depende do andar da carruagem (aqui se refere ao an-
damento das apostilas, apontando-as).

A diretora deixa claro que sua maior preocupação está no cum-
primento das atividades impostas pelo sistema apostilado, o que 
mobiliza uma ação contra as necessidades específi cas das crianças na 
faixa etária pré-escolar. Dando voz e vez à criança, vimos, em muitos 
de seus diálogos, a necessidade de ir ao parque e brincar. 

Para completar esta discussão, conversei com o professor de 
Educação Física do Ensino Fundamental, mas que também atua 
na Educação Infantil. Iniciamos a conversa da seguinte maneira...

Aula de Educação Física – no espaço 
do Ensino Fundamental

O professor de Educação Física veio até mim e disse:

Professor: E aí, professora, como estou indo na avaliação?
Pesquisadora: Não é uma avaliação. E você trabalha na Educação 

Infantil?
Professor: Sim, lá tem o parque livre e o pedagógico.
Pesquisadora: O que é parque pedagógico?
Professor: Eu falo do pedagógico, porque a gente pode trabalhar 

força, movimento, e você tem que explicar para as professoras, 
porque elas reclamam. Dizem que, se a gente trabalhou no parque, 
o que elas vão fazer na hora em que elas têm que levar no parque.

Pesquisadora: Mas o brincar livre também desenvolve tudo isso...
Professor: É, mais as professoras não entendem.

Novamente aparece a concepção de brincar instalada na Educação 
Infantil e que não difere do Ensino Fundamental. O brincar livre da 
criança não é visto como relevante, tem que estar sempre acompanha-
do de uma intencionalidade projetada nas necessidades dos adultos. 
Nesse contexto, as necessidades se voltam para o brincar dirigido a 
algum procedimento pedagógico. 
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A conduta das professoras da sala pesquisada, da direção e demais 
profi ssionais é algo importante. Muitas das falas das professoras da 
Educação Infantil (substituta e efetiva) e diretora, assim como suas 
ações diante das crianças, mostram não valorizar o brincar e seu 
processo. 

Com a professora da primeira série do Ensino Fundamental e a di-
retora, notas-se certa preocupação com a questão do brincar, mesmo 
que seja dentro de uma concepção naturalista de desenvolvimento. 

Professora: Eu não forço muito, sabe, eu acho eles muito crianças. 
Tem muita energia. Eu acho que eles deveriam brincar mais. (Falando 
sobre questões da alfabetização).

A professora mostra-se preocupada com os espaços do brincar na 
escola, assim como a coordenadora juntamente com a direção tiveram 
a iniciativa de elaborar o projeto Folclore, o qual procurava resgatar 
brincadeiras tradicionais.

Durante as observações de campo, não presenciei o uso da apos-
tila pela professora da primeira série, diferentemente da Educação 
Infantil. O início do dia em sala de aula, em geral, se constituía da 
seguinte maneira:

Atividades trabalhadas

•  Cabeçalho;
•  Escrita do alfabeto;
•  Presença da professora adjunta em Educação Especial;
•  Outra atividade trabalhada (de alfabetização, mimeografada).

No Ensino Fundamental, as crianças apresentavam outras inte-
rações, podiam conversar na sala, levar brinquedos sem ser na sexta-
feira, e, algumas vezes, presenciei as crianças podendo desenhar. 

Criança S: Trouxe um elefante e uma onça de brinquedo e deixou 
em cima da carteira.

Observação: Não era sexta-feira, pois no Infantil só na sexta-feira 
pode levar, ao contrário do Fundamental.
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Pesquisadora: S., Traz aqui seu brinquedo pra eu ver! (trouxe).
Pesquisadora: Que legal! (aí veio outra criança, amiga).
Criança A: Você viu, eles estão machucados (os brinquedos estavam 

quebrados no nariz).
Pesquisadora: E a que horas vocês vão brincar?
Criança A: No intervalo.
Pesquisadora: Vocês vão brincar juntas?
Criança A: Ah... Sim.

Aqui é possível perceber a importância da brincadeira para a 
interação de grupo e a troca de experiências.

Outra conversa:

Mais brinquedos aparecendo na sala.

Criança D. trouxe 3 carrinhos

Pesquisadora: Que legal D., me mostra seus carrinhos? (trouxe pra 
eu ver, porém, quando a professora veio se aproximando, fi cou tenso).

Pesquisadora: Pode sentar e levar os brinquedos... (porque ele 
estava meio tenso em me mostrar).

Crianças G. e B. Vieram me mostrar outros brinquedos (carrinhos 
bem pequenos),

Criança G: Olha esse! (mostrando o carrinho),

Diferente da Educação Infantil (nesse contexto), as crianças da 
primeira série levam brinquedos todos os dias sem restrições, po-
dendo, em alguns momentos, brincar na sala de aula, mas a maioria 
leva-os para brincar durante o intervalo. 

O intervalo como espaço de observação, foi muito rico. Além de 
brincarem com seus brinquedos, as crianças também se mostraram 
muito envolvidas, com brincadeiras tradicionais, de modo que resolvi 
perguntar à Coordenadora a respeito do Projeto Folclore, ressaltado 
antes, lembrando que, em um momento inicial de nosso encontro, 
falou sobre um projeto que desenvolveu juntamente com o apoio da 
direção e professores.

Pesquisadora: Eu queria saber um pouco sobre o Projeto Folclore, 
como surgiu? Foi uma ideia de vocês ou da rede?
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Coordenadora: Não, foi uma ideia da nossa escola. Os professores 
de Educação Física trabalharam todo o mês de agosto. E o intuito foi 
mesmo de resgatar as brincadeiras, mas resgatar os valores, porque 
aqui tem muitos alunos, principalmente da primeira série e segunda, 
que estão brigando muito de lutinha, sabe. Então, foi um trabalho 
mesmo de resgatar as questões dos valores.

Pesquisadora: E vocês não escreveram o projeto, registraram?
Coordenadora: Não, não escrevemos. Sabe, outro dia, passou a 

irmã de uma aluninha que estuda no E., no Pré, e disse:” Quero 
estudar na escola da Ef. (irmã), porque lá solta pipa.

Observação: A escola E. é a escola de Educação Infantil onde os 
outros dados que complementam a pesquisa foram coletados.

Conversei com a professora da sala sobre o Projeto e ela ressaltou 
que trabalhava ao fi nal de toda à tarde do mês de agosto, as seguintes 
brincadeiras: 

•  Roda;
•  Lenço que corra;
•  Passa anel;
•  Amarelinha;
•  Bilboquê;
•  Adivinhas;
•  Pipa.

A professora disse ter sido incentivada pelo Projeto Folclore. A 
coordenadora pediu para que as professoras saíssem da sala, no fi nal 
da aula, para brincarem com as crianças; como nenhuma professora 
tivesse ainda tomado iniciativa, ela deu o primeiro passo e, assim, as 
outras também começaram a sair com seus alunos.

Pesquisadora: Mas só no mês de agosto?
Professora: Então, deixa passar as provas que eu volto a brincar 

no fi nal da aula. Depois das 17 horas, eles já estão cansados e não dá 
só pra fi car assim, em sala, escrevendo. Cansa...

Todas essas atividades tiveram seus refl exos nas crianças, pois, 
no intervalo elas querem brincar com as brincadeiras tradicionais.
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O intervalo é um momento precioso para as crianças. Chegando 
próximo a esse momento, as crianças se alegram e se preparam. 
Cestas de basquete móveis e outros brinquedos são disponibilizados 
no pátio, para as crianças brincarem. A inspetora de aluno também 
participa das brincadeiras. Em uma de minhas visitas, ela me pro-
curou e pediu sugestões de brincadeiras para trabalhar no intervalo.

Inspetora de alunos: Eu queria em cada semana trabalhar um tipo 
de brincadeira.

Uma hipótese é que, mesmo que o interesse de resgatar as brinca-
deiras, na escola, seja para trabalhar valores (sem dizê-los), ele trouxe 
refl exões para alguns funcionários, como o caso da inspetora. Sempre 
a via brincando com as crianças, durante os intervalos.

Além do projeto “Folclore”, outras propostas foram feitas às 
crianças do Ensino Fundamental, relacionadas às brincadeiras, como 
brincar de chute a gol, basquete, arremesso hand, bexiga, corda e 
coelho. Brincadeiras que se iniciaram na semana da criança, durante 
o mês de outubro, e continuaram durante os intervalos no decorrer do 
ano. As crianças contaram um pouco como foi a organização inicial 
desse trabalho, fazendo até mesmo algumas reclamações.

Criança F: Ah, eu queria estar no chute a gol.
Pesquisadora: Mas não foram vocês que escolheram?
Criança F: Não, foi a professora.

Perguntei para a professora por que eles não puderam escolher 
as brincadeiras e ela respondeu: É pra dividir, porque não tem jeito 
de fi car todos no mesmo. Aí eu dividi assim, aquele que tem mais força 
em um, o outro menorzinho no coelhinho, assim...

Mesmo com essa concepção, a professora mostrou-se envolvida 
com as brincadeiras e com as crianças.

É preciso salientar que proporcionar experiências diferentes às 
crianças independentemente de tamanho ou força é essencial, pois 
nossas capacidades são aprendidas. Torna-se importante ressaltar:

Desde o nascimento, os homens estão construindo suas capacida-
des à medida que conquistam as objetivações humanas. O autêntico 
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desenvolvimento da criança, constitui, portanto, uma conquista, 
um progresso e o resultado das capacidades humanas adquiridas. 
Assim sendo, as capacidades não são dons inatos do indivíduo, 
mas produtos diretos das apropriações e objetivações efetivadas. 
Desenvolvem-se quando a apropriação de determinados conheci-
mentos e possibilidades objetivas de ação implica a estruturação de 
condições internas e externas, que originam novas apropriações, das 
quais resultam novas condições, e assim sucessivamente. (Martins, 
2006, p.36) 

Outro dado importante são as atividades do professor de Edu-
cação Física, no Ensino Fundamental (como foi dito anteriormente, 
na Educação Infantil não pude presenciar as aulas do professor de 
Educação Física porque ele faltou nos dias em que eu fui pesquisar). 
Trarei alguns episódios ocorridos em suas aulas, no Ensino Fun-
damental, os quais retratam algumas questões a serem discutidas.

Atividade em sala de Educação Física

[O professor conversou com as crianças sobre tudo o que foi tra-
balhado na Educação Física, durante o bimestre. Pediu para que eles 
desenhassem algo da Educação Física do bimestre e ressaltou que o 
melhor desenho, da menina e do menino, iria receber prêmio.] 

As crianças perguntaram: E nós não vamos para a quadra, hoje?

Professor: Não, isso é como se fosse uma prova. Esta semana não 
vamos na quadra.

Na realidade, o professor de Educação Física deu essa atividade 
para adiantar a sua caderneta, que estava atrasada.

Perguntei a ele, antes de iniciar a aula:

Pesquisadora: O que vai fazer hoje?
Professor: Vou fi car na sala, porque ‘tô’ atrasado, tenho que adian-

tar a caderneta.
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No trecho citados podemos verifi car que também a Educação 
Física sofre seus processos de didatização. Provas de registro no lugar 
de atividades na quadra mostram um pouco dessa realidade. Como 
o professor mesmo sugere, fazendo um comentário direto comigo, 
anunciar que aquele trabalho que desenvolveu em sala (desenho) era 
apenas para ocupar o tempo das crianças, ou seja, uma atividade sem 
intencionalidade do professor, porque ele precisava desse tempo para 
organizar suas atividades burocráticas. 

Outra observação, durante a aula de Educação Física, que me cha-
mou a atenção refere-se aos jogos de competição e ao modo como são 
organizados, além de alguns problemas que isso pode ter acarretar.

Educação Física na quadra.

Jogos de competição – predominantes em aulas de Educação Física.

Como as crianças estavam disputando entre salas, os que não 
brincavam ofendiam o grupo rival.

Algumas falas das crianças: “103, cocô”; “Vai perder.”

E a outra equipe revidava, até que chegou o momento em que per-
cebi que uma sala não queria conversar com a outra, nem se misturar. 

As professoras de outras salas fi cavam olhando, sem fazer outras 
brincadeiras com aquelas que aguardavam sua vez. 

Fiz mediações para que fôssemos brincar de lenço que corra.
Adoraram a ideia e brincaram muito. A criança S. gosta sempre 

de ser a primeira nas brincadeiras. No lenço que corra, não queria 
que outro corresse com o lenço. Conversei com ela sobre a questão 
de respeitarmos a escolha do grupo e ela, aos poucos, voltou a parti-
cipar (a brincadeira auxilia no trabalho com a paciência, o controle, 
os limites).

Surgiu outra brincadeira, pato-ganso, e depois também sugeriram 
esconde-esconde e pega-pega. 

A mediação do professor é muito importante, porque ajuda a 
estabelecer novas relações.
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Percebi que as crianças da sala na qual pesquiso não queriam que 
as crianças da outra sala viessem brincar com a gente, participando 
das brincadeiras que sugeri. Quando estávamos brincando de lenço 
que corra, outras crianças se aproximaram e uma da sala pesquisada 
disse:

“Você não pode, é da outra sala.”
Eu disse que não tinha problema algum e que todos poderíamos 

brincar juntos.

Os jogos de competição também são muito trabalhados nas es-
colas, porém é necessário tomar alguns cuidados. Competir não 
pode ser um espaço de disputas e ofensas, mas tem que ser mostrado 
que é um jogo com regras e que tanto se pode ganhar como perder. 
Além disso, é necessário envolver todas as crianças da turma, para 
que não haja crianças que não participem. Se o jogo não permitir 
uma quantidade maior de alunos, é necessário que outros jogos ou 
brincadeiras sejam realizados com grupos menores.

Mesmo com essas constatações, as crianças gostam muito de 
Educação Física. o que ressaltam em uma conversa:

Pesquisadora: Do que vocês mais gostam de fazer na escola?
Criança D: Educação Física, porque é legal.
Pesquisadora: E por que é legal?
Criança D: Porque a gente joga bola, brinca. A lição demora 

muito.
Pesquisadora: A lição cansa?
Criança I: Cansa.
Pesquisadora: E brincar?
Criança I: Brincar não cansa.
Criança D: O intervalo e a Educação Física é o mais legal.

Durante o tempo da pesquisa de campo, nas duas escolas, per-
cebi que era recebida diferentemente. As crianças da Educação 
Infantil não chegavam até mim para conversar ou me abraçar. Suas 
expressões, na maioria das vezes, eram de medo da professora. Todo 
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momento percebia muitas repreensões e satirizações às crianças, 
feitas por ela.

Comentários da P2 (Ed. Inf.) durante o bingo de letras:

P2: Ai, o P. está muito chateado porque está perdendo no jogo. Ai, 
coitado, ele não tem... não tem, ai que dó, né? (satirizando a criança)

A professora deveria trabalhar essa questão com as crianças, para 
que aprendessem sobre as regras dos jogos, levando-as a compreen-
der que perder faz parte do jogo, sem satirizá-las. Além disso, não 
admitia que elas não soubessem achar as letras do bingo ou demo-
rassem. A preocupação maior sempre se centrava na alfabetização e 
em mostrá-las alfabetizadas. Outra cena  que presenciei foi a forma 
como a professora resolve alguns problemas, como o caso a seguir, 
em que duas crianças aparecem brigando.  

Um menino chamava uma menina de “homem”, e iniciou-se uma 
briga entre as crianças.

Para resolver, a professora gritou: “A próxima vez, você é que 
vai na fi la das meninas”;

Sua mediação foi apenas de apaziguar a situação momentanea-
mente e de forma repressiva, além de inserir questões de gênero, o 
que contribui para a proliferação de preconceitos e da reprodução de 
sua própria conduta perante as crianças.

Apesar de a professora do Ensino Fundamental ser muito amável 
e mais receptiva comigo e com as crianças do que a professora da 
Educação Infantil, também presenciei alguns episódios nos quais a 
professora tentava amedrontar as crianças.

A pipa do V

[A criança estava entusiasmada porque tinha construído uma pipa. 
Queria fi car com ela, mostrar para a professora. Porém, esta fi cou 
irritada e pediu para que guardasse, mas ela não obedeceu. Então, a 
professora escondeu a pipa, deixando-a muito triste, pois o brinquedo 
era muito importante para ela.]



CADÊ O BRINCAR?  153

Sala de aula (durante a atividade proposta) – lista de brincadeiras

Outras crianças estavam fazendo pipa na sala de aula.
Uma criança “entregando” a outra: “‘Pro’, eles fi cam fazendo 

pipa”.
[A professora foi até o lugar onde as crianças estavam e jogou a 

pipa fora.]
Logo em seguida, a professora entregou mais uma atividade 

mimeografada.

Observando a professora:

Uma das crianças não estava registrando, com a escrita, mas es-
tava desenhando e recortando uma pipa (o mesmo aluno envolvido 
no episódio em que a professora jogou a pipa fora, da vez passada). 
Quando a professora da sala viu, por conta da extrema valorização 
do registro escrito das brincadeiras, ela pegou a pipa brutalmente 
e a picou em vários pedaços. O menino expressou tristeza. Ela não 
considerou essa outra linguagem. Inicialmente, pedi para registrar a 
lista, mas sem pressão alguma, porque, quem não registrou por meio 
da escrita, utilizou-se de desenhos.

Presenciei também a professora do Ensino Fundamental tentando 
resolver problemas sociais das crianças utilizando a repressão, como 
na cena a seguir em que coloca a supremacia da Secretaria de Educa-
ção. O aluno, por suas vez, completa referindo o Conselho Tutelar, 
ligando-o à Secretaria.

P. Ens. Fund.: Fica quieto. Aquela professora vai contar tudo na 
Secretaria da Educação, porque vocês fazem muita bagunça.

Criança L: Aí chama o Conselho Tutelar?
P. Ens. Fund.: Chama, sim.

Logo a criança (L, 7 anos) se aproximou e me disse: 
L: Sabe, as minhas primas foram para o Conselho Tutelar, porque 

o pai delas bebe. Tão lá em casa, as minhas primas, porque minha 
mãe tirou elas de lá. Mas, nossa!... é o maior pau, é vassourada, briga.

P. Ens. Fund.: Essa é uma sala difícil, menina... sabe aquele...
vixi! (apontando uma criança)
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P. Ens. Fund.: As crianças aqui são muito dengosas, olha só (mos-
trando uma aluna abraçando-a), porque são crianças que a maioria 
apanha e apanha muito. Outros, o pai tá preso...

A maneira como os problemas sociais são resolvidos em sala de 
aula indica muitas concepções das professoras em relação à institui-
ção, às leis, e à própria concepção de criança. Assim, as crianças vão 
internalizando também todas essas questões.

Mesmo com tantas controvérsias nos espaços pesquisados, a 
abertura maior em minha pesquisa foi encontrada no Ensino Fun-
damental. A interação das crianças comigo era visível. Todos os dias, 
quando chegava, elas levantavam das suas carteiras e me enchiam de 
abraços e beijos. Conversávamos muito, e a professora teve grande 
parte nesse trabalho, pois em nenhum momento proibiu as crianças 
de chegarem até a mim, de conversarem ou fazerem perguntas. 
Elas sempre estavam sorrindo e brincando em sala de aula. Tive a 
oportunidade de acompanhá-las em muitos momentos diferentes, 
momentos ricos, que possibilitaram muitos diálogos com eles. 

Durante as conversas com as crianças, comentei que sempre 
estaria ali às segundas-feiras e que iríamos brincar nos intervalos. 
Após uns 40 min., L. me procurou e disse:

Criança L: Professora, você vai brincar com a gente no intervalo?
Pesquisadora: Sim, vou.
Criança L: Ah, então quero brincar de passa anel.
Após uns 10 min.

Criança L: Viu, você vai brincar com a gente no fi nal da aula?

Crianças falando para a pesquisadora: Oi, você vai brincar com a 
gente hoje, né? (seguido de beijos e abraços).

Criança S: “Nós vamos brincar do quê, hoje?”
Pesquisadora: “Do que vocês querem brincar?”
Criança S: “De pega-pega.”

Outro dia, quando cheguei:



CADÊ O BRINCAR?  155

Criança S: Oi, Pro, olha, eu trouxe um anel (um anel azul de 
plástico).

Pesquisadora: Pra brincar?
Criança S: É pra brincar.

Num outro momento:

Um aluno na sala pegou um bilboquê, a fi m de mostrar para o 
amigo e para mim.

Com toda essa interação, percebendo que as crianças sempre 
estavam me oportunizando brincar com elas, assim como eu também 
procurava interagir, realizei o trabalho com a lista de brincadeiras.

Em visitas passadas, comentei com eles sobre diversas brincadei-
ras e que, durante essa semana, iríamos discutir sobre isso e fazer uma 
lista das brincadeiras.5 Quando cheguei, as crianças me cobraram 
sobre a produção da lista. Fiz uma discussão com elas, que levanta-
ram várias brincadeiras. Depois, registraram por meio da escrita e 
desenharam as brincadeiras realizadas na escola. 

Brincadeiras6 que surgiram durante as discussões e nas listas: Pula 
corda; Passa anel; Andar de patinete; Pega-pega; Andar de roler; 
Lenço que corra; Brincar de boneca; de Roda; Peteca; Amarelinha; 
Bicicleta; Pega-fruta; Estrela-estrelinha; Batata-quente; Corre cotia; 
Bola; Pipa; Esconde-esconde; Casinha; Bolinha de gude; Escolinha; 
Odentecá; Babalu; Caminhão de laranja; Pega-pega americano; 
Lencinho branco; Mímica; Corrida; Xuxa; Elefantinho cor de rosa; 
Voley; Mão de ferro; Skate; Basquete; Vídeo-game; Telefone sem fi o; 
Futebol; Queimada; Pimponeta; Imitação. 

Durante a atividade, as crianças faziam comentários sobre as 
brincadeiras que mais gostavam de realizar uns com os outros, mos-
trando a importância desse elo com os parceiros e que a brincadeira 
lhes favorece ricas experiências, que as levam a conhecer o novo, a 
resolver confl itos, a criar novas ideias, formular novas hipóteses e 

 5 Ver Anexo B (Desenhos e lista de brincadeiras feito pelas crianças).
 6 Ver Anexo C (Glossário de algumas brincadeiras citadas no Anexo B).
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vivenciar o mundo e suas regras. Em todo esse envolvimento das 
crianças com as brincadeiras, elas fi cavam sempre atentas aos meus 
comentários, pois sabiam que por algum motivo eu estava ali para 
saber sobre o assunto. Muitas vezes, ressaltavam o que eu dizia.

[Comentei com elas, na observação anterior, sobre o livro Os direitos 
das crianças segundo Ruth Rocha, que comentava sobre as brincadeiras.]

Criança B: ‘Pro’, você trouxe sobre as brincadeiras, o livro?

[Nesse momento as crianças brincam na sala. Uma fecha os olhos 
da amiga com a mão e diz: -- Tem que descobrir quem está atrás. Falar 
o nome. A professora não os impedia.]

O campo aqui apresentado mostra, em vários momentos, que 
as brincadeiras no Ensino Fundamental são mais intensas e que no 
contexto da Educação Infantil são mais reduzidas. Torna-se relevante 
fazer alguns apontamentos. A iniciativa da coordenação e direção de 
incentivar os professores a trabalharem com brincadeiras tradicionais 
no espaço da escola já mostra um grande diferencial, tendo também 
outras preocupações que não são apenas relacionadas com a alfabe-
tização. Esse é um trabalho de mediação, importante e fundamental 
para todos os envolvidos, essencialmente para as crianças, pois...

a mediação educacional exercida pelo adulto é indispensável. Preterir 
a participação ativa do professor, portanto do patrimônio humano 
genérico, representa abandonar a criança à sua própria sorte, pois 
ele quem exerce principal influência sobre ela, auxiliando-a nas 
apropriações requeridas à complexifi cação de seu desenvolvimento. 
(Martins, 2006, p.49)

Infelizmente, durante a investigação no espaço da Educação 
Infantil, ao contrário do Ensino Fundamental, como mostrado 
anteriormente, não foi possível observar atividades lúdicas com a 
mesma incidência. Até mesmo a interações com as crianças nesses 
espaços se mostraram diferentes, por conta da própria forma como 
cada educador e direção mediam essas relações. Assim, entraremos 
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em outra discussão, de algumas concepções que auxiliam os profi s-
sionais a guiar seu trabalho pedagógico e a infl uência de uma visão de 
criança e desenvolvimento pela atual política segregacionista, visando 
a uma qualidade de educação em panoramas econômicos e políticos.

Pega-pega americano – A qualidade da educação 
no âmbito atual 

No desenfreamento das relações capital-educação está embutido, 
em seus discursos, uma concepção de criança e de educação que 
marcha conforme a música dos ideários do sistema, de modo que a 
questão da qualidade da educação passa a ser discutida, dentro desses 
parâmetros, com um conceito de qualidade baseada em negócios, vis-
to que “o discurso de qualidade tornou-se cada vez mais fundamental 
para a vida econômica e política, um movimento que se iniciou no 
mundo dos negócios e na produção de bens e serviços privados” 
(Moss, 2003, p.121). O próprio Ministério da Educação (MEC) 
tenta avaliar a qualidade da educação de maneira ainda duvidosa aos 
olhos de muitos estudiosos, sendo essa elaborada de forma que suas 
regulamentações também acabam por se embasar nas normas do 
sistema. Isso vem descaracterizar uma visão de educação defendida 
pela democracia, numa perspectiva humanitária e descentralizadora 
do poder do capital, em que possa pairar a igualdade. Saviani (1985, 
p.81) deixa claro que

o processo educativo é passagem da desigualdade para a igualdade. 
Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu 
conjunto como democrático sob a condição de se distinguir a demo-
cracia como possibilidade no ponto de partida e a democracia como 
realidade no ponto de chegada.

É complexo falar em democracia na escola, dentro do sistema em 
que vivemos, da mesma forma como é complexo aceitar o conceito 
de qualidade que nos é imposto, pois ela é isenta de valores cultu-
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rais, descontextualizada e que funciona apenas para medir fatores 
quantitativos. 

Moss (2003) entende que existem procedimentos necessários para 
uma educação democrática. Seus textos se dirigem principalmente 
para a qualidade de educação na primeira infância, porém suas pers-
pectivas podem ser levadas para outras etapas do Ensino. Uma de 
suas premissas é a instituição dedicada à primeira infância, como o 
Fórum da Sociedade Civil, que ele defi ne como “abertas a todas as 
famílias com crianças pequenas – tanto as crianças como os adultos 
– e o mundo. O acesso não deve ser restrito pelo custo ou pelos crité-
rios de admissão”. Para Moss (2003, p.102), esse é um espaço onde 

o cultivo de habilidades morais e cognitivas é também importante, 
como por exemplo, a capacidade “para reverter perspectivas, ou seja, 
a disposição para raciocinar segundo o ponto de vista de Outros, a 
sensibilidade para ouvir sua voz”e a capacidade para enxergar o ou-
tro como igual ou diferente. Esses procedimentos e essas condições 
contribuem não só para a participação democrática e para a prática 
dos fóruns, mas também para a ética de um encontro.

O cumprimento desses procedimentos, entretanto, requer uma 
outra visão de educação, que não pode ter como mola propulsora uma 
visão antecipatória do homem, preparando-o, desde sua infância, 
para o mercado de trabalho. Assim, a função essencial do processo 
educativo com um viés democrático nunca alcançará sua fi nalidade, 
conforme assevera Saviani (1985), no sentido de uma passagem da 
desigualdade para a igualdade.   

Atualmente, a qualidade da Educação, em submissão aos mol-
des do capital, obviamente, leva as práticas educativas a adentrar a 
mesma redoma, acompanhadas de seus instrumentos, fazendo com 
que uma verdadeira violência contra a criança e a infância se instale, 
reduzindo as atividades que seriam essenciais para o desenvolvimen-
to infantil, como a própria brincadeira.

Durante uma das observações da Educação Infantil, uma das 
crianças inicia uma conversa e coloca a redução dos espaços do brin-
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car, na escola, mas que seria uma das atividades que mais gostaria de 
fazer naquele espaço da escola de Educação Infantil.....

Criança X: Ai! (bateu o cotovelo)
Pesquisadora: Nossa, eu também bati o meu. Caí.
Criança X: Olha esse... (mostrou cicatriz na perna)
Criança X: Foi brincando de esconde-esconde.
Pesquisadora: Aqui na escola?
Criança X: Não, em casa.
Pesquisadora: Você já brincou de esconde-esconde aqui?
Criança X: Não
Pesquisadora: Por quê?
Criança X: Porque a professora não deixa.
Pesquisadora: E por que ela não deixa?
Criança X: Ai, eu não sei. Acho que é porque a gente cai e se 

machuca, quando corre atrás do outros.
Pesquisadora: Mas o que você prefere fazer aqui?
Criança X: Brincar, né!!

A fala da criança mostra o quanto está presente a necessidade 
da brincadeira, porém não se abre espaço para que seja realizada. 
Durante a pesquisa de campo, como já vem sendo discutido ao longo 
do trabalho, percebeu-se que um dos maiores instrumentos de di-
minuição dos espaços do brincar, nesse contexto, é o uso do material 
apostilado, assunto que merece destaque nesta pesquisa.  

Queimada – As apostilas: mercadorias e instrumentos em poten-
cial da diminuição dos espaços do brincar

A qualidade de Educação, nos moldes atuais, conduz às práticas 
pedagógicas. Assim, daremos destaque aqui ao importante instru-
mento diminuidor dos espaços do brincar, no contexto escolar, o 
sistema apostilado de ensino. 

É fundamental resgatarmos um pouco do histórico do apareci-
mento das apostilas, em nosso país. As apostilas surgiram, no Brasil, 
por volta de 1950, impulsionadas pelo lema progresso e investimento 
industrial. Em 1964, durante os governos militares, a Educação se 
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mostrava muito vinculada ao sistema capitalista em que “o objetivo 
do ensino era instrumentalizar e adequar o indivíduo para o mercado, 
visando o aumento da capacidade produtiva” (Motta, 2001, p.85). 
Na década de 1980, novos discursos pairaram sobre a Educação, 
enfocando temas como cidadania e participação política. Na reali-
dade fi caram temas apenas fi ctícios ante a realidade circundante, que 
articulava cada vez mais a Educação ao desenvolvimento econômico. 
Na década de 1990, o discurso da globalização entra em pauta, for-
talecendo os fatores competitivos do mercado. 

Atualmente, o importante é atender às necessidades do mercado, 
conforme explica Motta (2001, p.86):

O discurso de um mundo e de um mercado global atinge e trans-
forma os objetivos educacionais. Nos dias atuais, propagandeia-se 
que nossa sociedade muda velozmente e que o indivíduo precisa 
estar adaptado a estas mudanças. Note-se que o importante, agora, 
é responder às necessidades do mercado que exige profissionais 
dinâmicos, criativos, capazes de se adaptar rapidamente a novas 
situações, informados e informatizados. Para tanto, a escola priori-
zou a aquisição de um grande número de informações (destarte seu 
objetivo desde os enciclopedistas), porém, agora, com critérios de 
utilidade, facilidade e rapidez.

Assim, a Educação passa a ser vista como um produto da indústria 
cultural, e servindo aos interesses do capital. Nesse sentido, o sistema 
apostilado torna-se um dos principais instrumentos produzidos por 
essa indústria cultural, tornando-se também um importante cola-
borador da redução das atividades potencializadoras das crianças.

Essas questões fi carão mais claras por meio da pesquisa de campo 
do presente trabalho, com o qual foi possível constatar que o sistema 
apostilado de ensino afeta de maneira brusca o desenvolvimento 
infantil, fortalecendo uma prática antecipatória e ocupando o espaço 
das atividades essenciais para a criança. Mediante os dados coleta-
dos, observou-se que a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 
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estão sendo extremamente afetados, de maneira que os espaços estão 
cada vez mais reduzidos para a brincadeira, em detrimento do cum-
primento do material apostilado. A diretora da escola de Educação 
Infantil, por, talvez, num momento de manifestação de consciência, 
retrata em uma das entrevistas algumas questões interessantes.

Diretora: Quando não se tinha apostila, há muitos anos atrás, uma 
professora falou pra mim: É, parece que trabalhávamos mais. E aí 
eu respondi: Não é que trabalhávamos mais, é que tinham muitas 
atividades.

Pesquisadora: Você acha que naquele tempo as crianças se en-
volviam mais, fi cavam mais entusiasmadas com a escola, com as 
atividades?

Diretora: Claro! Ficavam muito entusiasmadas e também a gente 
percebia que elas aprendiam muito mais, muitas coisas diferentes. 
Naquele tempo que não tinha apostila, as professoras trabalhavam 
muito com projetos, atividades diferenciadas. Você acredita que eu 
já ensinei até uma professora a usar o mimeógrafo?

Como se já não bastassem todos esses emaranhados de atividades 
pedagógicas distorcidas e inibidoras do desenvolvimento infantil, 
o sistema apostilado de ensino já faz parte da Educação, tanto de 
esferas públicas como das privadas, substituindo atividades que 
poderiam estimular a criatividade e a espontaneidade da criança. 
Segue um proposta de trabalho com as crianças em que se  utiliza a 
apostila na Pré-Escola:

Atividade da apostila com dobradura

Desenho da apostila: Os desenhos-modelo para as crianças segui-
rem, a fi m de confeccionarem dobraduras (fi guras de gato e cachorro) 
confundem as crianças. 

Professora: Quero ver quem consegue fazer olhando, sem a pro-
fessora explicar.
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Criança T: Olha! O cachorrinho pode ser também a garagem de 
um carro. Olha! Posso fazer também o Batman!

A criança se levantou e foi mostrar para a professora, mas ela 
não deu atenção. Riu e continuou a explicar a dobradura para outras 
crianças. Quando alguma criança não conseguia fazer, ela mesma 
fazia. 

Essa passagem mostra como o professor fi ca preso ao material, 
deixando de incentivar o potencial criativo das crianças. No caso cita-
da, a criança foi capaz de criar e imaginar outras formas de pensar um 
único material ou objeto, sem que isso fosse reconhecido e valorizado. 

A imaginação é extremamente importante para o desenvolvi-
mento do pensamento da criança. Utilizando-se da combinação de 
experiências anteriores, a imaginação permite a criação de novas 
ideias, vinculações de fatos, atitudes, sentimentos, superação de 
confl itos, entre outros. Nesse sentido, a Educação Infantil deveria 
ser um espaço que facilitasse o desenvolvimento do potencial criativo 
e imaginário da criança.

Mais ainda, ao observar as formas de imaginação relacionadas 
com a criatividade, orientadas para a realidade, vemos que a fron-
teira entre o pensamento realista e a imaginação se apaga, que a 
imaginação é um momento totalmente necessário, inseparável do 
pensamento realista. (Vigotski,  1998, p.128) 

Mesmo pedindo a atenção da professora, essa não se mostrou 
interessada em ver outras possibilidades de criação e imaginação da 
criança, focalizando apenas a construção da fi gura do cachorro por 
meio da dobradura, pedido pela apostila.

Assim, as crianças internalizam uma visão esteriotipada da escola, 
que  passa a ser vista por elas como um lugar onde se deve “apren-
der” apenas com lápis e papel, descaracterizando a arte, a música, e 
o próprio brincar, como atividades que poderiam ser realizadas no 
espaço da escola . Uma conversa na Educação Infantil nos revela 
alguns dados interessantes. Vejamos:
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Criança W: Você sabia que tenho nome de anjo?
Criança W: É W...
Criança W: E você sabia que a gente tinha uma outra professora 

que pulava as lições da apostila? (Falando da professora substituta).
Pesquisadora: É...?
Criança W: Ela pulava, porque ela falava que fi cava cansada da 

apostila.
Pesquisadora: O que ela fazia?
Criança W: Dava o caderninho.
Criança W: Sabia que eu sou o melhor aluno da sala. Eu gosto 

de estudar.
Pesquisadora: “E o que mais você gosta de fazer na escola?
Criança W: Estudar.
Pesquisadora: E brincar, você gosta?
Criança W: Não, eu gosto de estudar.
Outra criança, que estava ao lado, entra na conversa.
Criança V: Eu gosto de estudar e de brincar.
Pesquisadora: E quando vocês brincam aqui na escola? É todo dia?
Criança V: Quase todos, mas acho que não é não.
Criança W: Porque a gente precisa fazer a apostila.
Criança V: E o caderno também.
Pesquisadora: E vocês fazem a apostila todo dia?
Balançam a cabeça, positivamente.
Pesquisadora: E quando é o dia do brinquedo? Vocês fazem a 

apostila também?
Balança a cabeça, positivamente. 
Criança W: A gente faz a apostila e depois brinca, vamos pro 

parque.
Pesquisadora: E os brinquedos? Onde vocês brincam com eles?
Criança W: Se o brinquedo for grande, a gente pode levar pro 

parque e se for pequeno, não.
Pesquisadora: Por quê?
Criança W: Porque o grande dá pra ver, e o pequeno a gente 

pode perder.
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O uso do material apostilado afeta essencialmente a própria 
forma como os professores passam a lidar com as crianças, deixando 
de oportunizar atividades enriquecedoras ao seu desenvolvimento.

O uso desse material está sendo cada vez mais utilizado pelas 
escolas brasileiras. 

Muitos municípios adotaram sistemas de ensino que compram 
pacotes de empresas privadas, atendendo desde a Educação Infantil 
ao Ensino Fundamental. No Estado de São Paulo, segundo o jornal 
O Estado de S. Paulo (13.4.2008), 150 municípios contratam os sis-
temas apostilados privados, representando 23% das 645 cidades do 
Estado. No país, há mais de 150 municípios que também realizam 
esse tipo de contrato. No total, são 300 cidades brasileiras envolvidas, 
somando 690 mil alunos que usam o material. Em números, soma-
se um gasto total de cerca de R$ 100 milhões anuais. Esta pesquisa 
demonstra o grande avanço do uso desses materiais pelas escolas, 
agora não somente às privadas.

 A educação como mercadoria traz consequências graves à apren-
dizagem e ao desenvolvimento, que passam a ser deixados para 
segundo plano, em razão de interesses políticos e econômicos, pois 
é uma sociedade de mercado que aliena.

A apostila esconde a trama do poder que se urde por trás, também 
porque sua relação com o mercado é umbilical. Trata-se de educação 
à venda, não necessariamente emancipatória. Como é constitucio-
nal, não caberia sequer criticar. Deve poder ganhar a vida. Mas é 
fundamental questionar de que formação se trata, quando a autoria 
dos professores é facilmente evitada, em especial se trunca a leitura, 
sobretudo a contra leitura. (Demo, 2007, p.8)

A apostila torna-se igualmente um instrumento ideológico, mani-
pulador e inibidor do desenvolvimento, que descaracteriza não somen-
te o espaço da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamen-
tal, focos de nossas análises, como também outras etapas de Ensino. 

Em relação à Educação Infantil, transforma-se em um instrumen-
to de antecipação, ocupando o espaço de outras experiências signi-
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fi cativas para as crianças, como a brincadeira, a música, atividades 
de expressão, o teatro, a modelagem, tarefas potencializadoras das 
diversas linguagens infantis. 

A criança desenha, modela, constrói, recorta; todas essas ativi-
dades têm como propósito criar um produto, que seja um desenho, 
uma colagem etc. Cada uma dessas atividades tem particularidades 
próprias, requer certas formas de ação e exerce sua infl uência espe-
cífi ca no desenvolvimento da criança. (Mukhina, 1996, p.167)

Já na fase das atividades de estudo, quando as crianças se enca-
minham para as séries iniciais do Ensino Fundamental, as práticas 
pedagógicas deveriam ser continuadas, para que não se quebrasse 
o processo.

 Com as apostilas sendo trabalhadas desde o maternal, caso de 
muitas escolas brasileiras (incluindo as pesquisadas), a escolarização 
torna-se algo precoce e avassalador, constituindo-se um desrespeito, 
prejudicando a criança.

Esse desrespeito à criança representa uma violência contra ela, 
entendido como processo da imposição da ideologia dominante, por 
parte daqueles que possuem o domínio econômico. Com isso, as rela-
ções do mundo do trabalho são proliferadas, sem serem questionadas 
pelos dominados, porque é imperceptível aos seus olhos, passando a 
considerar a situação como uma consequência natural da esfera social. 
Nesse sentido, diante da realidade política e social em que vivemos, 
podemos compreender as “apostilas escolares” como forma de con-
trole social, inibidoras da expressão infantil e da prática pedagógica. 

Isso podemos perceber pelos diálogos a seguir e fazer algumas 
considerações.

[Logo em seguida perguntei sobre o dia do brinquedo7, utilizando 
um comentário de uma criança.]

 7 O Dia do brinquedo, na maioria de nossas Pré-Escolas, é nas sextas-feiras, o 
que também mostra uma concepção histórica do brincar no espaço escolar. Ver 
Khulman Jr. 1998, p.111-79).
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Pesquisadora: As crianças me disseram que, no dia do brinquedo, 
na sexta-feira, elas também fazem a apostila. 

P2: É, sim, primeiro a apostila, ainda mais que tô atrasada.

Outra situação semelhante com a mesma professora.

Uma nova sexta-feira – dia do brinquedo

Primeiras atividades: Quando cheguei, a professora pediu que eu 
a ajudasse com as apostilas, para trabalhar com as crianças.

Foram à quadra, porque a escola estava em reforma. Na quadra, 
espaço que poderia ser utilizado para brincadeiras.

A professora estava trabalhando com as crianças questões como 
a árvore, suas fl ores e frutos. As crianças observaram a mangueira, 
pegaram folhas para analisá-las e encontraram um bichinho. Um 
grupo de crianças pegou folhinhas, fez casinha para o bichinho e 
cuidou dele. Antes, foram levar o bichinho para a professora ver; 
ela, por sua vez, não deu atenção e disse: “Brincando com bichinho!” 

Repreendeu as crianças, porque era hora da apostila. 
As crianças construíram várias relações entre os bichinhos e as fo-

lhas, construíram a casinha, discutiram sobre como iriam protegê-lo.

Como a quadra fi ca em frente ao parque, uma das crianças disse: 
“Ai, eu quero ir pro parque!”

Passaram-se 10 minutos: “Eu quero ir pro parque.”
E não foram para o parque, porque a chuva chegou.
A coordenadora, logo em seguida, enfatizou, como já dito ante-

riormente, que a Secretaria Municipal de Educação solicita às escolas 
de Educação Infantil que as crianças sejam levadas ao parque todos 
os dias, mas isso não ocorre, em razão da cobrança de que a apostila 
tem que ser terminada.

[Quando começou a chover, as crianças foram retiradas da quadra 
e levadas para a sala do Maternal, a única provida de brinquedos. 
As crianças levaram as folhas e o bichinho junto com elas. Na sala do 
maternal, ninguém podia brincar com os brinquedos ali presentes. As 
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crianças não sabiam o que fazer, pois tudo estava proibido. Devido à 
agitação das crianças, a professora levou-as para outro lugar, a outra 
sala do Maternal, onde há uma televisão. Quando chegaram e viram as 
crianças menores, a interação foi imediata, porém logo foram proibidas de 
conversar ou brincar com os pequenos. Nenhuma outra atividade foi suge-
rida, como contar histórias, realizar brincadeiras em sala, entre outras.] 

Ocorrido na sala de televisão do Maternal

[Uma criança, brincando com a irmã durante a exibição de um 
desenho animado.]

P1: Crianças, assim não pode ser, assim à vontade. Nem a mãe 
aguenta. O D. é muito agitado, nem a V. (a outra professora) aguen-
tava, tem que pôr limites, ele não tem limites. A M. (supervisora das 
psicopedagogas) quer mandar ele pro CRAS (Centro de Referência 
da Assistência Social).

No dia do brinquedo, que se torna um dos poucos momentos das 
crianças poderem brincar, as crianças na realidade pouco brincaram. 
Mesmo sendo sexta-feira, elas têm que fazer a apostila ou outras 
atividades de alfabetização. Durante o uso das apostilas na quadra, 
as crianças mostraram-se interessadas no assunto, mas queriam tocar 
nas plantas, nos bichinhos. Como mostra o exemplo anterior, muitas 
hipóteses estavam sendo construídas, mas foram descartadas pela 
professora, como se não fi zessem parte do processo de aprendizagem. 

Como foi visto a chuva também foi motivo de não brincar, de proi-
bição da brincadeira. A prioridade é dada ao uso das apostilas e outras 
atividades de alfabetização. É importante aqui ressaltar que as crianças 
do pré III não possuem intervalos ou recreios para poder brincar. Esse 
tempo é apenas utilizado para a refeição das crianças. Em seguida, 
retornam para a sala de aula, para a continuidade das atividades8.

 8 Durante a pesquisa de campo, observei que as atividades indicadas pela profes-
sora referem-se ao uso das apostilas ou do caderno de tarefas de alfabetização.
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O refeitório

Pesquisadora: Depois do almoço (às 10h30) as crianças têm um 
tempo pra brincar?

P1: Não, elas voltam pra sala e continua a atividade. Então, hoje era 
dia do parque, mas eu aproveitei o tempo pra fazer lá, né?, pra você ver.

Após o almoço, as crianças escovam os dentes e voltam para a sala.
Já no Ensino Fundamental, as crianças possuem intervalo dire-

cionado para a refeição, mas também para as brincadeiras. Por meio 
das conversas com as crianças, nas observações durante o intervalo, 
percebi a enorme troca de experiências entre elas, além da resolução 
de confl itos, enriquecimento da linguagem, entre outros.

Pesquisadora: E aí, me contem sobre o intervalo, estão brincando 
bastante?

Criança M: Estamos, mas tem gente que bate na gente.
Pesquisadora: Nossa... e do que vocês estão brincando?
Criança M: De basquete, de bola....
Criança M: Olha o que eu trouxe!
Mostrou um boneco do Homem-Aranha.
Criança M: Minha mãe que trouxe pra mim.
Outra criança se aproximou: 
Criança F: Olha o que eu trouxe!
Mostrou grãos de feijão e milho e ensinou como se brinca. Brincou 

como se fosse bulgária.
Pesquisadora: Que legal!
Outra criança, que estava observando, disse:
Criança D: Olha! É de semente!
Criança F: Minha mãe que me ensinou.

O intervalo

•  As crianças trazem brinquedos (jogos, bonecas, cavalinhos, 
carrinhos e outros);
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•  Brincam de esconde-esconde, pega-pega, chute a gol, lego, 
passa anel.

Este é um momento importante para as crianças. Elas se organi-
zam e têm suas próprias regras. 

As formiguinhas – brincadeiras com a natureza

Uma das crianças me chamou, estando aparentemente muito 
preocupada:

Criança L: Professora, a J. matou as formiguinhas que a gente 
tava alimentando.

Criança J: Eu mato o que eu quiser.
Muito nervosa, a primeira perguntou:
Criança L: Você gostaria que alguém pisasse em você? A gente 

tava dando comidinha pra ela, não pode fazer isso.
Algumas meninas e meninos fi caram observando as formigas, por 

vários minutos, quase todo o intervalo.

Outro intervalo – Brincadeiras com o cachorro Half

O cachorro de um aluno, que sempre vem à escola, brincou com 
as crianças. Elas correram com ele e vice-versa (festa total). Nenhuma 
interrupção da direção quanto a esse fato.

A formiga

Novamente, as crianças estavam a observar as formigas e vieram 
conversar sobre o assunto.

Criança T: Professora Flávia, a S. pisa na formiguinha, que leva 
comida para os fi lhinhos. Tem que ver, carrega comida grande! (não 
queria dar lanche para a colega, pelo fato de ter pisado nas formigas)
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Outras brincadeiras realizadas durante o intervalo – 
Pega-pega e Tourinho

No Ensino Fundamental também há uso de apostilas, mas as 
crianças têm mais espaços para o brincar,  elas também brincam 
com a natureza e  possuem intervalos.  Assim, a Educação Infantil, 
mais do que o Ensino Fundamental, deixa de favorecer cada vez mais 
seu espaço para  brincar e demais atividades lúdicas, conforme foi 
constatado por esta pesquisa.

A apostila vai se tornando, assim, um dos instrumentos que con-
tribuem para o que se pode dizer “moldar as crianças”, mas, teorica-
mente, segundo alguns defensores da prática, “servem para que todos 
os alunos tenham a mesma aprendizagem”.9 Ao refl etirmos sobre 
essa questão, parece que todo ser humano se desenvolve da mesma 
maneira e que apenas os fatores biológicos imperam, na questão do 
desenvolvimento. Não é mais do que uma concepção naturalista do 
homem e de sua humanização, o que descarta a relevância das suas 
experiências sociais, suas particularidades e singularidades. 

Pode-se entender a discussão acerca do uso das apostilas, na Edu-
cação Infantil, como instrumento potencializador dessa violência, e 
cabe, então, fazer algumas refl exões sobre o capitalismo que nos cir-
cunda, tendo em vista ser o sistema dominante gerador dessa opção. 
O uso do material se vincula não apenas a uma concepção pedagógica, 
mas principalmente a uma relação de consumo. Nesse sentido, a prio-
ridade é dada aos interesses do capital, da comercialização e do lucro.  
A lógica do capital benefi cia o interesse da classe dominante e desfavo-
rece a possibilidade de uma transformação social siginifi cativa na esfe-
ra educacional, o que nos faz refl etir conforme Mészaros (2005, p.27):

Limitar uma mudança educacional radical às margens corre-
lativas interesseiras do capital signifi ca abandonar de uma só vez, 
conscientimente ou não, o objetivo de uma tranformação social 

 9 Fala comumente ouvida dos professores de Educação Infantil e Fundamental 
das escolas pesquisadas.   
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qualitativa. Do mesmo modo, contudo, procurar margens de reforma 
sistêmica na prória estrutura do sistema do capital é uma contradição 
em termos. É por isso que é necessário romper com a lógica do capital 
se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional 
signifi cativamente diferente.

Desse modo, a dominação não usa a força braçal, porém exerce a 
manipulação dos homens, mediante imposições sociais estabelecidas 
pelo poder do capital. É a imposição real da ideologia dominante, 
reforçando as relações do mundo do trabalho, da exploração do ho-
mem, juntamente com a divisão de classes, que é interiorizada pela 
sociedade, sendo aceita de maneira natural. 

Fica para trás, por consequência, a concepção de criança capaz, que 
tem voz e vez, sendo possuidora de direitos, já que estes são violenta-
dos a cada dia pela pressão da sociedade em querer antecipar as etapas 
do desenvolvimento infantil e de controlar suas expressões. Diante de 
tantas cobranças sociais com respeito às nossas crianças e suas atitudes 
ante o mundo que as cerca, pouco a pouco estão sendo massacradas 
pelo sistema atual. Um exemplo disso é a realização do simulado10 
para a Educação Infantil, como é reportado pela pesquisa de campo.

Ensino de letra cursiva e letra bastão

A P2, falando para as crianças sobre o traçado errado e sobre a 
prova que ela dera em sala de aula:

P2: Vocês viram na provinha que eu dei. Na próxima vez, coloco 
tudo errado.

Sobre a prova

P2: A primeira vez que dou prova para as crianças. Sabe, Flávia, 
vai ter um simulado aqui, porque uma das metas é o traçado.

 10 Ver Anexo D (Modelo da prova do simulado para o Pré-III).
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Após as informações dadas sobre o simulado comentado pela P2, 
fui perguntar a respeito do assunto para a diretora.

Pesquisadora: Então, a professora me falou que vai ter simulado11 
amanhã?

Diretora: Então, menina, hoje que fi quei sabendo. Ela me falou 
hoje (segunda-feira). Vai ser quarta e quinta. Eu nem sei como vai 
ser, diz que vai vir num pacote lacrado.

A professora entrou na sala em que estávamos conversando:

Pesquisadora: Então, R., vai ter simulado nesta semana, né?
Professora: É, menina, quarta e quinta-feira. Nossa, seria tão bom 

se você pudesse vir, porque tem que fi car gente na sala. Mas ninguém 
falou direito como vai ser, se quando a criança termina pode deixar 
sair, sabe, sei lá. 

Observação: A professora faz comparações como se fosse um 
simulado de vestibular.

A educação, que tem como sua função essencial formar cidadãos 
autônomos, críticos e militantes, está-se perdendo em suas reais 
fi nalidades, confi gurando-se, diante do sistema político, como um 
instrumento poderoso de dominação, passando a ser um grande “apa-
relho ideológico do Estado” (ALthusser, 1974) e contribuindo para a 
instalação de uma massa populacional submissa. Nessa perspectiva, 
as apostilas acabam se tornando instrumentos de “bloqueio” para o 
desenvolvimento das potencialidades humanas. 

A educação institucionalizada atual passa então a contribuir para 
a formação de indivíduos não críticos e conformados com os proble-
mas sociais e a sua própria realidade social. Assim, a educação atual 
forma indivíduos que possam colaborar com as relações capitalistas 
de produção. 

 11 Segundo algumas informações, o simulado foi elaborado a partir das atividades 
que as professoras trabalharam com as crianças. Teve a colaboração do siste-
ma apostilado vigente. O intuito é verifi car avaliar as crianças e o professor 
preparando-os para futuras avaliações do MEC. A intenção também é estender 
o simulado para o Infantil I e II (crianças de 3 e 4 anos).
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Esta educação que reproduz a ideologia da classe dominante 
está voltada exclusivamente para o incremento da capacidade, en-
tendida como o simples aprimoramento da força de trabalho. Este 
tipo educação, e porque não falar da escola, se transforma em uma 
verdadeira fábrica de mão-de-obra, preocupando-se mais com as 
demandas mercadológicas do que com a obtenção do conhecimento. 
Este modelo negligencia o indivíduo e se preocupa com o rendimen-
to qualitativo e quantitativo, necessário para cobrir a demanda do 
mercado na reprodução capitalista. (Motta, 2001, p.84)

Nesse sentido, os materiais utilizados em sala de aula se transfor-
mam em produtos dessa esfera dominante. Cabe então salientar que 
o sistema apostilado de ensino se apresenta como um instrumento 
pedagógico de controle, que massifi ca os indivíduos: 

O conhecimento apostilado, porém, produzido em verdadeiras 
“fábricas do saber” potencializa a “(re)produção” de indivíduos 
massifi cados,prontos à adequação social que, atualmente, tem como 
um de seus principais objetivos o consumo. Sem este, não há capi-
talismo. (Motta, 2001, p.85)

Além do sistema de ensino apostilado, reduzir as experiências e 
atividades exploratórias coopera para que os professores sejam do-
minados pelo sistema imposto. Com efeito, as apostilas e os diversos 
materiais podem se tornar instrumentos de manipulação ideológi-
ca, perpetuando a lógica do capital, comprometendo a prática dos 
educadores.

Peteca – A prática pedagógica do educador como 
fator delimitador do espaço do brincar 

Todo esse arsenal padronizado, na educação, afeta de forma 
significativa a formação e a prática pedagógica dos educadores. 
Levar a teoria à prática é um caminho árduo, que requer luta social 
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e política. Esse processo é desafi ador diante da educação contempo-
rânea, mediante regras ditadas pelo sistema dominante, que impõe 
supremacia e poder. 

A formação dos educadores é moldada, em sua maior parte, 
pelos interesses do capital. Sua própria construção carrega traços 
defi citários que não colaboram com a formação do educador crítico, 
que tem consciência de seu papel como agente social, em busca de 
uma educação emancipatória e igualitária. A precariedade dos cursos 
de formação pode ser vista em seus próprios moldes, como cursos 
de curta duração, não presenciais ou por teleconferências. Veja, por 
exemplo, o diálogo com a direção da escola de Educação Infantil.

Direção

Fui muito bem recebida pela diretora, e tivemos uma longa 
conversa. Inicialmente, parecia incomodada com minha presença. 
Observei aspectos interessantes, durante nossa conversa. Antes de 
eu apresentar a proposta da pesquisa, a diretora enumerou todos os 
cursos que já tinha feito e também sua “larga experiência” como 
professora. Percebi que ela também queria mostrar que era aperfei-
çoada, tinha muita experiência na área pedagógica e que entendia 
igualmente do assunto a ser abordado pela investigação.

Mesmo relatando sobre a relevância da formação do professor, 
em várias de suas falas, revelou apoiar formações rápidas e de aulas 
não presenciais. Um exemplo foi quando contou que era tutora de 
um curso de formação de professores de pós-graduação lato sensu à 
distância, que considerou ser ótimo, excelente para a formação dos 
professores. 

Ela também destacou os cargos que já ocupou e que ocupa, 
atualmente. Disse ser membro de comissões julgadoras e que tem 
“relações com o MEC” (Ministério da Educação). A diretora pare-
cia estar medindo forças, demonstrando ser infl uente e muito bem 
instruída, talvez tentando utilizar esses mecanismos como forma de 
intimidação. 
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Sua posição, ao receber a pesquisadora, realça certo apoio aos 
cursos rápidos, valorizando-os. É necessário sabermos diferenciar 
que o uso de tecnologias é relevante para o nosso desenvolvimento, 
porém não podemos deixar que ela se torne um fi m em si mesmo, 
tomando o espaço da formação humana, que apenas a experiência 
com outros homens pode constituir.

A diretora também fez outros comentários relacionados à forma-
ção dos professores e à atuação pedagógica.

Diretora: Os professores de Educação Infantil escrevem errado 
nas atas. Caprijoso, interesante... Imagine como é passado para as 
crianças...

Teoria e prática – valorização da prática

Diretora: Sabe, tem gente que foi meu aluno e tá dando aula na 
faculdade. Não sou contra, mas não tem prática, sabe (a relevância 
da prática em relação à teoria).

Diretora: Sou da época que não podia usar caneta vermelha para 
corrigir. Que não podia usar nada, porque o aluno tinha que deixar 
fazer o que queria. Na verdade, ninguém sabia direito o que era isso, 
porque a gente trabalhava com o tradicional.

 Isso nos remete à desqualifi cação desses profi ssionais, além de, 
intrinsecamente, desnudar a sua desvalorização, no contexto da rea-
lidade atual. Uma formação desqualifi cada para uma compreensão 
humanitária e emancipatória da educação conduz tais profi ssionais 
a atuar de maneira alienada, sem consciência crítica de seu próprio 
papel na sociedade, visto que

historicamente essa consciência em-si tem se desenvolvido dentro 
do processo de alienação e, assim sendo, tem se constituído de forma 
alienada e passa de natural e espontânea (isto é, sem que se tenha 
consciência dela) a naturalmente e espontaneamente determinada 
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pelas condições sociais alienadas. Se considerarmos que a consciên-
cia é condicionada pelas condições concretas da existência humana, 
quando os condicionantes servem como uma lógica alienante (como 
é a lógica do capitalismo, que não tem como objetivo ético o desen-
volvimento do homem, mas o lucro e a mais valia), então o processo 
de desenvolvimento da consciência em-si tende para a alienação. 
(Mello, 2000, p.41)

Nesse sentido, o educador é impossibilitado de elaborações mais 
complexas de pensamento, fazendo-o esvaziar-se em suas práticas 
educativas, condenando-as a uma linearidade imposta pelo sistema. 
Assim, o educador passa a se prender aos materiais prontos, des-
qualifi cando o trabalho de criação e investigação, tanto dele próprio 
como das necessidades dos alunos. A diretora complementa, dizendo:

Diretora: Isso que eu vou te falar, você pode até colocar aí na sua 
pesquisa de mestrado. Se tirar a apostila, os professores não sabem 
trabalhar, não fazem nada. Eles não têm assim... não sabem os con-
teúdos programáticos de cada semestre, sabe.

É necessário, contudo, destacar que as atividades produtivas não 
devem ser entendidas como “atividades produtivas para o professor”, 
ou seja, as atividades devem ser feitas pelas crianças, de modo que 
elas expressem suas ideias, mediante um processo colaborativo entre 
educador e a criança. Na verdade,

para Vigotsky, o bom ensino é aquele que garante a aprendiza-
gem e impulsiona o desenvolvimento. Nesse sentido, o bom ensino 
acontece num processo colaborativo entre o educador e a criança: o 
educador não deve fazer as atividades por e nem para a criança, mas 
com ela – atuando como parceiro mais experiente, não em lugar da 
criança. (Mello, 2003, p.6)

Essa formação defi citária traz consigo a concepção de que o pro-
fessor ainda se considera e é considerado o centro da atividade pe-
dagógica, limitando a criança, ao desenvolver suas potencialidades. 
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Muitas atividades são elaboradas pelo professor sem investigação 
prévia a respeito das necessidades das crianças e seus interesses, o 
que culmina numa relação de poder e de reprodução dos ideários da 
classe dominante, na qual o resultado é formar cidadãos conformados 
com a realidade, sem senso crítico e voz ativa, diante dos problemas 
sociais. Assim, atividades como a própria brincadeira são entendidas 
apenas como um desgaste de energia, sem signifi cado maior para os 
interesses da educação. 

O professor, infelizmente, também é vítima desse sistema. Le-
vando em conta sua trajetória histórica e cultural e enfocando a 
precariedade de sua formação, já apontada, é relevante ressaltar que 
a ação pedagógica do professor está ligada a todas as suas experiên-
cias sociais, inclusive à de sua formação, que se solidifi ca na base da 
reprodução da ideologia dominante.

Diretora: Os professores da Educação Infantil têm que atingir 
metas, porque é uma visão da Secretaria da Educação. Sem a apostila, 
hoje, os professores não sabem dar aula. Quando eu trabalhava no pré 
I, aprendia uma parte do nome, no pré II, outras coisas. No maternal, 
ensina-se a 1ª letra do nome, depois uma parte do nome junto, depois 
no pré I o nome, depois no pré II o sobrenome. As metas, às vezes, 
as professoras acham que é tudo a mesma coisa, mas não é, é a forma 
de trabalhar que vai modifi cando, não é a mesma coisa. As cores, 
como ensinar... as cores vão sendo trabalhadas de forma diferente.

A fala da diretora evidencia, além da concepção de escola de 
Educação Infantil, a concepção de criança inserida nesse contexto. 
A criança é vista por partes e não como um todo.

Seu depoimento revela um pouco dessa concepção de escola de 
Educação Infantil, presente nesses espaços. Nota-se que em nenhum 
momento foi destacada a importância do brincar. Atividades, pro-
jetos, sempre se apresentam com um foco maior na alfabetização. 
Nesse sentido, percebem-se restos de uma concepção de criança e de 
desenvolvimento projetadas em moldes pré-articulados.

Espaço destinado ao desenvolvimento das potencialidades huma-
nas, a escola torna-se, muitas vezes, desestimuladora desse processo. 
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O despreparo dos professores, igualmente vítimas do sistema, acaba 
por não deixá-los perceber essas relações. Crianças e educadores 
são vistos como produtos, que podem ser reproduzidos de maneira 
idêntica aos objetos materiais feitos em uma fábrica. 

O papel do educador, como ser crítico, autônomo e político diante 
dos problemas educacionais, conscientizando-se da sua importância 
como agente social, manifestando-se por meio de sua prática peda-
gógica, viabilizando a construção do conhecimento que assegura a 
autonomia, o senso crítico, o posicionamento político e a refl exão dos 
alunos, é fundamental para que ocorram mudanças signifi cativas no 
campo educacional. A educação é o móvel principal para transformar 
uma sociedade.

O que é preciso é saber o que quer dizer negar conscientemente 
uma ordem estabelecida (ordem esta que, na nossa sociedade, está 
servindo aos interesses de tão poucos) que precisa ser ultrapassada 
para que se construa, a partir das condições existentes, uma nova 
ordem que assegure a transformação das estruturas sociais. (Oliveira, 
1992, p.61)

Não é uma tarefa fácil, diante da realidade que vivenciamos, mas 
é necessário que não nos deixemos levar pela ideia de que a educação 
emancipatória e igualitária é algo utópico. A militância em defesa da 
educação fará a diferença transformadora, já que

as circunstâncias fazem os homens assim como os homens fazem 
as circunstâncias. Esta soma de forças de produção, de capitais, de 
formas sociais de intercâmbio, que cada individuo e cada geração 
encontram como algo dado, é o fundamento real daquilo que os 
fi lósofos representaram como “substância” e essência do homem. 
(Marx & Engels, 1977, p.56)

Por isso, é importante que os educadores estejam atentos para 
que não acabem aniquilando a educação humanitária e a infância, 
por conta de modismos educacionais cultivados pela sociedade pós-
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moderna. Uma educação de qualidade, numa perspectiva emanci-
patória, somente será implantada por meio da luta:  

As crianças pequenas dependem dos adultos para lutarem e asse-
gurarem seus direitos. Em função das suas características próprias, 
principalmente etárias, elas não conseguem se organizar pela luta 
de seus direitos.Diante de tal quadro exige-se uma nova postura 
dos professores de creches e pré-escolas no Brasil, no sentido de se 
iniciar uma Educação Infantil que respeite a criança como sujeito de 
direitos – cidadã. Uma Educação Infantil que coloque a criança como 
centro do processo educacional. (Leite Filho, 2001, p.53) 

É necessário que os educadores comecem a enxergar as crianças 
como  possuidoras de direitos, o principal dos quais é o próprio 
direito à infância, pouco a pouco aniquilado em nossas escolas por 
um modelo de educação padronizada, que se preocupa apenas em 
preparar a criança para o futuro e não para o aqui e o agora.

Para fi nalizar este capítulo, é oportuno fazer alguns comentários 
que consideramos cruciais. Sabemos que vivemos num sistema 
educacional,  que, a cada dia que passa, se preocupa menos com a 
formação humana. Mesmo tendo consciência disso, não podemos 
nos deixar dominar. É preciso que saibamos nos posicionar politica-
mente, ante essa realidade, e assumir nosso papel como educadores 
e agentes sociais. As apostilas e diversos outros materiais prontos 
reproduzem o sistema dominante e fragmentam o conhecimento, 
sendo proliferadores da estereotipia na escola, juntamente com ou-
tros fatores, como a ação e a autoridade pedagógica, envolvidas pelo 
sistema de ensino. Em decorrência, é importante refl etir:

Na escola, o sistema apostilado, como mais uma mercadoria 
inserida no contexto da Indústria Cultural, promete oferecer um 
ensino organizado, prático e racional. Mas, fragmentando o conheci-
mento, incapacita o indivíduo de compreendê-lo de maneira global, 
incluindo causas, processos, conseqüências, contextos etc. A quebra 
da unidade impede a ação refl exiva e transforma-se em instrumento 
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de dominação. Reproduz a ideologia de setores privados e do próprio 
Estado, preparando o indivíduo quase que exclusivamente para o 
vestibular, afastando-o da possibilidade de um ensino e de uma 
educação emancipadores, bem como do conhecimento, da aquisi-
ção e do usufruto da cultura. Mais do que isso, impede-o de refl etir 
sobre sua condição de cidadão e de optar com maior liberdade por 
seu destino. (Motta, 2001, p.88)

O sistema apostilado acaba por impedir que o  educador possa 
se posicionar crítica e politicamente, em face dos problemas edu-
cacionais, na sua própria prática pedagógica, levando às crianças 
possibilidades de construírem suas hipóteses, de imaginarem, de 
vivenciarem diversas experiências, dando voz e vez aos alunos e 
permitindo-lhes a apropriação do conhecimento. 

Em verdade, quando os educadores, em geral (dando ênfase aos 
responsáveis pela Educação Infantil e pelas séries iniciais do Ensino 
Fundamental), puderem assumir seus verdadeiros papéis de agentes 
sociais, também teremos assumido o respeito à infância, à escola, e 
ao próprio desenvolvimento humano, em seus mais amplos sentidos. 
Sabe-se que essa não é uma tarefa tão fácil, pois a formação defi citária 
já engendrada nos moldes do sistema dominante, as histórias sociais 
de cada sujeito são fatores que determinam muitas das posições po-
líticas. Todavia, não devemos nos conformar ou aceitar  de maneira 
natural  o que é imposto pelo sistema. É preciso lutar em defesa das 
crianças, pelos seus direitos de brincar, de correr, de experiênciar; 
e é na escola, espaço de múltiplas dimensões, que tudo isso pode 
ser realizado, tendo em vista que a aprendizagem não é construída 
somente com papel e caneta ou conteúdos memorísticos, mas com 
as diversas experiências vivenciadas pelas crianças. 

Acreditamos que, “inconscientemente”, muitas crianças esperam 
por esse dia. Nessa perspectiva, é por uma cultura da infância, a 
qual concebe a criança como capaz, que tem voz e vez, que devemos 
continuar a lutar, mesmo que isso possa parecer utópico, diante da 
contemporaneidade.


