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RESUMO  

 

Neste estudo reconstruímos, a partir de determinados ângulos, parte da história da 

Educação Infantil em Caruaru/Pernambuco/Brasil em sua configuração enquanto espaço 

de atendimento educacional para Crianças de 0 a 06 anos no período que compreende 

1979 a 1996.  Esta reconstrução foi possível a partir do casamento teórico-metodológico 

da História Oral (THOMPSON, 1992) com a Análise de Discurso (ORLANDI, 1991; 

MAINGUENEAU, 1998). Assim, com o objetivo de conhecer o funcionamento de tal 

atendimento, buscamos elementos que nos proporcionassem compreender a História da 

Educação das Crianças e os discursos que circulavam no referido período, tanto em 

espaços formais de educação quanto em espaços não formais. Neste sentido, o trabalho 

que ora voga assinala sua contribuição no campo da História da Educação Infantil, 

compreendendo que a conquista legal por esta Educação no Brasil é algo muito recente, 

visto que, durante muito tempo a Educação da criança foi considerada uma 

responsabilidade das famílias ou do grupo social ao qual ela pertencia. Igualmente, o 

reconhecimento da existência de crianças e infâncias, no plural, também ocorreu 

atualmente (Era dos Direitos). Dessa forma, esta fase geracional da humanidade, só 

começou a ter suas peculiaridades e particularidades “respeitadas” quando esta 

perspectiva do reconhecimento passou a fazer parte dos debates e posicionamentos legais. 

Desta forma, a partir das tramas tecidas, ressignificadas e reconstruídas no período de 

1979 a 1996 pudemos conhecer alguns limites e possibilidades desse tipo específico de 

Educação para crianças no período que precede a promulgação da lei 9394/96, que 

oficializa como direito a Educação Infantil para crianças entre 0 e 06 anos.  

Palavras-chave: 

Crianças; Infâncias; Educação Infantil; Historiografia da Educação Infantil; 

Assistencialismo. 
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ABSTRACT 

In this study we reconstruct, from certain angles, part of the history of early childhood 

education in Caruaru / Pernambuco / Brazil in its configuration as an area of educational 

services for children 0-06 years in the period that goes from 1979 to 1996. This 

reconstruction was possible from the theoretical-methodological Marriage of Oral History 

(THOMPSON, 1992) with the Discourse Analysis (ORLANDI, 1991; MAINGUENEAU, 

1998). Thus, in order to understand the operation of such a service, we seek elements that 

would provide us understand the history of education of children and the discourses that 

circulated in that period, both in the formal education and in non-formal settings. In this 

sense, the work we now vogue notes his contribution in the field of History of Early 

Childhood Education, realizing that this achievement Legal Education in Brazil is very 

recent, since long education of the child was considered a responsibility of families or the 

social group to which she belonged. Similarly, the recognition of children and childhood 

in the plural also occurred today (Time of Rights). Thus, this generational phase of 

humanity, just started having its peculiarities and particularities "respected" when this 

perspective recognition became part of the debates and legal positions. Thus, from the 

plots woven resignified and rebuilt in the period 1979-1996 could meet some limits and 

possibilities of this specific type of education for children in the period preceding the 

enactment of the law 9394/96, which formalises how rights Childhood Education for 

children between 0 and 06 years 

 

Keywords: 

Children, Childhoods, Early Childhood Education; Historiography of Early Childhood 

Education; welfarism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ousadia de escrever um texto acerca daquilo que nos desperta interesse 

profissional e pessoal, é algo que demanda empenho, tempo e uma parcela de coragem, 

até porque, existe uma máxima (de autor desconhecido) que afirma que: nem sempre o 

que você fala é aquilo que o outro ouve. Neste sentido, academicamente falando, faz-se 

necessário empenho para a escuta do outro, respeitando nesse processo a alteridade, isso, 

sobretudo, quando a escolha pela análise histórica dos discursos dos sujeitos envolvidos 

na construção da Educação Infantil em Caruaru era o que nos parecia mais viável, no 

sentido de satisfazer a curiosidade científica do cenário estabelecido entre os anos de 1979 

a 1996.  

Ainda sobre isso, vale ressaltar a inspiração advinda do interesse por um tema que 

diz respeito à nossa própria vida, no entanto, esta inspiração necessitou ser trabalhada de 

modo menos poético. Assim sendo, contar histórias sobre infâncias, especialmente sobre a 

Educação Infantil, pelo olhar de adultos que passaram por esta experiência, se mostra 

como o início de uma das muitas interpretações que podem ser tecidas no contexto 

estudado isto porque, na memória e nas lembranças das pessoas presentes neste trabalho 

está o reviver, o reencontro com o passado-presente que pode ser realizado de diversos 

modos e com diversos olhares. O nosso é um dentre as várias possibilidades.  

 Destarte, foi nosso objetivo neste trabalho reconstruir historicamente o trajeto da 

Educação Infantil em Caruaru-PE, em seus espaços formais e não-formais, nos anos de 

1979 a 1996. Com esse intuito, nos dirigimos à Secretaria de Educação deste Município, 

na procura por arquivos importantes para o tema e realizamos entrevistas com professores 

e ex-professores que atuaram nessa época e também com adultos que eram crianças no 

período enfocado.  

Para além destas buscas, desconstruções teóricas foram feitas à medida que ao 

estudar a Educação Infantil no circuito da história das infâncias, fomos percebendo que a 

trajetória dessa história era dolorosa, por vezes cruel. E mais, a intimidade que foi sendo 

estabelecida com a temática e o esclarecimento crítico obtido em relação a determinadas 

posturas, nos fez perceber como muitas vezes na história, a criança fora percebida como 
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ser sem vida, sem direito, sem voz. Tampouco seus direitos foram respeitados como tal. 

Dessa forma, essa pesquisa nos mostrou que a realidade de Caruaru não se diferenciava 

muito da realidade mundial da infância e é isso é que pretendemos discutir nesse trabalho, 

dividido em três capítulos. 

No primeiro, trazemos a discussão que envolve o conceito de infâncias em nossa 

literatura. Assim, quando escrevemos infâncias, já estamos pontuando que as definições 

no trabalho destacadas vão considerar essa etapa de vida das crianças como algo peculiar 

a sua realidade social e não como algo com um formato geral e unificado para todos 

(GUIZZO, 2004; KUHLMANN JR., 2010; MOURA, 2007; OLIVEIRA2007).   

Ainda neste primeiro capítulo, tecemos algumas considerações acerca da 

discussão sobre a implementação legal de políticas públicas para infância no âmbito 

educativo e, neste contexto, esboçamos um breve histórico da Educação Infantil com 

certas considerações em relação ao Sistema Educacional Brasileiro. Ao final,  

observações importantes sobre a Educação Infantil são destacadas.  

No segundo capítulo, expomos o caminho metodológico trilhado para que 

pudéssemos atingir os objetivos propostos. Tendo em vista que este trabalho se insere na 

discussão temática sobre a historiografia da Educação Infantil, isso, ressalta-se, dentro da 

discussão maior sobre a história da infância, concebemos iniciar o percurso metodológico 

abordando sucintamente questões que envolvem a Nova História posto que, esta concebe 

a história da infância como algo relevante, o que não ocorria na História tradicional 

(BURKE, 1992).  

 Ainda pelo viés de uma pesquisa no campo da História, trazemos neste segundo 

capítulo um diálogo com a História Oral, teoria e metodologia que nos foi bastante 

importante por facilitar nossa incursão no adentrar das memórias dos entrevistados, bem 

como, interagir com a alteridade necessária neste tipo de trabalho em que o sujeito 

entrevistado é o produtor de um documento discursivo histórico (THOMPSON, 1992).  

Igualmente, é também neste capítulo que discutimos sobre a Análise de Discurso 

(ORLANDI, 1999; MAINGUENEAU, 1997 e 2008; CARVALHO, 2010), pois, esta 

metodologia foi adotada para analisarmos as entrevistas com os sujeitos envolvidos no 

processo educativo da Educação Infantil em Caruaru no período de 1979/1996. 
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Finalizando, o terceiro e último capítulo, faz o exame do material coletado, ou 

seja, refere-se aos resultados do trabalho. É neste capítulo que reconstruímos o contexto 

da Educação Infantil Formal e Não-Formal na Cidade de Caruaru-PE no período que 

compreende 1979 a 1996, destacando certas tramas tecidas em detrimento de outras. 

Levando em conta que há limites e possibilidades no trato da Educação Infantil não só no 

período que nos propomos a estudar, como atualmente, tecemos alguns comentários sobre 

isso em nossas considerações finais, inserindo o debate na era contemporânea dos 

direitos.  
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

RELAÇÕES ENTRE A HISTÓRIA DA INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1.1 O Conceito de Infância: da colonização aos dias atuais 

 

 Comumente pesquisas que abordam temáticas sobre a educação de crianças 

realizam levantamentos históricos acerca do conceito de infância. Este trabalho não fará 

diferente, pois em nosso caso específico este histórico faz-se necessário pelo cenário que 

vamos enfocar que envolve a passagem da infância incrustada no tempo da assistência 

para a infância na era dos direitos e nesse ínterim, as repercussões dessa passagem para a 

Educação Infantil no contexto da cidade de Caruaru. 

 Falar de infância não é fácil, principalmente pelo fato da inexistência de um 

conceito único, no entanto, consensos foram estabelecidos atualmente no sentido de que 

temos infâncias e não infância (KUHLMANN JR, 2010; MIRANDA, 2010; MOURA, 

2007). Sendo assim, é primordial debruçarmo-nos sobre discussões teóricas que priorizam 

a temática abordada para tentarmos sistematizar nossas indagações.  

De acordo com Moura (2007) 

A ideia de infância é uma construção social, de forma que, cada sociedade 

constrói sua própria noção de infância. Assim a ideia de criança e infância antes 

de ser vista a partir de um conceito biológico, é antes uma construção cultural 

[...] A criança é o que a sociedade, a escola, os parques infantis, a legislação 

infantil e as famílias constituem como sendo o mundo das crianças (MOURA, 

2007, p.109). 

Desse modo, é relevante compreender como os conceitos de infância apareceram e 

se modificaram no decorrer do tempo, para em seguida adentrarmos na questão 

educacional que envolve esta fase geracional. 

Assim, buscamos entender a origem etimológica da palavra infância. Esta palavra, 

deriva do latim, donde, infância vem de “infante”, que advém de “infans” que significa “ 
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aquele que não pode falar”, “aquele que ainda não é capaz de emitir palavras” (SOUZA, 

2010, p.129).  

O dicionário Larousse define infância como um “período da vida humana 

compreendido entre o nascimento e a puberdade”. Enquanto no dicionário de Aurélio 

encontramos a conceituação de que “a infância é o período de crescimento do ser 

humano”.  

Pensando diferente, entendemos a infância como um conceito bem maior, algo 

para além desses conceitos meramente etimológicos. A infância para nós, e à luz de 

amplas discussões na contemporaneidade, é compreendida de forma plural, indo além de 

aspectos linguísticos e cronológicos. Assim, a concepção de infância atual, com a qual 

dialogamos nesta pesquisa, leva em consideração construções e diferenças sócio-

históricas. Esta percepção, no entanto, nem sempre existiu, representando uma conquista 

que se deu gradativamente no decorrer de alguns séculos. 

De acordo com o estudo de Moura (2011) as concepções de infância e do mundo 

infantil são construções sociais e não naturais. A autora afirma que 

A criança é um ser social, um ser humano em constante aprendizado, que se 

relaciona com o mundo em sua volta, com base em sua cultura, em seu grupo ou 

categoria social. Assim, é impraticável constituir um conceito de infância 

globalizado e universal para denominar e enquadrar a criança, pois cada criança 

compõe parte da história de um grupo, comunidade, sociedade. A ideia da 

natureza infantil não é, portanto, única e absoluta, mas relacional e flexível 

dependendo do grupo ou da sociedade da qual faz parte (MOURA, 2011, p.24). 

Logo, não existe um conceito único de infância, existindo infâncias e este conceito 

de infâncias sofreu na contemporaneidade profundos deslocamentos, isso porque a 

criança vem conseguindo cada vez mais espaço, sendo “ouvida” (percebida/observada) no 

mundo adultocêntrico. Contudo, embora isto seja algo que venha ocorrendo recentemente, 

ainda é pequena a participação das crianças como agentes ativos, com pouca mudança 

efetiva acontecendo em suas vidas devido a essas novas configurações acerca de seu lugar 

social. 

Existe uma máxima do código educativo internacional das altas classes sociais 

inglesas que afirma que “As crianças devem ser vistas, mas não ouvidas”. De acordo com 
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Oliveira-Formosinho (2007) esse princípio migrou para outros contextos geográficos, 

para outras classes sociais, saindo da esfera da educação familiar para obter ressonância 

na política educativa e na vida escolar (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p.viii). A 

própria história da infância no contexto mundial e no contexto nacional narram fatos e 

acontecimentos do desconhecimento das crianças como indivíduos pertencentes à 

sociedade.  

Entretanto, os estudos de Miranda (2010) dão conta da existência de um “divisor 

de águas” em tais concepções e legislações para a infância e isso ocorre a partir de uma 

nova leitura que passou a ser erigida no sentido de modificar o papel e o lugar da criança 

socialmente. Essa mudança é caracterizada pelo autor através da passagem Tempo da 

Assistência para a Era dos Direitos (MIRANDA, 2010).  Tentemos entender este 

contexto. 

Alguns fatores perceptíveis na história da infância demonstram que determinadas 

posturas ratificam a invisibilidade das crianças no mundo adulto. De acordo com 

Maisons-Laffitte (1981) durante um longo período da humanidade “A passagem da 

criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito insignificante para que 

tivesse tempo ou razão de forçar a memória e tocar a sensibilidade” (MAISONS-

LAFFITTE, 1981, p. 10). Não podemos neste sentido, generalizar, principalmente por 

esta construção conceitual estar intimamente ligada aos aspectos culturais. Mas, na 

maioria dos casos, a criança de fato passava despercebida diante do mundo adulto. 

Certos autores trouxeram grandes contribuições com seus estudos para relatar esta 

passagem da criança pela família, pela sociedade. Um dos consagrados autores é o 

historiador e medievalista francês Phillipe Ariès (1914-1984), sobretudo porque durante 

muitos anos sua obra foi tida referência para os estudos em relação à história da infância, 

tendo em vista a pequena quantidade de obras que enfocavam a temática. Assim, foi à 

medida que os estudos em relação à temática infância foram aumentando que as críticas 

ao lugar da criança também começaram a surgir.  

Ariès é considerado o precursor da história da infância e foi através de estudos 

concretizados por ele, a partir de variadas fontes - como diários de família, pinturas, 

iconografias religiosa, dossiês familiares, cartas, registros de batismo e inscrições em 
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túmulos - que surgem os primeiros trabalhos na área da história infantil, apontando para o 

lugar e a representação da criança na sociedade dos séculos XII ao XVII.  

Dessa forma, a partir dos estudos desse autor, descobriu-se que até o século XII, a 

arte medieval desconhecia totalmente a criança posto que, somente séculos depois é que 

começaram a grafá-las em pinturas, com o sentimento social em relação à existência delas 

sendo expresso a partir das obras de arte. As gravuras e pinturas deixaram registros deste 

sentimento através de expressões do corpo, de hábitos e até mesmo de suas falas.  

Parece-nos, que este é um marco na sutil “visibilidade” da criança, pelo menos 

pelo viés da aparição “física” destes indivíduos, de sua existência enquanto “parte” 

integrante de um grupo. Mas, com esta colocação não estamos dizendo que a criança era 

rejeitada e/ou deixada de lado pelas famílias e pelo grupo em que convivia, ao contrário, a 

história das mentalidades, também escrita por Ariès (1981), fala da afeição existente da 

família para com as crianças, afeição que, no entanto, as relegava ao lugar de adultos, 

adultos em miniatura. 

No século XIV, devido ao grande movimento da religiosidade cristã, surge a 

imagem da criança mística ou criança anjo; tal imagem estava associada ao Menino Jesus 

ou Virgem Maria e a cristandade, evocando “ternura” nas pessoas. Desta forma, surgiram 

medidas para “salvar as crianças” com preocupações sobre as condições de higiene e 

saúde delas fazendo com que os pais não aceitassem mais perdê-las com a naturalidade 

que aceitavam antes, sobretudo porque nesta época ainda era grande os índices de 

mortalidade infantil. 

Contudo, apesar disso, a criança ainda não era percebida, pois até o século XVII a 

infância era confundida com adolescência. Assim, é que na Europa é só a partir do século 

XVIII que esta fase geracional começa a receber uma expressão para lhe identificar: petit 

enfant (criança pequenininha), enfant gâté (criança mimada), bambino (pequeno, criança), 

poupée (boneca) etc. Neste mesmo período, na América do Norte, a identificação baby 

era utilizada para designar até mesmo crianças grandes, adolescentes (ARIÈS, 1981, 

p.11), ou seja, não existia nem mesmo uma forma nominal para identificar a distinção 

entre infância e adolescência. 



 

 

19 

O referido autor afirma ainda que existam idades privilegiadas para periodização 

da vida humana, e neste sentido, a “infância” só veio a ser privilegiada por volta do século 

XIX, quando surgiu sutilmente o que se denominou de “a descoberta da infância”. Desta 

forma, o mundo das crianças passou a ser reconhecido separadamente do mundo dos 

adultos, pois durante muitos anos a criança foi considerada um adulto pequeno ou em 

miniatura como já mencionamos (IDEM, 1981). 

Como em muitas outras discussões teóricas, há algumas criticas em relação a 

Ariès. Historiadores, sociólogos, educadores, antropólogos e psicólogos perceberam certa 

generalização em suas obras, isto porque o referido autor aborda a criança de forma 

homogênea, referindo-se a mesma, sem distinguir a classe e a cultura em que se 

encontram inseridas, ou seja, a criança percebida por ele era oriunda de uma mesma 

classe social, a classe média europeia. Mas, mesmo assim seus trabalhos são 

imprescindíveis para pesquisas na área da historiografia da infância, principalmente pelo 

fato de se tratar dos primeiros estudos em relação à infância. 

E ainda porque, mesmo com o avanço na questão vocabular utilizada para 

denominar os “pequenos e pequenas”, ainda “subsistia a ambigüidade entre infância e 

adolescência” (IBIDEM, p.14) e esta distinção ainda demoraria a se formar. 

Acerca desta discussão, ainda no século XVIII, o pensador suíço Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) tinha como princípio fundamental de sua obra que “o homem 

nasce bom, a sociedade é que o corrompe” (RIZZO, 2010). Estas ideias foram difundidas 

e são defendidas em algumas instâncias até os dias atuais. As teorias deste pensador 

marcaram fortemente os ideais de educação da época e influenciaram na perspectiva da 

infância e lugar da criança. 

De acordo com Rizzo (2010), Rousseau é o precursor das ideias de que “a infância 

é um período de ensaio do homem”, e que as crianças deveriam ser educadas com 

princípios de liberdade e igualdade, sendo respeitadas em suas peculiaridades.  

Outro aspecto, que gostaríamos de chamar a atenção, refere-se à questão de gênero 

presente no conceito de infância.  Historicamente, o tratamento que era dado a uma 

criança do sexo masculino era na maioria dos casos bem diferente do tratamento 

oferecido a uma criança do sexo feminino, pois “as meninas costumavam ser 
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consideradas como o produto de relações sexuais corrompidas pela enfermidade, 

libertinagem ou a desobediência a uma proibição” (CALDEIRA apud HEYWOOD, 2004, 

p.3). Sendo assim, a celebração do nascimento de uma criança se diferenciava de acordo 

com o sexo da mesma. Um exemplo é a Bretanha do século XIX, em que a chegada de 

uma criança do sexo masculino era saudada com três badaladas de um grande sino, 

enquanto a chegada de uma criança do sexo feminino era saudada com apenas duas 

badaladas e de um sino pequeno (CALDEIRA, 2004). 

No Brasil, por exemplo, a infância não era vista de modo diferente ao que 

acontecia no cenário mundial, isso tanto em relação à questão de gênero, quanto à 

concepção da criança como parte integrante da sociedade (DEL PRIORI, 1991). 

Observando a realidade nacional sobre a aparição das crianças na sociedade brasileira, 

realizada a partir de um estudo mais aprofundado nas obras de Del Priore (1991/2000) 

fica evidente que este marco existencial deu-se apenas na forma física, na aparição das 

crianças em fotografias, em pinturas. Mas, esta aparição não garantia o respeito por estes 

indivíduos, posto que registros históricos dão conta de uma trajetória “dolorosa” das 

crianças no Brasil e esta trajetória inicia-se já na vinda dos portugueses para cá.  

Acerca disso, Lopes (2005) afirma que no caminho de Portugal até o Brasil, já nas 

primeiras embarcações que aqui chegaram, crianças e adolescentes eram trazidos, e estes, 

eram vítimas de violências físicas e morais, trabalhos infantis forçados, assédio sexual, 

estupros, fome, castigos, etc. E ainda, que em caso de naufrágios não havia prioridade 

para salvar crianças e adolescentes.  

Outro aspecto que nos chamou bastante atenção na categorização das crianças que 

vinham para as terras “descobertas” /invadidas pelos portugueses, era a forma como estas 

eram selecionadas. Um tipo de coisificação que envolvia critérios segundo sua utilidade e 

classe social originária.  

Segundo Lopes (2005), as crianças que embarcavam para o Brasil eram divididas 

da seguinte maneira: Grumetes (recrutadas de famílias de menor poder aquisitivo; 

realizavam por isso, os trabalhos mais difíceis e sofriam castigos mais severos), órfãs do 

rei (meninas enviadas para casamento devido à ausência de brancas na nova colônia; com 

frequência estas eram violentadas pela tripulação) e por fim, a terceira categoria eram os 
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pajens (originárias de família de classe média; eram as que desfrutavam de melhores 

condições a bordo). Esta é a concepção homogênea que desembarca no Brasil para a 

colonização. Crianças e adolescentes como sinônimo de coisas.  

Já em solo firme, os estudos de Del Priore (1991) narram fatos onde as crianças 

eram submetidas aos caprichos dos adultos, subordinadas a uma educação correcional, 

maltratadas, abandonadas, violentadas sexualmente, física e moralmente. E se tudo isto 

não bastasse, as exclusões raciais, étnicas e sociais marcaram presença durante um longo 

período na história do Brasil, isto porque agora o foco não incidia apenas nas crianças que 

faziam parte do contexto da colonização, mas nos nativos (índios) que agora eram 

inseridos neste contexto. 

A história das crianças no Brasil assim é marcada por mudanças e contradições, 

mudanças estas que nem sempre foram a favor/em favor das crianças. A trajetória dos 

“pequenos” entre os “grandes” caracterizou-se então por aprisionamentos da igreja, da 

escola, da legislação, do sistema econômico, da força, do adestramento físico, da moral, 

etc. 

A intencionalidade dos estudos de Del Priore, segundo diz a própria autora, não 

foi apenas registrar esta tormentosa história da infância no Brasil durante três séculos. Seu 

grande objetivo com tais registros foi de fato “buscar vozes destas crianças através da 

pesquisa”, crianças estas que, reitera-se, foram, durante muito tempo, ausentes da história 

(DEL PRIORE, 1991, p.8). 

Os indícios de uma concepção pautada no adestramento das crianças vem de 

longas datas. A infância neste contexto é considerada como o período mais profícuo para 

ordenar/organizar. A historiografia das crianças no Brasil narra claramente estas 

afirmativas. 

Com a chegada dos jesuítas no Brasil, no início do século XVI (período colonial), 

os indiozinhos nativos passam a ser o foco central da cristianização. Sobretudo porque os 

catequistas vindos da Europa concebiam as crianças como adultos em miniatura e esta 

concepção ficava ainda mais reforçada a partir do momento em que se voltavam para o 

ordenamento e adestramento dos pequenos, no intuito de oferecerem-lhe a semeadura da 
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palavra de Deus (IBIDEM, p.10). Neste contexto, difundiram-se duas representações de 

crianças: as crianças místicas e as crianças que imitavam Jesus. 

A pedagogia do medo, como diz Del Priore (1991), imperava neste período e as 

crianças eram vistas como “o papel blanco” a ser desenhado ou a “cera virgem” a ser 

moldada. Este modelo de Educação era imposto a duras penas e segundo a referida autora 

a educação jesuítica tinha um certo “sabor de sangue” (IDEM). 

De acordo com Saviani (2011), os jesuítas vieram com a missão conferida pelo rei 

de converter os gentios: “... Porque a principal coisa que moveu a mandar povoar as ditas 

terras do Brasil foi para que a gente delas se convertesse a nossa santa fé católica...” de 

modo que os gentios “... possam ser doutrinados e ensinados coisas de nossa santa fé...” 

(SAVIANI apud DOM JOÃO III). Iniciando-se assim as primeiras ideias pedagógicas nas 

novas terras “conquistadas” com as crianças (papel blanco) sendo “moldadas”. Este 

modelo de Educação perdurou por um longo tempo.  

Na época do Brasil império, por volta do ano de 1832, foi criada no Rio de Janeiro 

uma instituição para os órfãos abandonados. Na verdade, este mais era um lugar para 

esconder a vergonha da mãe, do que mesmo para acolher as crianças. Este espaço 

contava com o apoio e aplausos dos políticos e da alta sociedade, porque as crianças ali 

acolhidas eram frutos das relações sexuais das moças solteiras. E o grande objetivo de tais 

instituições era desvincular os pais de suas responsabilidades, afinal, conforme diz Rizzo 

(2010), “... uma sociedade patriarcal precisava criar soluções para os problemas dos 

homens...” (RIZZO, 2010, p.37). 

De acordo com Rizzini (2009) é por volta do final do século XIX, que o Brasil é 

marcado por amplas transformações. Estas refletiram na vida social brasileira e no cenário 

político nacional. Tudo isto por conta da passagem para a República (1889). Era uma 

espécie de “Renascimento”, afirma a autora. A legislação desta época revela em seu 

conteúdo a preocupação do país em torno de um significativo reordenamento político 

nacional. É dentro deste contexto que se pode entender o surgimento de uma crescente 

preocupação com a infância (RIZZINI, 2009, p. 108).  

Tendo em vista este “reordenamento” da nação, a Educação, na concepção da 

sociedade daquela época, era confundida com “guarda”, guardar como sinônimo de 
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proteção, etc. O viés da ordem prevalecia. Mas, não eram as crianças que seriam 

beneficiadas com esta ordem. O principal objetivo era a “à ordem pública”. As crianças 

eram consideradas como elementos desqualificados da sociedade e “perturbavam a 

ordem, a tranqüilidade e a segurança pública” (IBIDEM, p.109).  

Reiteirando o que havíamos pontuado anteriormente, isto é, que a concepção de 

infância atual leva em consideração construções e diferenças sócio-históricas, é 

importante destacar que naquele período as crianças eram tidas como o braço da nação. 

Cuidar delas significava então garantir um futuro promissor de trabalho e rendimento.  

Vale ressaltar que estas crianças a que estamos nos referindo era à criança pobre, 

abandonada, delinqüente, pois nesse período de inicio da República iremos verificar dois 

tipos de projetos em relação à infância no Brasil: um projeto para criança da elite, 

representando o modelo de criança ideal; outro projeto para a criança pobre, denominada 

criança problema. A criança passa a ter um valor utilitário e ser representada como um 

cidadão do futuro da nação (MOURA, 2011). Este modelo utilitário tem suas raízes ainda 

na fase da colonização. 

Neste novo ideal republicano, as crianças precisavam ser moldadas, redefinidas 

com base em modelos pensados (e copiados) de acordo com as ideias postuladas pelos 

idealizadores dos caminhos da infância. Desta forma, as crianças deveriam atender a uma 

determinada expectativa social que apesar de preocupações com o futuro da nação, exibia 

negligencia e maltrato (IDEM). 

Alguns fatos históricos são bem marcantes para compreender esse contexto. 

Miranda (2010) considera que “A Roda dos Expostos. A lei do Ventre Livre. O Código de 

Menores de 1927” (IBIDEM, p.15) fazem parte de um tempo denominado de assistência, 

tempo em que o auxílio que era dado às crianças, ou aos menores como eram tratados 

legalmente, era na verdade uma forma de “limpar” a sociedade tendo em vista que elas 

representavam riscos sociais. O código de 1927 é um destes exemplos de coerção do 

menor “livre” perante a sociedade. Segundo o referido autor:  

A partir da construção deste Código, a classificação de categorias jurídicas sobre 

meninos e meninas, a criação dos juizados e o fortalecimento do papel do juiz, a 

criação das colônias e as escolas correcionais, a implantação da “liberdade 
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vigiada” e outras áreas de viver o controle, a vigilância e a punição sobre as 

crianças e os jovens foram instituídos (MIRANDA, 2010, p.81). 

Esse autor ainda acredita que “O movimento de Meninos e Meninas de Rua. A 

Constituição Federal de 1988. O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990)” marcaram 

fortemente a chegada de Um Novo Tempo, denominado de era dos direitos (MIRANDA, 

2010, p.15). Não podemos deixar de pontuar que estes movimentos têm raízes fortemente 

alimentadas com a discussão que emergiu a partir do Ano Internacional da Criança 

(1979), considerado assim pela ONU (Organização das Nações Unidas). A infância ganha 

com este novo tempo, um novo olhar. Por isto a necessidade do ECA. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) surgiu como um avanço do 

Código de Menores e da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, que já 

objetivavam os resguardos das garantias dos direitos infanto-juvenis. Desse modo, foi por 

conta dessas transformações que se dão no período acima destacado, em que do debate 

emergem processos legais que deságuam no ECA, ou seja, numa nova visão de infância, 

que escolhemos centrar nossa pesquisa nessa época (1979-1998) pois, essa é a fase de 

plena efervescência que marca a passagem da era da assistência para a era atual que é a 

dos direitos. Assim, tentar entender como a repercussão desse movimento de mudança 

influenciou a educação infantil, especificamente na cidade de Caruaru, é fato por nós 

considerado relevante, tendo em vista que objetivamos analisar se esse novo olhar acerca 

da infância incidiu/ repercutiu na leitura feita pela educação infantil sobre a criança.  

É importante ressaltar que estas mudanças acerca da trajetória da infância no 

Brasil não aconteceram de forma uniforme. Isto é, apesar de em termos da política social 

referente à infância no Brasil, nesta época, ter apresentado mudanças significativas na 

questão da legislação em defesa da infância, o assistencialismo persiste em alguns 

modelos de atendimento a crianças e jovens no Brasil até os dias atuais.  

Ratificamos que as mudanças não aconteceram num “passe de mágica”. Muito 

pelo contrário. Como pudemos comprovar a história da infância é marcada por “duras 

penas”. Inclusive acreditamos que muitas mudanças legais ainda caminham a passos 

lentos, mesmo instituídas dentro da legislação como obrigatórias.  
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1.2 Um Novo Tempo: discutindo a implementação legal de políticas para 

infância 

O reconhecimento da existência de crianças e infâncias, no plural, ocorreu muito 

recentemente (era dos direitos). Esta fase geracional da humanidade, só começou a ter 

suas peculiaridades e particularidades “respeitadas” quando esta perspectiva do 

reconhecimento passou a fazer parte dos debates e posicionamentos legais. Não podemos 

garantir que em todos os espaços que atendem crianças este reconhecimento exista de 

fato, mas pelo menos pelo viés legal ele é obrigatório. 

Baseado neste contexto, Miranda (2010), destaca que o reconhecimento dos 

direitos da criança a partir da visão desta, como sujeito de direito, é algo bem atual, 

datando do final do século XX (MIRANDA, 2010). No âmbito legal, outras conquistas 

para a criança também são bem contemporâneas, podemos destacar entre elas a 

Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB / Lei 9394/96).   

O referido Estatuto não apenas reconhece os princípios da convenção, aprovada 

em uma Assembleia das Nações Unidas, mas os desenvolve, convencido de que a criança 

e o adolescente são merecedores de direitos próprios e especiais. O ECA, em seu artigo 

267, vem revogar as seguintes leis: Lei n.º 4.513, de 1964 e Lei  n° 6.697, de 10 de 

outubro de 1979 (Código de Menores).  

 A Lei n° 4.513 foi sancionada em 1° de dezembro de 1964 e teve como 

principal finalidade a instituição de uma Fundação de Bem-Estar (FUNABEM) para o 

menor. Assim reza o primeiro capítulo do referido documento:  

 

Capítulo I - DA INSTITUIÇÃO, REGIME E FINS DA FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO BEM-ESTAR DO MENOR. Art. 1º Fica o Poder Executivo 

autorizado a instituir, dentro de noventa dias, a Fundação Nacional do Bem-Estar 

do Menor, que se regerá por estatutos aprovados por decreto do Presidente da 

República (Lei n° 4.513/64). 

Outrossim, este mesmo documento normatizava o tipo de “assistência” que tais 

“fundações” ofereceriam aos menores. Citamos o artigo sexto na íntegra para 

entendimento do contexto deste atendimento: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm
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Art. 6º Fixam-se como diretrizes para a política nacional de assistência a cargo 

da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, além dos princípios constantes 

de documentos internacionais, a que o Brasil tenha aderido e que resguardem os 

direitos do menor e da família: 

  

I - Assegurar prioridade aos programas que visem à integração do menor na 

comunidade, através de assistência na própria família e da colocação familiar em 

lares substitutos; 

II - Incrementar a criação de instituições para menores que possuam 

características aprimoradas das que informam a vida familiar, e, bem assim, a 

adaptação, a êsse objetivo, das entidades existentes de modo que somente do 

menor à falta de instituições dêsse tipo ou por determinação judicial. Nenhum 

internacional se fará sem observância rigorosa da escala de prioridade fixada em 

preceito regimental do Conselho Nacional;  

III - Respeitar no atendimento às necessidades de cada região do País, as suas 

peculiaridades, incentivando as iniciativas locais, públicas ou privadas, e atuando 

como fator positivo na dinamização e autopromoção dessas comunidades (Lei n° 

4.513/64). 

O discurso desta lei é pautado no incentivo ao atendimento ao menor, 

compreendido como o menos favorecido, portanto, o que merece assistência. Ao que nos 

consta, nesta lei, não tão somente o menor recebe este atendimento, mas a família 

também. Além do que a terminologia utilizada para se referir à criança menos favorecida 

(aquela que receberá tal atendimento) é oriunda do código de menores de 1927, pautado 

nos princípios de “coerção e controle”. Esta é uma característica bem peculiar ao período 

de 1964 (Golpe Militar): coerção e controle se encaixam bem aos objetivos balizados nas 

diretrizes da Fundação de Bem-Estar do Menor (FUNABEM).  

Pressupomos o encontro/permanência de algumas destas diretrizes no contexto 

de nossa pesquisa, levando em consideração que no período que será observado (79-96) 

esta lei ainda estará em vigor por volta uma década.  

Enquanto isso, a Lei 6.697 veio instituir o novo Código de Menores em 1979. Este 

documento significava uma atualização/revisão do Código de Menores de 1927. “O novo 

documento” trazia em sua redação original, disposições sobre a assistência, proteção e 

vigilância aos menores, não diferentemente do código 1927, como também revelava uma 

“preocupação” de caráter jurídico aos “menores em situação irregular”, característica 

acrescida à redação do Código de 1979.  
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 Parece-nos, neste sentido, que o referido documento não anulava a Lei 4.513/64, 

nem veio para superá-la, inclusive, ratificava muitas de suas diretrizes (Cf. lei 4.513/64, 

Art. 4°- Inciso I). Segundo Lorenzi (2007): 

O Código de Menores de 1979 constituiu-se em uma revisão do Código de 

Menores de 27, não rompendo, no entanto, com sua linha principal de 

arbitrariedade, assistencialismo e repressão junto à população infanto-juvenil. 

Esta lei introduziu o conceito de "menor em situação irregular", que reunia o 

conjunto de meninos e meninas que estavam dentro do que alguns autores 

denominam infância em "perigo" e infância "perigosa". Esta população era 

colocada como objeto potencial da administração da Justiça de Menores. É 

interessante que o termo "autoridade judiciária" aparece no Código de Menores 

de 1979 e na Lei da Fundação do Bem Estar do Menor, respectivamente, 75 e 81 

vezes, conferindo a esta figura poderes ilimitados quanto ao tratamento e destino 

desta população (LORENZI, 2007, p.04). 

O código de 1927 que passou a vigorar no Brasil, se estendendo a Pernambuco a 

partir do juizado de menores e de sua atuação, limitava-se a “enquadrar” os menores 

pobres de forma correcional para atender aos pedidos da burguesia. Neste sentido, a 

“educação” utilizada era pautada por uma perspectiva punitiva em consonância com a 

mentalidade de coerção. 

A distinção entre criança rica e criança pobre ficou bem delineada. A primeira 

era alvo de atenções e das políticas da família e da educação, com o objetivo de 

prepará-las para dirigir a sociedade. A segunda virtualmente inserida nas “classes 

perigosas” e estigmatizada como ¨menor¨, deveria ser objeto de controle especial, 

de educação elementar e profissionalizante, que a preparasse para o mundo do 

trabalho. Disso cuidaram com atenção os médicos higienistas e os juristas das 

primeiras décadas deste século (MIRANDA apud MARCÍLIO, 2010, p.86).  

Assim, é importante destacar que a aplicabilidade destas medidas coercitivas 

dirigiu-se especialmente para as classes menos favorecidas, ou seja, para as crianças 

estigmatizadas socialmente, isto porque, os mais abastados dispunham já neste período de 

espaços escolares com propostas pedagógicas, muito embora essas propostas pedagógicas 

também apresentassem seu caráter punitivo, porém, de outro tipo. Dessa forma, a história 

da educação mostra a existência de “atendimentos” educacionais voltados para públicos 
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distintos, existindo a educação para ricos e pobres, meninos e meninas, crianças e 

menores.  

No que se refere a mudanças, é só com o ECA que de fato esboça-se um avanço 

significativo em relação às referidas leis pontuadas anteriormente, principalmente, no 

aspecto ligado aos direitos da população infanto-juvenil, isto porque, a partir de então, 

esta categoria passa a ser considerada em suas peculiaridades, respeitada sobretudo 

porque deixa de ser vista como segmento “problema”. Este documento marca assim, a 

consolidação de uma atuação mais democrática junto aos direitos humanos e à 

participação efetiva de políticas sociais beneficiando a infância e a juventude. 

Em relação ao referido documento (ECA), Mendes (2010) afirma que “deve-se 

considerar o Estatuto da Criança e do Adolescente como o resultado de uma luta histórica 

da evolução dos direitos humanos no Brasil e no mundo, uma lei especial de uma 

coletividade” (MENDES, 2010, p.97).  

Portanto, sendo este documento resultado de uma briga histórica, possivelmente 

outras conquistas em relação às crianças e ligadas especificamente à Educação Infantil, 

também são fruto dessa luta. Mas, como o saber sem a análise histórica dos fatos? São 

estes fatos que pretendemos investigar na cidade de Caruaru-PE.  

O referido autor diz ainda que: 

O reconhecimento dos direitos de cidadania à criança e ao adolescente é uma das 

conquistas mais recentes na evolução histórica dos direitos humanos no Brasil. 

Trata-se de matéria que introduz um novo paradigma no tratamento legal 

brasileiro sobre a criança e o adolescente, pois consagra a criança e o adolescente 

como pessoa em desenvolvimento bio-psico-social e sujeitos de direitos 

(IBIDEM, p.99) 

Nem sempre a criança foi vista como este sujeito de direitos. Como já 

salientamos, segundo Del Priore e Londoño (1991) “a criança é o grande ausente da 

história” embora “ela é, por um paradoxo, seu motor” (DEL PRIORE & LONDOÑO, 

1991, p.09). 
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De acordo com Rizzo (2010) a história revela que durante um longo período da 

existência do homem os interesses e dedicação às crianças não foram comuns nas 

sociedades. A autora afirma que:  

...foram talvez bem mais longos os períodos em que a infância foi, não somente 

ignorada, mas também rejeitada e, absolutamente desprezada por toda sociedade, 

no que diz respeito as suas crenças, seus valores e costumes, e isso inclui a Igreja 

e o Estado, que por extensos períodos da história entrelaçaram seus poderes, 

como uma só figura, sem maiores ou mais explícitas definições de limites de 

função e poder social (RIZZO, 2010, p.19). 

A criança de fato foi este grande ausente da história. Por isto consideramos a 

Constituição Federal de 1988 e a luta pela redemocratização como um verdadeiro marco 

nas conquistas legais. É neste sentido que Miranda (2010) chama o inicio deste 

movimento/período como a Era dos Direitos. 

A Constituição de 1988 em seu artigo 1º tem como iniciativa discorrer sobre os 

direitos e os fundamentos da cidadania e dignidade da pessoa humana. No decorrer do 

documento percebemos que a primeira aparição do termo relacionado à Educação Infantil 

está voltada ao atendimento educacional às crianças como direito dos pais, vejamos: 

CF 1988: Art. 7.º (*) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis 

anos de idade em creches e pré-escolas (BRASIL,1988). 

 

Com a Emenda Constitucional nº 53 publicada no Diário Oficial da União em 

20/12/2006, o artigo 7º passa a contemplar apenas as crianças desde o nascimento aos 05 

anos. Mais adiante, no artigo 208º as crianças aparecem como portadoras de direitos de 

fato: 

CF 1988: Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 

(cinco) anos de idade (BRASIL, 1988). 

A expressão Educação Infantil e sua concepção como primeira etapa da educação 

básica  passa depois de então a se encontrar na lei maior da educação do país, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada em 20 de dezembro de 1996. 
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Se o direito de 0 a 06 anos à educação em creches e pré–escolas já estava assegurado  na 

Constituição de 1988 e reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a 

tradução deste direito em diretrizes e normas, no âmbito da educação nacional, representa 

um marco histórico de grande importância para a educação infantil em nosso país. 

 A inserção da Educação Infantil na educação básica, como sua primeira etapa, é o 

reconhecimento de que a educação começa nos primeiros anos de vida e é essencial para 

o cumprimento de sua finalidade, afirmada no Art. 22 da referida Lei: 

Art. 22 a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhes meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores (LDB 9394/96). 

A Educação Infantil recebeu um destaque na nova LDB, inexistente nas 

legislações anteriores. É tratada na Seção II, do capítulo II (Da Educação Básica), nos 

seguintes termos: 

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. 

Art. 30 A educação infantil será oferecida em: I – creches ou entidades 

equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas para 

crianças de  quatro a seis anos de idade. 

Art. 31 Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental. 

É importante sublinhar que existem dois níveis de atendimento na Educação 

Infantil no sistema educacional brasileiro. Assim, destacaremos referências à “creche” 

que atende crianças de 0 a 03 anos de idade e ao “pré-escolar” que atende crianças de 04-

05 anos na atualidade, porém, no período este trabalho observa, as crianças atendidas na 

pré-escola tinham entre 04 e 06 anos. 

Em geral o atendimento da creche e pré-escola é realizado no mesmo espaço. São 

os Centros de Educação Infantil, que tem a nomenclatura modificada em algumas regiões. 
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Porém, em algumas outras situações, na ausência dos Centros e na demanda existente de 

crianças de 04-05 anos, algumas escolas atendem o pré-escolar juntamente com o ensino 

fundamental. 

Com uma nova forma de ver a criança e suas especificidades, a sociedade 

começou a buscar outras formas de se organizar para acolhê-las. O espaço da Educação 

Infantil é um atendimento que objetiva ir nesse sentido de acolhimento, como veremos a 

seguir, embora muitas vezes, esse objetivo nem de longe seja alcançado. 

 

1.3 Um Breve Histórico da Educação Infantil no Brasil 

Na antiga Roma a educação familiar era o meio de formação do futuro cidadão, 

cujas mães eram as responsáveis; tratava-se de uma educação informal. Segundo Drouet 

(1990) a educação das crianças, em seus primeiros anos de vida, foi/é uma preocupação 

que vem desde a antiguidade (DROUET, 1990).  

Os gregos educavam seus filhos até os sete anos de idade, sendo essa formação 

mais que uma educação, isto é, configurou-se numa “criação” que ficava sobre a 

responsabilidade das mulheres. Ao completarem sete anos de idade os meninos eram 

entregues ao Estado e as meninas continuavam em casa cumprindo as tarefas domésticas. 

Isso não ocorreu em toda Grécia, pois, há controvérsias segundo estudos contemporâneos 

advindos da própria história.  

 Isto posto, percebemos que existe uma estreita relação entre a educação e a 

sociedade e a partir de uma análise crítica de estudos e discussões sociológicas na 

contemporaneidade, foi possível e importante definir o papel que se atribui à escola na 

sociedade brasileira, de como aquela concebe crianças e adultos que nelas se inserem, e 

de que forma situa sua (as) proposta (as) pedagógica (as). 

Os jardins-de-infância foram às primeiras instituições públicas de Educação 

Infantil no Brasil. Surgiram em São Paulo, bem no inicio do século XX (CORRÊA, 2007, 

p.15). Estes espaços eram pautados nos moldes europeus e adotavam a pedagogia de 

Frederick Fröebel, o criador do Kindergarten.   
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 Kindergarten significa jardim-de-infância na língua inglesa. Este termo era 

utilizado para denominar os espaços educacionais criado pelo alemão Friedrich Fröebel, 

um dos primeiros educadores a considerar o inicio da infância como uma fase de 

importância decisiva na formação das pessoas – ideia hoje consagrada pela Psicologia, 

ciência da qual foi precursor. Fröebel considerava que por meio da educação, a criança 

vai se reconhecer como membro vivo do todo.  

No Brasil, o atendimento ao pré-escolar passou a contar com a participação direta 

do setor público a partir de 1930. Hoje o quadro deste atendimento se configura em uma 

superposição de órgãos, vinculados a diferentes ministérios, que desenvolvem trabalhos 

de caráter médico, assistencial e educacional sem qualquer integração (KRAMER, 2006, 

p. 11), o que ratifica a ideia de que a educação para crianças ainda sofre influências fortes 

de uma educação assistencialista/compensatória. 

Não podemos deixar de destacar a importante contribuição de Maria Montessori e 

Pestalozzi neste contexto. As ideias destes pensadores tiveram grande influência na 

implementação dos referidos espaços educacionais no Brasil. 

Em Pernambuco, diferentemente de São Paulo, o atendimento pré-escolar pelo 

setor público, só veio a aparecer nos primeiros anos da década de 20 (século XX). 

Segundo Carvalho (1985), eram dois estes espaços: os Jardins de Infância da Escola 

Normal e do Grupo Escolar João Barbalho, em Recife-PE (CARVALHO, 1985, p.41). 

Ainda segundo a referida autora, a introdução destes jardins teve a coordenação do 

Professor Ulisses Pernambucano. As influências pedagógicas destes espaços foram de 

Froebel e Maria Montessori (IBIDEM, p.41).  

Assim, abordamos um pouco da história da Educação Infantil no Brasil, pois, 

concordamos com Del Priore e Londoño (1991) quando enfatizam que cabe a 

historiografia:  

...uma tarefa de reconstruir o difícil caminho que a sociedade brasileira tem 

percorrido para reconhecer, na criança, um ser autônomo e digno. Caminho este, 

que supõe de nós adultos (principalmente, educadores, historiadores e 

sociólogos), a renúncia a nossa natural onipotência (DEL PRIORE & 

LONDOÑO, 1991, p.09). 
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Desse modo, este atendimento foi ganhando espaço em todo o país, embora seja 

bem evidente que as regiões Sul e Sudeste demonstrem um crescimento maior destas 

escolas/jardins devido a questões marcantes como, por exemplo, o êxodo rural e a 

urbanização.          

Portanto, nos parece que o marco histórico de constituição dos espaços de 

Educação Infantil data do final do século XIX e inicio do século XX. Estão ai os maiores 

indícios deste pioneirismo do referido nível de ensino no Brasil.  

Entender este desdobramento histórico implica em conhecer a transformação de 

conceitos, compreendendo fatores sociais que fortaleceram o surgimento do atendimento 

às crianças cada vez mais especializado.             

É de grande importância dizer ainda que desde os primórdios, não se atribua à 

Educação de crianças de 0 a 06 anos o papel de evitar, por antecipação, problemas na 

escola de 1º grau. Essa perspectiva, segundo Kramer, difere da visão compensatória que 

ele considera equivocada e discriminatória, posto que não pensa a pré-escola como 

importante. Naquela tendência se tem então a consciência dos limites e possibilidades 

reais da educação de 0 a 06 anos; assim, é reconhecida que a função pedagógica do 

trabalho com crianças nessa idade é capaz de favorecer o desenvolvimento infantil e a 

aquisição de conhecimentos e se considera extremamente relevante as condições que ela 

pode conferir a escola do 1º grau. 

Ainda segundo Kramer, para que esta função permaneça na prática, o trabalho 

pedagógico precisa se orientar por uma visão das crianças como sujeitos sociais, 

indivíduos que vivem em sociedade. E isto exige que sejam levadas em consideração suas 

diferentes características, não só em termos de histórias de vida, mas também de classe 

social, etnia e sexo.  

Reconhecer as crianças como sujeitos sociais que são, implica em não ignorar as 

diferenças. Já os conflitos que podem surgir não devem ser encobertos, mas por outro 

lado, não podem ser reforçados. Precisam sim, ser explicados e trabalhados com as 

crianças, com fins de inserção social no grupo de modo construtivo para que cada uma 

seja valorizada e possa desenvolver sua autonomia, identidade e espírito de cooperação e 

solidariedade com os demais. 
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Apesar dessas orientações e percebendo que a educação de crianças é antiga, no 

Brasil, posturas arcaicas se misturaram a outras mais progressistas. Neste sentido, o 

profissional da Educação Infantil ainda concebe o caráter assistencialista nesse tipo de 

educação, ficando o aspecto educativo/autônomo mais para cumprimento burocrático que 

prático. 

A Educação Infantil assim possui uma trajetória histórica no Brasil de pouca 

visibilidade, isto, se compararmos esta temática a outros estudos que ganharam muito 

mais relevância, principalmente no espaço acadêmico. Contudo, esta configuração vem 

sendo modificada nas últimas décadas. 

 De acordo com Mantagute (2009) em relação às pesquisas sobre a Origem das 

instituições de atendimento às crianças: 

No início dos anos 80, caberia em duas páginas a relação de pesquisas e 

publicações nacionais sobre o tema. Hoje são necessárias, com certeza, dezenas 

de páginas... é surpreendente a quantidade de dissertações e de teses relacionadas 

à creche, nas mais diferentes áreas do conhecimento e de atuação profissional, 

como a Psicologia, Educação, Pedagogia, Serviço Social, Administração, 

Políticas Públicas ( MANTAGUTE, apud MERISSE, 1997, p.25). 

Pudemos constatar estes dados quando realizamos um estudo do conhecimento 

acerca das produções sobre a referida temática nos espaços acadêmicos e percebemos que 

o crescimento em pesquisas nesta área é recente.  

 Sendo assim, foi perceptível, também a partir da mesma fonte, verificar o quanto 

esta realidade vem se modificando e se alterando em vários aspectos.  A análise de tais 

alterações, acreditamos, possibilita a compreensão de deslocamentos que ocorrem tanto 

sobre os conceitos, quanto sobre as teorias nessa área, igualmente, nos proporciona 

entender também determinadas posturas que se perpetuam.  

A história da Educação Infantil no mundo é marcada fortemente pela Revolução 

Industrial, quando acontece um ápice no ingresso das mulheres no mercado de trabalho, 

não tendo elas com quem deixar seus filhos, buscando assim, as casa de apoio. Mais 

recentemente, a história aponta para a conscientização das famílias sobre a importância de 

desde tenra idade a criança ter atendimento e estimulação necessários para fortalecimento 

de seu crescimento sensorial, intelectual, afetivo e cultural.  
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Educação Infantil é o nível de ensino que atualmente representa a primeira etapa 

da Educação Básica em nosso país, sendo reconhecido como tal há pouco tempo 

(BRASIL, 1996), isto se levarmos em consideração o tempo de existência da própria 

trajetória da História da Educação. Assim, compreendendo que a própria História da 

Educação passou por amplas modificações, tais quais: códigos, legislações etc., 

entendemos que com a Educação Infantil não foi diferente.  

O atendimento às crianças em nosso país surgiu por volta do século XVIII, com 

um caráter bem assistencialista (apesar de orientações mais autônomas já perpassarem o 

discurso que redundou seu projeto), quando as crianças negras, em geral filhos bastardos, 

frutos de abuso sexual do homem branco sobre a mulher negra, eram abandonados e 

acolhidos em asilos ou entidades caridosas (zona rural), ou mesmo, quando bebês, filhos 

de moças solteiras oriundas de famílias que tinham prestigio social (zona urbana), eram 

abandonados (OLIVEIRA, 2007). 

Independentemente da presença das mulheres no mercado de trabalho, os 

primeiros registros de jardim-de-infância públicos aqui no Brasil, são notificados ainda no 

final do século XIX. Souza (2010) “refere-se ao jardim anexo à Escola Normal Caetano 

de Campos na cidade de São Paulo, instalado em 1896” (SOUZA, 2010, p.133). 

O século XX já começa marcado por algumas iniciativas voltadas para a educação 

de crianças.  A primeira escola infantil na cidade de Belo Horizonte - MG foi inaugurada 

em 1908 e em 1909 houve a inauguração de mais um jardim-de-infância no nosso país, 

copiado dos moldes europeus, desta vez na cidade do Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 2007).  

Ainda de acordo com a afirmativa de Oliveira (2007) a continuidade da 

nomenclatura “jardim” segue parâmetros do romantismo, também herdados dos moldes 

europeus. Assim, a Educação Infantil nem sempre teve o caráter que tem hoje, pois, ao 

longo de sua trajetória teve como principal objetivo “o cuidar”, (guardar em segurança, 

alimentá-las, cuidar da saúde, dar banho, colocá-las para dormir, etc.), com objetivos bem 

específicos de higienização, vigília, compensação e assistencialismo.   

Compreendemos a partir do levantamento histórico/bibliográfico, que não cabe 

mais a visão de uma Educação Infantil com caráter romântico como em alguns momentos 

ainda é perceptível no discurso de alguns professores desta área de ensino.  
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É compreensível também que o discurso romântico de educação para crianças 

tenha origem em diversos fatores, dentre os quais, podemos destacar a forma como ele foi 

implementado na Europa e em sua origem, reproduzido/copiado e ressignificado aqui no 

Brasil. Um destes exemplos é a própria origem dos Jardins de infância que caracterizaram 

estas instituições como um “jardim” (espaço), onde as “flores” (crianças) são “regadas” 

(educadas), para “florescerem bastante” (serem pessoas do bem) (KRAMER, 2006). 

Assim, a partir do arcabouço teórico e do levantamento histórico, pudemos 

perceber que o romantismo difundido e disseminado por muitos profissionais que atuam 

com crianças deveria ser revisto, posto que, o alicerce do atendimento à infância foi 

construído sob tantos movimentos que por vezes desprivilegiaram as próprias crianças, e 

estas por sua vez, sofreram muitos abusos e descasos durante décadas (DEL PRIORE, 

2000).  

Desta forma, a Educação na primeira Infância, ou seja, a Educação Infantil 

durante muito tempo foi considerada de forma equivocada, principalmente pelo fato de 

que a criança foi concebida como um indivíduo merecedor apenas de “cuidados” e esta 

forma de pensar por muitas vezes foi e ainda é confundida com assistencialismo. Os 

resquícios desta “Educação” perduraram, isso é o que apontam alguns estudos na área das 

práticas pedagógicas, e em Caruaru-PE a realidade não foi/é diferente. Esta afirmação é 

resultado do nosso trabalho de conclusão do curso de Pedagogia realizado em 2010 

(UFPE/CAA) em levantamento feito com 75 Professores que atuam na Educação Infantil 

em 10 Centros Municipais de Caruaru. Estes espaços atendem crianças entre 03 anos e 05 

anos e 11 meses.   

Esses Centros ficam em lugares nada estratégicos em se tratando da questão 

geográfica da cidade. Este é um fator que também ficou bem evidente a partir da 

afirmação de uma das gestoras (esta com 15 anos de docência/supervisão/gestão no 

mesmo Centro) de que a maioria deles foram projetados para atender as classes mais 

necessitadas.  Neste sentido, lembramos as críticas de Kramer (2006) a abordagens acerca 

da Educação Infantil em caráter de compensação. 

Os questionários respondidos pelos professores dos Centros pesquisados 

apontaram em sua grande maioria para a associação entre Educação Infantil e palavras 
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relacionadas a amor, dedicação, carinho, cuidado, carinho, respeito etc. Estas palavras 

reforçam a concepção de Educação Infantil construída historicamente como assistência. 

Em menor quantidade também encontramos palavras que traduzem outras formas de 

pensar.  Embora exista um destaque em relação às palavras relacionadas a aspectos 

“românticos” da docência neste tipo de educação, foi possível também identificar um 

vocabulário diversificado, sendo possível desta forma, encontrar referencial que nos 

subsidiassem identificar elementos para outros tipos de análises.  

Apesar disso, o referido trabalho expressou a partir da Representação Social dos 

Professores de Educação Infantil sobre este nível de ensino em Caruaru-PE, que a 

concepção dos professores acerca desse ensino é pautada, de modo geral, em uma 

tendência ainda romântica. Assim sendo, a prática educativa é aplicada como uma 

continuidade do lar e os estímulos oferecidos às crianças precisam ser balizados a partir 

do amor, carinho e afeto.   

Estes aspectos, não podem deixar de existir, mas por si só não dão conta do 

“educar” que é garantido por lei para as crianças do nosso país.  

Outra característica que acreditamos ser bastante pertinente trazer à discussão, e 

que foi sinalizada também na referida pesquisa é a existência apenas de professoras nos 

Centros municipais de Caruaru-PE, visto que não encontramos nenhum professor do sexo 

masculino em sala de aula.  

Esta questão ainda é bastante presente na profissão docente, principalmente em se 

tratando de Educação Infantil e tem raízes na História da Educação.  Para Oliveira (2002) 

como a maioria dos homens das famílias estavam trabalhando na lavoura, as fábricas 

tiveram que admitir um grande número de mulheres para o trabalho, mas, como cuidar 

dos filhos enquanto trabalhavam?  Foi então que as indústrias levaram as mães a 

buscarem soluções emergenciais que seriam encontrar outras mulheres que se 

dispusessem a cuidar das crianças em troca de dinheiro, sendo estas chamadas de 

“criadeiras”.  Entretanto, mesmo com a certeza de que era necessária a ajuda ao cuidado 

dos filhos das operárias, a tal ajuda não foi reconhecida como um dever social, mas 

permaneceu a ser apresentada como um favor prestado, um ato de caridade de certas 

pessoas ou grupos. 
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 Este é um dos elementos que caracterizam fortemente a presença em sua maioria 

de mulheres no mercado de trabalho da Educação Infantil, o que reforça concepções 

essencialistas no senso comum de “dom materno”.  

Existe a presença masculina nos Centros observados, mas apenas nas portarias, 

secretarias e/ou como serventes, mas não na docência. Esta é uma questão de gênero que 

embora não seja o foco central de nosso trabalho nos chamou atenção, fazendo-nos 

perceber que esta também é uma questão construída historicamente.  

A partir da leitura e pesquisa bibliográfica, foi possível observar com mais 

detalhes alguns aspectos da trajetória histórica da Educação Infantil no Brasil, para desta 

forma nos familiarizar com este contexto e assim poder compreender a realidade local.    

Em Caruaru, até os dias atuais podemos dizer com precisão, pelas visitas 

realizadas nas faculdades locais, que não há nenhum trabalho que relate o contexto 

educacional infantil. E mais, esta história ainda não foi “contada” em tempo algum, quiçá 

no período em que o trabalho que ora voga se propõe a fazer.  

De acordo com a Professora Margarida Alexandrina, responsável pelo arquivo de 

trabalhos de conclusão de curso da FAFICA (Faculdade de Ciências e Letras de Caruaru), 

um ou outro trabalho enfoca a ludicidade, as práticas pedagógicas, a gestão. Mesmo 

assim, estes trabalhos são frutos da única turma de pós-graduação em Educação Infantil 

que foi concluída na referida instituição, no ano de 2001. Nem antes, nem depois, foi 

possível a formação de novas turmas por falta de interessados. E quando havia este 

interesse, o quantitativo não era suficiente para a formação de nova turma. 

Outra documentação que foi mencionada pela referida professora, foi o arquivo 

com trabalhos de conclusão dos cursos de Pedagogia e também do curso de História da 

mesma instituição citada. Em nenhum destes foi localizado trabalhos que se preocuparam 

em evidenciar a história da educação na cidade e a história da Educação Infantil.  

Como pudemos observar, a invisibilidade da Educação Infantil é fato até mesmo 

dentro do contexto de formação dos profissionais da área. Pelo menos esta é a realidade 

da cidade de Caruaru-PE. Embora, dados comprovem que estes espaços estão crescendo 

em quantidade no referido local, porém isso por si só não é garantia de visibilidade.  
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1.4 O Sistema Educacional Brasileiro e a Educação Infantil 

A Educação Infantil é o termo que designa o atendimento educacional às crianças 

de 0 a 05 anos no Brasil. Esta é a primeira etapa de ensino da Educação Básica e nem 

sempre este atendimento foi considerado e amparado legalmente como tal, ou seja, este 

acontecimento teve uma constituição histórica e foi fruto de lutas a partir de movimentos 

sociais. A exemplo disto podemos citar, o Movimento de Mulheres ocorrido na segunda 

onda de movimentos feministas da década de 70 que influenciou tanto no cenário 

brasileiro como no cenário internacional: 

No Brasil o desenvolvimento da segunda onda do movimento feminista foi 

diferente e ocorreu um pouco mais tarde que nos Estados Unidos e na Europa. As 

mulheres emergiram na cena pública brasileira, após 1975, por meio de seus 

diferentes papéis sociais – como mães que lutavam por seus filhos desaparecidos 

nos porões da ditadura militar; como mães moradoras nas periferias que 

clamavam por creches nos locais de moradia (cf. Gohn, 1985); como 

trabalhadoras que tinham salários diferenciados ou não lhes era dado o direito à 

maternidade etc. Mulheres que lutaram contra a ditadura militar e estiveram 

exiladas, retornaram ao país com a anistia política em 1979, após terem 

convivido com grupos feministas no exterior. No final dessa década formaram-se 

grupos e correntes no Brasil sobre o feminismo, especialmente nas universidades 

e em centros de estudo (GONH, 2007, p. 50-51) 

 

A terminologia Educação Infantil é utilizada para se nomear as instituições 

educativas que tem seu atendimento voltado às crianças de 0-06 anos, isso a partir da 

promulgação da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei n° 9394/1996 - 

(BRASIL, 1996). Com a aprovação da lei 11.114 de 2005, a Educação Infantil passou a 

abranger a faixa etária de 0-05 anos. Tendo em vista que o período pesquisado nesta 

dissertação é anterior a esta legislação (1979 a 1996), nos deteremos a observar a 

Educação que compreende a faixa etária entre 0-06 anos que envolvia o atendimento às 

crianças na primeira infância, nos jardins e pré-escolares.  

Outro ponto que merece destaque é a questão da formação profissional, pois em 

alguns anos a concepção que se tinha do perfil do professor de Educação Infantil é que ele 

deveria ter “jeito” (Oliveira, 2002).  Graças à LDB atual, esta característica foi 

modificada, sendo, portanto este professor hoje um profissional que tenha habilitação 
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específica para lecionar. Para termos uma noção dos ganhos legais que as crianças 

adquiriram a partir do ECA e que vai de certa forma culminar na LDB, observemos: 

Capítulo IV: Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; Art. 53. 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola; Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente: IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 

seis anos de idade (BRASIL, 1991). 

A inserção da creche dentro do Sistema Educacional Brasileiro a partir da LDB 

garante o atendimento de fato educacional às crianças posto que, anteriormente a esta 

decisão legal, quaisquer espaço que guardasse a criança era considerado como tal. Assim, 

de acordo com Rizzo (2010): 

A vantagem da inclusão da creche, legalmente, no sistema educativo, torna 

obrigatório as instituições que oferecem atendimento às crianças de zero a três 

anos de idade o objetivo educacional, que antes parecia facultativo, bastando a 

estas referidas instituições oferecer abrigo, comida e alguma distração... embora 

que, as leis emanam sempre com algum atraso das necessidades da sociedade... 

hoje não há mais como ignorar a necessidade da creche (RIZZO, 2010, p. 43). 

A Educação Infantil nem sempre teve este caráter de “educar e cuidar” como se 

propõe o referido atendimento na atualidade. Entendemos que o cuidar e sua visão 

maternalista são resquícios do período assistencialista que pautava e ainda pauta o 

atendimento educacional às crianças, sobretudo porque o movimento de assistência à 

infância iniciou-se com um foco de amparo e limpeza. Essa leitura vai se estruturar no 

início do século XX, pois, segundo Miranda (2008) “... este momento sócio-histórico 

marca o surgimento das primeiras iniciativas do Estado no sentido de construir um plano 

político-jurídico de assistência à infância...” (MIRANDA, 2008, p.82).  

Quando falamos de assistencialismo, destacamos que há uma grande diferença 

entre a conotação em que o referido termo era utilizado epistemologicamente e a 

conotação do termo assistência à “criança”, referindo-se a assistir, estar presente, 

comparecer.  
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A criança carece de cuidados, carece ser assistida, mas, não no termo 

assistencialista de compensação.  Cuidar é um trato necessário nesta faixa etária 

principalmente pela dependência física e emocional que às crianças ainda necessitam 

diante do adulto, é uma fase geracional da humanidade que requer atenção sim, mas isto 

não impossibilita educar e nem deve se confundir com domínio/imposição.  

Esta dicotomia entre “cuidar e educar” é algo que vem sendo bastante discutido 

em diversos âmbitos que tratam da educação de crianças, principalmente no meio 

acadêmico, em conseguinte nas formações continuadas de professores da área 

(KRAMER, 2006).  Embora este não seja o foco central deste trabalho, estes fatores irão 

aparecer de uma forma ou de outra, na realização do mesmo, posto que esta quebra de 

paradigma também faz parte da conquista de um novo olhar sobre a criança e seus 

direitos. Por isto, se faz necessário o conhecimento dos conceitos e debates envolvidos 

neste contexto. Contudo, a Educação Infantil pressupõe tanto cuidados, quanto 

desenvolvimento de cidadania. Tudo isso está posto, tanto na legislação, quanto para as 

competências necessárias aos professores que atuam nesta área da educação. 

Não foi sempre que a criança teve garantido seu direito à Educação Formal. Esta 

conquista no Brasil pode ser considerada como algo recente. Durante muito tempo a 

educação da criança foi considerada uma responsabilidade das famílias ou do grupo social 

ao qual ela pertencia. De acordo com Bujes (2001): 

Era junto aos adultos e outras crianças com os quais convivia que a criança 

aprendia a se tornar membro deste grupo, a participar das tradições que eram 

importantes para ele e a dominar os conhecimentos que eram necessários para 

sua sobrevivência material e para enfrentar as exigências da vida adulta. Ou seja, 

uma visão adultocêntrica  (BUJES, 2001, p. 13). 

Dentre os espaços criados para trabalhar com as infâncias temos a escola, porém 

devido a vários fatores histórico-sociais também podemos afirmar que a criança nem 

sempre teve nesta o olhar que tem na atualidade.  

A escola para crianças surgiu para atender a demanda de um público que durante 

muito tempo não foi notado em suas singularidades.  Inicialmente este espaço tinha um 

caráter compensatório e de cuidados para a infância. Porque este era o lugar onde as 
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crianças ficavam sob o olhar dos cuidadores e das cuidadoras, principalmente a partir da 

inserção da mulher no mercado de trabalho. 

A conquista de espaços que dessem conta da educação e cuidados das crianças 

enquanto não contavam com o olhar da família, também foi uma conquista gradativa. 

Contamos com os movimentos de mulheres e a efervescência do processo de 

redemocratização do país. E em Caruaru como será que esta trajetória foi delineada?  

Levantamos alguns dados para tentar entender o perfil de atendimento da 

Educação Infantil em Caruaru-PE. Consideramos que o crescimento da cidade tenha sido 

um fator propulsor à medida que proporcionou aumento populacional significativo, 

mudando assim de forma marcante alguns aspectos sociais, pois, a cidade não cresce 

apenas com os seus nativos e habitantes, mas, conta também com a chegada de novas 

famílias, que trazem seus costumes e formas de viver, modificando sutilmente as 

peculiaridades locais.  

Estes e outros fatores podem vir a desencadear, consequentemente, uma 

transformação na compreensão social em relação a diversos aspectos, inclusive sobre a 

concepção de educação formal. E, neste sentido, é relevante para a história da cidade no 

contexto educacional, entender como este processo de constituição de um atendimento 

educacional, no caso deste trabalho a Educação Infantil, se configurou perante o cenário 

do país em termos sociais e legais.  

 Há uma tendência compreensível acerca da crescente valorização dada à 

educação formal pelas novas famílias mais jovens. Enquanto antigamente as crianças iam 

para escola com uma idade mais avançada, na atualidade as crianças começam a ir bem 

mais cedo (OLIVEIRA, 2007), tendo em vista que o modelo econômico do país vem 

tomando outro formato, após o processo de democratização. 

A valorização e incentivo escolar já são observados principalmente quando o 

atendimento acontece desde tenra idade, principalmente pelo fato de que na atualidade 

são raros os casos em que as mulheres continuam no lar dando assistência à família e à 

educação dos filhos. Sendo assim, recorre-se aos espaços que acolham às crianças. 

Cuidando-as e educando-as. 
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Fontes apontam que a Educação Infantil tem começado cada vez mais cedo, tanto 

nas classes populares quanto nas classes mais abastadas. No primeiro caso 

principalmente, pelo fator preponderante de deixar os filhos em “boas mãos”, sendo 

educados e cuidados na creche; no segundo, entre outros fatores, porque cada vez mais a 

educação infantil tem tido seu valor e importância reconhecidos. Segundo Camila 

Antunes (revista Veja, 18 de abril de 2007), cada vez mais as universidades tem buscado 

pesquisar e descortinar as consequências positivas de se ingressar na escola desde tenra 

idade. 

Assim, para entendermos a questão quantitativa das escolas examinamos então o 

crescimento populacional da cidade em questão. Segundo dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), o censo de 2010 aponta os seguintes resultados 

referente à cidade de Caruaru-PE: 

Quadro I – Número de Habitantes da cidade de Caruaru - PE 

Ano Base Número de habitantes 

2001 253.634 

2009 314.912 

Estimativa de habitantes em julho de 2011 319.580  

Nascidos vivos em 2010  5.709 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidades 

Este quadro nos mostrou o crescimento populacional significativo da localidade, 

pois em apenas 10 anos a cidade cresceu quase 30% em número de habitantes. 

Igualmente, este mesmo quadro nos faz compreender que num futuro não tão distante, 

mais escolas serão necessárias para atender as demandas deste crescimento. 

Consideramos para tal estimativa o número de crianças nascidas vivas. 

O quadro seguinte apresenta o quantitativo de espaços formais que oferecem 

Ensino pré-escolar (terminologia utilizada pelo IBGE); estes dados são baseados no censo 

2009. Segundo o IBGE, este quantitativo de espaços escolares foi extraído a partir de 

dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Ministério da 

http://www.ibge.gov.br/cidades
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Educação, estatística 2009). Infelizmente os dados do IBGE não dão conta dos espaços 

não formais de Educação Infantil.  

Quadro II – Espaços Educacionais Responsáveis pela Educação de Caruaru-PE 

ESFERA NÚMERO de ESTABELECIMENTOS 

ESCOLA PÚBLICA FEDERAL 00 

ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL 01 

ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 56 

ESCOLA PRIVADA 80 

           ............. Total de estabelecimentos = 137 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidades 

Assim, a partir deste quadro foi possível traçar uma estimativa quantitativa do 

atendimento às crianças em Caruaru anos antes deste censo (2009). Detemo-nos nos 

espaços públicos, foco deste trabalho, que ofertavam a Educação Infantil. Atualmente já 

são 14 CMEI’s (Centros Municipais de Educação Infantil), e segundo a meta do PNE 

2011-2020 (Plano Nacional de Educação), até o final de 2020, pretende-se que este 

número de instituições tenha sido duplicado.  

 

1.5 A Educação Infantil: observações importantes 

A História da Educação comumente não é produzida por historiadores e sim, por 

educadores que se preocupam enfaticamente com a perspectiva de encontrar na história 

elementos e subsídios que possam contribuir para a compreensão de determinadas 

configurações da Educação. Estas configurações por vezes, são necessárias para o 

entendimento de como determinadas práticas aconteceram em dado período histórico e 

como outras são mantidas posto que, certos comportamentos, posturas podem sobreviver, 

de modo ressignificado, durante muitos anos.  

http://www.ibge.gov.br/cidades
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Estes comportamentos fazem parte das transformações que marcam e/ou 

marcaram a história da humanidade, pois, nas interfaces estabelecidas pelo ser humano 

com outros seres humanos, concepções e práticas são alteradas, reconfiguradas. Assim, 

podemos considerar que, devido às diferentes contribuições, abordagens e discussões, 

observamos mudanças em nossa história no que tange às etapas geracionais da vida 

humana e às concepções sociais.  

Pesquisas recentes, reitera-se, dão conta de que a História da Educação é uma área 

em que a maioria dos trabalhos se limitam a profissionais e teóricos da Educação 

(PETERS, 2006, p.01). Nossa pesquisa não fugiu a esta característica, porém, para 

entender a construção de conceitos sobre a infância e a Educação Infantil, em 

determinado período histórico, dentro do campo educacional, salientamos a importância 

da Historiografia, pois, enquanto educadores reconhecemos a fundamental importância do 

conhecimento advindo desta área para ajudar a compreender comportamentos, políticas e 

visões da\sobre a Educação.  

Acreditamos como algo de imprescindível valor social, o papel dos educadores na 

vida dos educandos e vice-versa. Esta relação a nosso ver é uma construção histórica, pois 

marca a existência de interações sociais em determinado tempo e espaço. Segundo Del 

Priore e Londoño (1991), a criança é “um adulto em gestação. Apenas estudando a 

infância e compreendendo as distorções a que esteve submetida, teremos as condições de 

transformar o futuro das crianças brasileiras. E de nos transformar através delas” (DEL 

PRIORE & LONDOÑO, 1991. p.09) 

O nosso estudo considerou a relevância desta perspectiva, posto que, enquanto 

educadores, sublinhamos, assim como Zucchetti e Bergamaschi (2007), que as crianças 

produzem e são produzidas nas interações com os adultos e com outras crianças 

(ZUCCHETTI & BERGAMASCHI, 2007, p. 213) e as concepções que os adultos têm, 

refletem diretamente em suas ações educativas e no seu “fazer cotidiano”. A Sociologia 

Histórica alimenta nossa concepção do quanto às interações marcam as experiências em 

nossas vidas, principalmente na infância. Assim, consideramos a Educação uma 

importante área das Ciências Humanas e salientamos sua grande contribuição para que o 

ser humano modifique seus conceitos, principalmente no campo político e sócio-cultural.   
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Neste sentido, investigar a História da Educação Infantil enquanto etapa da 

Educação Básica, na cidade de Caruaru-Pernambuco, nos ajudou a entender como se 

delineou a trajetória histórica deste tipo de ensino nesta região, como também ajudou a 

anunciar o que não foi escrito por outrem antes.  

Quem escreve a história da criança é o adulto. Este vem ressignificando sutilmente 

este olhar levando em consideração a busca pelos direitos humanos tão discutida 

contemporaneamente e mundialmente. Assim sendo, as lutas pelo direito da infância, pela 

busca da criança como sujeito de direitos repercute no mundo e no Brasil. 

Estudos comprovam que na atualidade, as crianças e consequentemente, a 

categoria infância, começa a receber atenção inclusive nos meios acadêmicos como 

preocupação de diversas áreas. Segundo Guizzo e Felipe, “... as crianças vêm ganhando 

visibilidade, como sujeitos dignos de atenção, seja na área científica, jurídica, política ou 

tecnológica...” (GUIZZO & FELIPE, 2004, p.01). Inclusive estas mesmas autoras 

apontam que “... profissionais de diferentes áreas (psicopedagogos/as, pediatras, 

psicólogos/as infantis, recreacionistas, fonoaudiólogos/as entre outros/as) também têm 

dado bastante importância a esta faixa etária...” (IDEM). Assim, pareceu-nos importante a 

preocupação em entender o processo histórico do nível de ensino que nos propomos a 

investigar. 

Entretanto é importante reiterar que ainda é sútil o movimento de pesquisas que 

oportunizem as crianças serem ouvidas, isto porque o olhar do adulto sobre elas é o que 

prevalece. Nossa pesquisa não fugiu a esta quase regra, embora a critique, posto que o 

universo infantil foi acessado a partir do adulto, isto é, foram os adultos de hoje que 

falaram, com o olhar adulto que possuem, sobre as memórias de sua Educação Infantil e 

consequentemente de sua infância. Contudo, procuramos compreender a infância do 

ponto de vista histórico, levando em conta conceitos construídos socialmente através de 

relatos de vidas pessoais. De acordo com Rizzo (2010): 

É importante conhecermos a evolução e a transformação do papel da mulher e da 

criança e do lugar que ocuparam na sociedade, ao longo da história, para 

entendermos os conceitos e preconceitos que envolveram e nortearam as 

expectativas a respeito do que seria necessário fazer pela infância. Sem este 

conhecimento, qualquer abordagem sobre o assunto torna-se superficial e incapaz 
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de produzir mudanças substanciais nas políticas da educação atual para crianças 

(RIZZO, 2010, p.19). 

Esta autora considera como “importância capital os educadores e planejadores das 

políticas sociais e educacionais” conhecerem as raízes históricas da Educação Infantil e 

suas reais motivações. A finalidade desta conscientização, de acordo com ela, se dá pelo 

fato de que a Educação Infantil foi e ainda continua sendo “viciosa e manipulada, como 

meio ilícito de adultos, de origem política e religiosa...” (RIZZO, 2010, p.21). 

Buscamos entender assim, como se delineou esta história com conceitos e 

preconceitos em Caruaru, através escuta da “voz” dos ex-alunos, ex-crianças, agora 

adultos, que através da rememorização tiveram a oportunidade de ressignificarem suas 

infâncias e sua educação nessa fase. 

Levando em consideração que foi impossível desassociar criança de futuro e 

consequentemente de educação em seus espaços formais e não formais, reconhecemos o 

papel e a importância desta educação, numa visão ampla, nos vários contextos sociais, 

reconhecendo igualmente que a própria humanidade vem se esforçando, não de modo 

linear, mas com idas e vindas, ao longo de sua história, na tentativa de construção de 

fundamentos melhores para o trato com o segmento infantil. 
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SEGUNDO  CAPÍTULO 

 

HISTORIOGRAFIA, DISCURSOS E EDUCAÇÃO INFANTIL 

              ... uma audácia necessária entender o domínio da     

     História “até o conhecimento do presente” 

 (LE GOFF apud BLOCH, 1988, p.50). 

 

 

2.1 Conhecendo a Nova História  

Discutimos no capítulo anterior as relações entre a História da Infância e a 

Educação Infantil. Dentro destas relações demos relevância aos conceitos abordados 

acerca da fase geracional mencionada, como também sublinhamos algumas 

transformações no atendimento educacional destinado às crianças com o passar dos anos.  

Igualmente, discutimos também questões pertinentes ao campo da legislação e sua 

implementação, trazendo alguns aspectos das políticas públicas para a infância, ambos, 

marcos constituintes do Sistema Educacional Brasileiro de marco temporal do presente 

trabalho. 

Esta discussão foi possível através das contribuições teóricas que tivemos a partir 

da leitura de autores que abordam e defendem esta temática, sobretudo, aqueles que 

enfatizam a Historiografia da Criança e da Educação Infantil. Nesta perspectiva 

comungamos com os estudos de Veiga e Fonseca (2008) que apontam em suas 

investigações para a importância de se analisar a Educação, compreendendo através dela 

como as diversas sociedades se organizaram social, cultural e politicamente. No caso 

deste trabalho, em específico, observamos esta organização a nível local, em consonância 

com os acontecimentos que marcaram o atendimento educacional infantil no cenário 

nacional. 

Sobre isso, Veiga e Fonseca ainda ratificam que estas investigações trazem 

importantes contribuições para se fazer, contar e estudar os processos educacionais na 

História, sinalizando suas especificidades e diferenças no tempo. Afirmam que:  

... é possível problematizar a educação em diferentes tempos históricos, em 

espaços escolares ou não, baseando-se em diferentes temas, em diferentes 
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sujeitos, em diferentes fontes documentais, em diferentes abordagens teórico 

culturais (VEIGA & FONSECA, 2008, p. 49).   

Acreditamos que essa perspectiva cultural e ampla apresenta um eixo condutor 

relevante para a investigação na área educacional e salientamos que mesmo educadores 

com trabalhos que se debruçam especificamente sobre as práticas, não devem desmerecer 

a importância da História na construção destas. Assim, nossa pesquisa inseriu-se neste 

debate e este capítulo sublinha o caminho teórico-metodológico percorrido para darmos 

conta de nosso problema. 

Entendemos que nem sempre a área educacional levou em consideração esta 

forma de investigação histórica feita num caráter mais amplo e cotidiano; essa leitura é 

recente oriunda da década de 70 com o surgimento da Nova História. 

De acordo com Peter Burke (1992) a Nova História destaca uma maneira diferente 

de conceber a História esta baseada principalmente nas perspectivas culturais, o que abre 

possibilidades para o encontro com teorias que permitam a compreensão de determinada 

constituição histórica a partir de discursos e práticas sociais cotidianas. Dentre as 

maneiras “abraçadas”   por esta abordagem teórica, a que mais nos chama atenção é a 

valorização da perspectiva de construção sócio-cultural.  

Na década de 90 quando Burke (1992) escreveu sobre a Nova História, esta 

expressão era bem mais conhecida na Europa, pois foi neste continente que ela foi 

“batizada” pelo medievalista francês Jacques Le Goff por tratar-se justamente de uma 

vertente da História que se propunha a observar e narrar novas histórias, novos problemas, 

novas abordagens e novos objetos.  

Neste aspecto, é importante ressaltar que a Nova História começou assim a se 

interessar por toda a atividade humana. Esta forma de conceber a História apresenta 

concepções que apontam para que “tudo tem uma história” (BURKE, 1992) 

Burke (1992), um dos afiliados desta teoria faz uma ressalva quando afirma que:  

Nos últimos trinta anos nos deparamos com várias histórias notáveis de tópicos 

que anteriormente não se havia pensado possuírem uma história, como por 

exemplo: a história da infância [...] O que era previamente considerado                                                                    
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imutável é agora encarado como uma “construção cultural” sujeita a                                                      

variações, tanto no tempo como no espaço (IBIDEM, p.11). 

Nesta perspectiva, concordamos com o referido autor quando este afirma que “A 

base filosófica da nova história é a ideia de que a realidade é social e culturalmente 

construída” (IDEM), tendo em vista que para entender o contexto sócio-histórico é 

necessário que o pesquisador esteja atento à realidade cultural em que determinados 

grupos e/ou indivíduos estão inseridos. Ou seja, cada história de vida é constituída por 

realidades distintas. 

Conforme já mencionamos anteriormente, a perspectiva teórica da Nova História 

não só reconhece e valoriza novas histórias, como também possibilita a utilização de 

novas abordagens, rompendo definitivamente com a maneira tradicional de se fazer 

História, numa reação deliberada contra o paradigma tradicional, onde as novas histórias 

não eram valorizadas como afirma Burke (IBIDEM, p.10).  

É justamente neste ponto que nosso trabalho inicia seu caminho teórico, tendo em 

vista que o nosso objeto convida-nos a dialogar com esta nova forma de conceber a 

História, principalmente a partir do “casamento” de algumas abordagens que reiteram a 

importância da pesquisa interdisciplinar, afinal a construção do conhecimento científico 

tem avançado significativamente na pós-modernidade nesta direção. 

Santos (2010), autor reconhecido, sobretudo no campo das Ciências Sociais na 

contemporaneidade, faz uma importante ressalva sobre a construção do conhecimento na 

perspectiva social, defendendo que “todo conhecimento científico é socialmente 

construído”, corroborando desta forma com os conceitos defendidos pela Nova História 

(SANTOS, 2010).  

Neste sentido, o diálogo entre as diferentes teorias e abordagens, no caso deste 

trabalho da Nova História com História Oral e com a Análise de Discurso, e o 

confrontamento de dados e informações coletadas, possibilitaram a construção de um 

conhecimento interdisciplinar, à medida que este passeou pelos campos da História, da 

Sociologia e da Educação.  

Santos (2010) afirma ainda que “o rigor do trabalho científico tem limites 

inultrapassáveis e que sua objetividade não implica em sua neutralidade” (SANTOS, 

2010, p. 9). Por isto, sublinhamos que a interdisciplinaridade foi algo imprescindível no 
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nosso trabalho, pois, sinalizou para uma posição acadêmica acerca da própria concepção 

de pesquisa.  

Acerca da interdisciplinaridade, Jacques Le Goff (1988) afirma que ela “se traduz 

no surgimento de ciências compósitas que unem duas ciências num substantivo e num 

epíteto”. Como exemplo disto ele cita a História Sociológica como uma transgressão 

metodológica no sentido do transgredir fronteiras (LE GOFF, 1988, p.26). 

Outra característica teórica da Nova História é a ampliação do campo do 

documento histórico. Esta aceitação e valorização de outras fontes é peculiar a esta 

abordagem, pois, a História nova deslocou-se da História fundamentalmente tradicional, 

fundada essencialmente em textos e em documentos escritos (IBIDEM, p.28).  

Assim, tendo em vista que a nossa busca se deu em relação à História da 

Educação Infantil e a certeza de que somente os documentos escritos não dariam conta do 

nosso problema, compreendemos que para além dos documentos oficiais, necessitaríamos 

procurar as fontes orais também.  

Neste sentido, fez-se necessário a escolha de espaços escolares e não escolares 

onde pudéssemos localizar fontes documentais e também atores sociais, vivos que 

pudessem ressignificar suas histórias e consequentemente a História da Educação infantil 

em Caruaru no período que nos propomos a investigar.  

Ratificamos que pesquisamos espaços educativos formais e não-formais. Esta 

escolha não se deu de forma aleatória. Em se tratando de um trabalho que aborda a 

questão histórica, os espaços escolhidos precisavam estar em funcionamento no período 

proposto a investigação. Para este fim, os documentos existentes na Secretaria de 

Educação foram nossas primeiras pistas documentais. 

Segundo Karnal e Tatsch (2009) “A categoria documento define uma parte 

importante na atuação do historiador e a amplitude de sua busca...” (KARNAL & 

TATSCH, 2009, p.10). Estes autores afirmam ainda que “... sem documentos não há 

história...”.  

Os documentos pesquisados para este trabalho foram as portarias do Diário oficial 

com a licença para o funcionamento dos espaços educativos e também o Cadastro das 
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escolas Municipais. Buscamos lançar mão das atas de fundação dos espaços educativos 

pesquisados, mas estas, segundo o atendente do departamento de inspeção da Secretaria 

de Educação de Caruaru, não existiam. 

Assim, concordando com Carvalho (2010) quando esta autora defende que “... o 

texto não é um estoque inerte...” (CARVALHO apud MAINGUENEAU, 2010, p. 27), 

sublinhamos que os documentos examinados nos deram pistas sobre a localização dos 

espaços educativos que observamos. Como meta, foi traçado então pesquisar 03 espaços 

de cada segmento (educação formal e não-formal), no período em questão, tendo como 

problema verificar os limites e as possibilidades da Educação Infantil em Caruaru no 

inicio da Era dos Direitos, isto é, entre os anos de 1979 a 1996. 

2.2 A Educação Infantil e as Ciências Sociais 

Para entender o contexto educacional infantil e a demanda social em que se 

encontra inserido tal contexto, realizamos um levantamento prévio e descobrimos que em 

Caruaru, a iniciativa privada tanto no campo formal como não formal já ofertava o 

atendimento educacional às crianças pequenas muito antes do período que nos propomos 

pesquisar. No entanto, o nosso interesse não foi à rede privada, tampouco de que forma e 

como esta educação foi “oferecida” neste espaço.   

Nosso foco se circunscreveu ao espaço público, almejando perceber como 

questões legais, sobretudo no período pesquisado, se apresentaram dentro dele. Neste 

intento, o que foi observado girou em torno da implementação ou não de espaços 

educativos concebidos como direitos das crianças e não como mecanismo de assistência, 

compensação e/ou punição a elas. 

Procuramos assim estes locais para encontrarmos os colaboradores da pesquisa e 

dessa forma realizarmos entrevistas
1
 com eles tendo em vista os concebermos como os 

                                                 

1
 Realizamos entrevistas com um total de 23 (vinte e três) colaboradores assim distribuídos: Na Educação 

Formal contamos com 13 (treze) sujeitos. Na Creche Tia Clarice, 02 professoras e 02 ex-alunas. Na Creche 

Tia Carminha 02 professoras e 01 ex-aluna, e na Creche Flora Bezerra 02 professoras, 03 ex-alunas e 01 ex-

aluno. Na Educação Não-formal contamos com a colaboração de 10 (dez) sujeitos contabilizados da 

seguinte maneira: no Centro Social São José do Monte entrevistamos 04 professoras e 02 ex-alunas (uma 

destas é professora do Centro atualmente). Já no Lar da Criança Nossa Senhora do Carmo contamos com a 

participação de 01 professor, 02 ex-alunos e 01 ex-aluna.  
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principais partícipes destas comunidades educativas formais e não formais que ofertavam 

Educação Infantil entre 1979/1996 em Caruaru.  

As pistas das primeiras instituições de atendimento educacional infantil foram 

surgindo a partir da documentação existente na Secretaria de Educação da cidade, onde 

pudemos lançar mão das portarias que normatizaram a fundação de tais instituições.  

A partir deste levantamento, as pistas documentais nos revelaram que na década 

de 70 já existiam espaços não-formais com vínculos públicos, como veremos adiante, 

porém, alimentados pela iniciativa de ONGs, sobretudo com participação de setores 

católicos, que ofertavam Educação Infantil em Caruaru revelando que o campo não 

escolar já se preocupava com a demanda antes da iniciativa pública escolar formal, pois a 

constituição de espaços públicos para Educação Infantil/formal só veio a acontecer em 

meados da década de 80. As três primeiras creches (como eram nomeadas na época), 

representantes de espaços escolares em Caruaru-PE, foram inauguradas da seguinte 

forma: uma em 1986 e as duas seguintes em 1988. 

Neste período a nomenclatura utilizada, no contexto nacional, para denominar os 

espaços que atendiam crianças já era CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) ou 

EMEI (Escolas Municipais de Educação Infantil). Segundo Corrêa (2007), esta 

nomenclatura é adotada desde meados da década de 70, considerando que os CMEI’s ou 

EMEI’s são na verdade uma atualização nominal dos Parques Infantis que surgiram em 

São Paulo, copiando moldes estrangeiros da década de 30 (CORRÊA, 2007, p.16).  

Mesmo com a nomenclatura definida nacionalmente, em Caruaru, no período de 

sua constituição, os espaços educacionais/formais responsáveis pelo atendimento às 

crianças eram nomeados de creche. Enquanto os espaços não-formais eram nomeados de 

“lar”.  Estes dados são relatados em documentos oficiais e explanaremos melhor sobre 

eles no capítulo seguinte. 

Assim, nossa pesquisa assinala sua pertinência no campo das pesquisas sociais e 

humanas que adotam a abordagem qualitativa como norteadora. Neste aspecto, a 

construção do conhecimento convidou-nos constantemente a rever conceitos e 

perspectivas. 
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Dentro das Ciências Sociais e Humanas encontramos na abordagem qualitativa, 

em suas perspectivas, as orientações necessárias para abordar nosso tema. Tal concepção 

foi sendo percebida com nossa aproximação a alguns autores que escrevem/pesquisam 

neste campo, conhecendo assim conceitos que envolvem a referida abordagem e que 

foram para nosso trabalho importantes. Neste aspecto, segundo Minayo (2010) a pesquisa 

qualitativa visa:  

Compreender a lógica interna de grupos e instituições e atores quanto a 

(a) valores culturais e representações sobre sua história e temas 

específicos; (b) relações entre indivíduos e instituições e movimentos 

sociais; (c) processos históricos, sociais e de implementação de políticas 

públicas e sociais (MINAYO, 2010, p.23).  

 

Entender estas lógicas pontuadas pela autora nos faz atentar de certa forma para os 

fundamentos da pesquisa acadêmica ancorada nesta abordagem, além, de nos fazer 

perceber também a importância dos resultados que trazemos. Notamos ainda, que os 

estudos acadêmicos visam atender a um determinado público, e este em geral, quando 

busca certos autores, procura tentar entender a caracterização de determinada temática de 

forma mais detalhada a partir de certas escolhas e lógicas. 

Para fazer escolhas e selecionar lógicas, fez-se necessário buscar atores sociais 

envolvidos no contexto, predispondo-se a compreender tramas tecidas com/por eles, 

entendendo, portanto, parte de suas histórias. As nossas fontes orais foram professores, 

ex-professores e ex-alunos que fizeram parte do cenário da Educação Infantil no período 

que compreende de 1979 a 1996. Ressaltamos que esta observação foi realizada tanto em 

espaços formais quanto em espaços não-formais.  

Esta condição de pesquisa nos espaços não formais se dá por diversos fatores, 

porém o mais relevante para nós justifica-se pela credibilidade que estes têm em relação 

ao contexto educacional posto que, enquanto os espaços formais públicos estavam sendo 

constituídos na década de 80 para garantir um atendimento que estava sendo reivindicado 

principalmente pelos movimentos sociais da época em Caruaru, já havia nesta cidade 

espaços não-formais públicos (porém, reitera-se, vinculados à ONGs) que atendiam às 

crianças em tempo integral no período anterior ao que enfocamos.    
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No intento de dar conta destas compreensões, convidamos para dialogar conosco, 

durante o desenvolvimento deste trabalho, autores que trabalham com conceitos e 

categorias que consideramos importantes em nossa pesquisa. Reiteramos, portanto, que 

este trabalho se insere no campo das Ciências Sociais e Humanas com uma discussão 

interdisciplinar de abordagens teóricas.  

Nesta busca pela reconstrução histórica dos fatos e acontecimentos que marcaram 

o processo sócio/histórico em relação à constituição da Educação Infantil na cidade de 

Caruaru no período de 1979 a 1996, procuramos interagir com atores sociais envolvidos 

na comunidade educativa, no período em foco, com o intuito de buscar, através de 

entrevistas, análise documental e narrativas, os discursos sobre a Educação Infantil nesta 

cidade.  

Segundo Foucault (2004) “... não há sociedade onde não existam narrativas 

maiores que se contam, se repetem e se fazem variar... coisas ditas uma vez e que se 

conservam...” (FOUCAULT, 2004, p.09). Então, para entendermos estas narrativas pelo 

viés histórico acreditamos que a metodologia da História Oral foi a mais coerente para 

coleta destes dados, mediante utilização das orientações estabelecidas pelos historiadores 

dessa área. 

Contudo, o nosso trabalho se propôs a analisar os fatos não somente com a 

História Oral, mas a partir dela somar elementos teóricos que analisassem os 

acontecimentos que pontuaram o atendimento educacional às crianças no período de 1979 

a 1996. Santos (2010) afirma que: “Um conhecimento deste tipo é relativamente 

imetódico, porque ele se constitui a partir de uma pluralidade metodológica...” (SANTOS, 

2010, p.77). Esta transgressão metodológica é possível e creditada no meio acadêmico 

ainda segundo Santos (2010) por que:  

A transgressão metodológica repercute-se nos estilos e gêneros literários que 

presidem a escrita científica. A ciência pós-moderna não segue um estilo 

unidimensional, facilmente identificável; seu estilo é uma configuração de estilos 

construída segundo o critério e a imaginação pessoal do cientista (IBIDEM,  

p.78-79).  

 

Explicando: a História Oral nos deu suporte necessário para as entrevistas que 

realizamos, sobretudo no que tange ao trabalho teórico com a memória dos atores e ao 
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exame dessa memória na construção das tramas tecidas; todavia, para a análise dessas 

entrevistas e também para o exame da documentação escrita, a metodologia e teoria 

empregadas foi a da Análise de Discurso posto que, ela nos permitiu deslocar-se da 

memória pessoal (por mais que esta esteja impregnada de elementos coletivos) e adentrar 

na memória social dos sentidos circundantes.  

2.3 Conversando sobre História Oral 

A História Oral segundo Paul Thompson (1992) na obra “A Voz do passado”, 

além de focar sobre questões práticas acerca de como tratar o material coletado, instiga 

também os historiadores a refletirem teoricamente sobre o que estão fazendo e por que. 

Assim Thompson afirma que: 

O mérito da história oral não é de trazer em si, necessariamente, esta ou aquela 

postura política, mas sim o de levar os historiadores a tomarem consciência de 

que sua atividade se exerce, inevitavelmente, dentro de um contexto social e 

que tem implicações políticas (THOMPSON, 1992, p.10). 

 

 A História Oral é um método muito antigo de conhecer/pesquisar história. Esta 

abordagem, segundo o autor (1992), na verdade é tão antiga quanto à própria história, 

embora a utilização da terminologia “História Oral” seja um tanto quanto nova 

(THOMPSON, 1992, p.45). Para o mesmo ainda, este método de pesquisar trás 

implicações radicais para o futuro, dentre estas, podemos citar a reconquista, pois a 

História Oral “oferece um futuro livre da significação cultural do documento escrito. E 

devolve ao historiador a mais antiga habilidade de seu ofício, a aceitação de que existem 

fontes potenciais” (IBIDEM, p.103).  

  O trabalho com a História Oral valoriza histórias narradas por pessoas comuns 

que anteriormente não tinham oportunidade de serem “escutadas”. Thompson (1992) “... 

percebeu a importância e a riqueza da memória de sujeitos anônimos e como o jeito do 

entrevistado contar “estórias” sobre o passado era uma alternativa perfeita para a 

história oral...” (IBIDEM, p.15). Neste sentido, sua técnica foi sendo difundida, abrindo 

possibilidades para muitos outros estudos, sendo considerada não só um método, como 

também uma teoria histórica. Esta metodologia passou a ser adotada em outros países, e 
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não apenas nos trabalhos em História, mas também em outras áreas de pesquisa, como 

por exemplo: a Psicologia, a Antropologia, a Sociologia e a Psicanálise. 

A História Oral começou a ser difundida e utilizada na América do Norte, mas, a 

partir da década de 70 ela começa a se consolidar em outros lugares. Pudemos perceber 

acerca da metodologia de trabalhos historiográficos, que este percurso da História Oral 

vem de certa forma acompanhando o mesmo período das discussões que propiciaram a 

“Nova História”, inclusive, valorizando a história contada a partir da memória de sujeitos 

que anteriormente não tinham vez, tampouco voz. Thompson (1992) afirma que “A 

história oral possibilita novas versões da história ao dar voz a múltiplos e diferentes 

narradores...” (IBIDEM, p.18).  

        Os trabalhos em História que utilizam essa metodologia passaram assim a ter um 

novo formato, visto que “O método da história oral possibilita o registro de 

reminiscências das memórias individuais... a reinterpretação do passado... onde 

qualquer um de nós é uma personagem histórica...” (IBIDEM, p.19), pois, “Para a maior 

parte dos tipos existentes de história, provavelmente o resultado crítico dessa nova 

abordagem será propiciar evidência vinda de uma nova direção...” (IBIDEM, p.25), até 

porque “... pode devolver as pessoas que fizeram e vivenciaram a história de um lugar 

fundamental, mediante suas próprias palavras...” (IBIDEM, p.21) um local especial, 

onde os “... fatos são matéria-prima para histórias valiosas...” (IBIDEM, p.31). 

Esta forma de visualizar possibilidades outras de narrar à história introduz uma 

mudança de enfoque investigativo, à medida que, “... reconhecendo grupos importantes de 

pessoas que haviam estado ignoradas, dá-se inicio a um processo cumulativo de 

transformações...” (IBIDEM, p.28). Isto foi bastante significativo para o desenvolvimento 

do nosso trabalho, visto que o enfoque da História Oral possibilitou que professores, ex-

professores e ex-alunos, que foram construtores diretos da Educação Infantil em Caruaru, 

participassem agora da reconstrução desta história nesta cidade através de suas memórias. 

Neste aspecto, concordamos com Thompson (1992) quando afirma que “Toda história 

depende basicamente de sua finalidade social...” (IBIDEM, p.20), ou seja, os fatos 

históricos não podem ser dissociados de processos e problemas sociais. O autor faz dessa 

forma uma crítica a pesquisadores que investigam o passado sem refletir as questões 

sociais envolvidas no contexto:  
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Há acadêmicos que continuam fazendo pesquisa factual sobre problemas 

remotos, evitando qualquer envolvimento com interpretações mais amplas ou 

com questões contemporâneas, insistindo apenas na busca do conhecimento 

pelo conhecimento (IBIDEM, p.20).   

 

Este trabalho inseriu-se assim, no grupo de pesquisas que pretendem entender 

determinados fatos do passado ressignificados pelo presente. Neste sentido, entendemos 

assim como Meihy (2000) que “... a crescente busca de entendimento da chamada 

realidade atual é explicada pelo exame do pretérito...” em face à “... valorização dos 

agentes comuns como artífices da vida que, em todas as dimensões, ganham estatura de 

personagens históricos...” (MEIHY, 2000, p.07). O referido autor é membro do NEHO - 

Núcleo de História Oral da USP que vem desenvolvendo significativos trabalhos em 

História Oral, sendo referência nacional nesta discussão.  

Assim, antes de entrarmos em questões relativas ao desenvolvimento do trabalho 

em si, queremos esclarecer algumas características peculiares ao mesmo em relação às 

terminologias selecionadas. Assim, utilizamos o termo colaboradores quando nos 

referirmos aos atores sociais que foram parte fundamental desta pesquisa. Este termo foi 

por nós adotado a partir das concepções de Meihy (2000) quando se trata dos atores 

envolvidos na pesquisa. Este autor nos chama atenção em relação a esta terminologia 

porque defende que desta forma, estamos considerando que nós pesquisadores somos os 

autores, mas sem a história narrada pelos envolvidos não seria possível reconstruir os 

fatos. Neste sentido, “Colaborador é um termo importante na definição do 

relacionamento entre entrevistador e entrevistado. Sobretudo é fundamental porque 

estabelece uma relação de compromisso entre as partes...” (IBIDEM, p.49).  

Nossos colaboradores, reiteramos, foram professores, ex-professores e ex-alunos 

que fizeram parte da comunidade da Educação Infantil em Caruaru no período que a 

nossa pesquisa sublinhou. Esta é mais uma característica valorizada pela História Oral, 

ou seja, a valorização da escuta das pessoas comuns. Neste sentido, Thompson (1992) 

critica a história contada pelo ponto de vista da dominação. O autor afirma ainda que há 

dois extremos na forma como a história costuma ser contada. Por um lado, uma história 

visitada, sem envolvimento de quem conta. Por outro lado uma história contada a partir 

de apenas um ponto de vista (THOMPSON, 1992, p.21).  
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Na perspectiva da História Oral os indivíduos não podem e nem devem ser 

apenas fontes estatísticas. Assim Thompson afirma que “... há uma quantidade 

considerável de informações pessoais e comuns inexploradas, até mesmo em registros 

oficiais, que podem ser utilizadas de novas maneiras...” (IBIDEM, p.24). Por estes e 

outros motivos a História Oral ainda sofre críticas em relação à escolha de quem serão 

os atores selecionados/escolhidos para serem entrevistados em determinada pesquisa 

pois, questiona-se quais critérios são utilizados para esta escolha considerada até certo 

ponto privilegiada. 

Em nossa pesquisa não houve uma justificativa sobre quem teria sua “palavra” 

prestigiada, sua “história” contada, pois, os critérios utilizados para seleção dos 

colaboradores foi aleatório, levando em conta apenas o fato de serem professores, ex-

professores e ex-alunos no período enfocado, partícipes da Educação Infantil nos 

espaços formais e não formais na cidade de Caruaru. Neste caso, partimos em busca dos 

primeiros espaços em que se constituíram a Educação Infantil na localidade, indo a 

procura dos três primeiros deles, tanto formais quanto não-formais, e dos atores que lá 

frequentaram. 

Nesse levantamento, algo se tornou fato, ou seja, a ausência de pesquisas 

anteriores sobre o tema; nessa perspectiva, a História Oral introduziu uma nova 

evidência/mudança de enfoque de investigação reconhecendo grupos importantes de 

pessoas que haviam estado ignoradas em suas perspectivas de vidas. Segundo 

Thompson (1992):  

Por meio da história as pessoas comuns procuram compreender as revoluções e 

mudanças por que passam em suas próprias vidas... Por meio da história local 

uma aldeia ou cidade busca sentido para sua própria natureza em mudança... 

Por meio da história política e social ensinada nas escolas, as crianças são 

levadas a compreender e aceitar o modo como o sistema acabou sendo como 

é... (IBIDEM, p.21). 

 

           Acreditamos assim, que a partir das entrevistas feitas com os colaboradores 

desta pesquisa a realidade passada foi redesenhada, facilitando a compreensão de 

questões pretéritas e atuais que de fato só podem ser entendidas a partir da história, pois, 

“... uma vez que a finalidade social da história requer uma compreensão do passado é 

que, direta ou indiretamente, se relaciona com o presente” (IBIDEM, p.26).  
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Neste caso, a importância da História Oral para o trabalho do historiador da 

educação, se dá, entre outros fatores, porque através dela podemos voltar nosso olhar 

para as experiências de alunos, bem como para os problemas de professores, 

administradores da escola, etc. Por estes e outros motivos Thompson (1992) afirma que 

o investigador deve estar atento a dispor de novas habilidades, dentre elas, a capacidade 

ampliada de compreensão das relações humanas (IDEM). 

O campo de pesquisas com a História Oral tem sido considerado bastante 

promissor, pois, em sua teoria revela-se “... a importância das pessoas como 

testemunhas do passado, e ao ouvi-las, descobre-se que elas têm sempre alguma coisa 

interessante a dizer...” (IBIDEM, p.15). Este pressuposto se faz necessário para 

compreendermos o valor das pessoas comuns, como os colaboradores deste trabalho.  

A este movimento de valorização da contribuição de pessoas comuns podemos 

adicionar também o movimento de valorização das práticas microssociais, posto que, 

segundo Montenegro (2010) os atores sociais anônimos adquirem visibilidade através 

das narrativas que descrevem “... com uma diversificada riqueza de detalhes, 

experiências cotidianas, que comumente se perdem nos desvãos da história...” 

(MONTENEGRO, 2010, p.69). 

 Os indivíduos que constituem determinado cenário social, e que são convidados a 

dar sua contribuição em uma pesquisa que adota a História Oral, são considerados fontes 

orais, mas, “Se as fontes orais podem de fato transmitir informação fidedigna, tratá-las 

como um documento a mais é ignorar o valor extraordinário que possuem como 

testemunho subjetivo, falado...” (THOMPSON, 1992, p.138).  

Assim, segundo Thompson (1992) “Toda fonte histórica derivada da percepção 

humana é subjetiva: descolar as camadas de memória, cavar fundo em suas sombras...” 

(THOMPSON, 1992, p.197), expõe o manejo com a subjetividade. É importante 

destacar, no entanto, que esta subjetividade citada não se relaciona com a abordagem 

romântica adotada por algumas concepções em relação à terminologia “sujeito” e 

indivíduo. O sujeito não é o centro do universo. Neste aspecto, pensamos como  Orlandi 

(1999) quando afirma que “A forma-sujeito histórica que corresponde à da sociedade 

atual representa bem esta contradição: é um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso”. 

A referida autora chama esta condição do ser sujeito de assujeitamento (ORLANDI, 

1999, p.50). 
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Ressaltamos assim, que a subjetividade abordada neste trabalho está relacionada 

ao coletivo. Ou seja, o sujeito é o começo de uma análise que é muito maior que ele, 

sobretudo porque este sujeito não tem consciência do que reproduz/transforma através da 

memória, da linguagem. Isto nos faz refletir que não somos conscientes de tudo, assim 

sendo, percebemos que não há neutralidade nas falas individuais, todas estão 

“contaminadas” pelo social. 

Para conhecermos estes sujeitos e suas histórias, utilizamos a entrevista como 

técnica de coleta de informações.  Estas, foram trabalhadas a partir de reminiscências 

passadas, como aponta a História Oral. Tal escolha se justificou pelo fato de que a 

entrevista é uma técnica de pesquisa reconhecida e privilegiada nas Ciências Humanas e 

Sociais; sendo assim, ela se converteu na estratégia mais coerente usada para percorrer e 

adentrar nas “histórias” de nossos colaboradores. Acerca desta técnica de pesquisa 

Minayo (2010) afirma que a: 

Entrevista, tomada no sentido amplo de comunicação verbal, e no sentido restrito 

de coleta de informações sobre determinado tema científico, é a estratégia mais 

usada no trabalho de campo. Entrevista é acima de tudo uma conversa a dois, ou 

entre vários interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a 

construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo 

entrevistador, de temas igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo. As 

entrevistas podem ser consideradas conversas com finalidade e se caracterizam 

pela sua forma de organização (MINAYO, 2010. p.261). 

A utilização da Metodologia da História Oral se dá justamente porque esta nos 

permite acionar a memória para trazer os fatos de determinada época aos dias atuais. De 

acordo com Thompson (1992), para a realização da entrevista “... o primeiro ponto é a 

preparação de informações básicas, por meio da leitura ou de outras maneiras...” 

(THOMPSON, 1992, p.254). Ainda segundo este autor “... quanto mais se sabe, mais 

provável é que se obtenham informações importantes de uma entrevista...” (IBIDEM, 

p.255).  

Outrossim, é relevante entender que a técnica da entrevista é como uma “... caça 

ao tesouro...”, visto que, “... ao coletar narrativas e memórias sobre como as pessoas 

viviam no passado, como se vestiam, sobre as brincadeiras das crianças e mudanças da 

paisagem...estamos coletando evidências...” (IBIDEM, p.219).    



 

 

62 

Um aspecto em relação à entrevista que nos chamou bastante atenção a partir da 

leitura em Thompson (1992) diz respeito à estrutura da mesma. Este autor afirma que não 

pode existir entrevista completamente livre e que o fundamental nesta técnica é “... 

exatamente o modo como se fala sobre ela...” com os entrevistados. Como também “... a 

que dá destaque, o que deixa de lado, as palavras que escolhe...” (IBIDEM, p. 258). Este 

domínio, o entrevistador só poderá dar conta se conhecer a história/as histórias. 

O autor também reforça que “O objetivo de uma entrevista é revelar as fontes do 

viés, fundamentais para a compreensão social...”. Esta revelação propicia que o analista 

observe várias questões discursivas: a ideologia, as concepções culturais etc. Neste 

sentido, sua visão ratifica a importância da História Oral que em conseguinte, culmina em 

uma História Social, revelando concepções e ideologias de determinados grupos sociais 

(IDEM). 

Sendo assim, a ideologia é inconsciente para o sujeito, mas nem por isto ela deixa 

de atuar. O sujeito não tem consciência do que fala, não tem sequer noção de quais 

princípios e sentidos balizam sua linguagem, porém sem que ele o saiba, as formações 

discursivas, presentes em seus discursos estão impregnadas de formações ideológicas 

associadas a sentidos construídos nos/em grupos sociais.  

Para o entendimento destas formações e sentidos, o analista vai buscar saber como 

essas construções foram/são feitas. A História Oral afirma que determinadas 

ressignificações apontam para pistas importantes na interpretação de fatos sociais. Ainda 

de acordo com Thompson “... para ler essas pistas temos que desenvolver uma 

sensibilidade às pressões relacionadas com elas...” (THOMPSON, 1992, p. 191-192). 

Neste aspecto, foi a Análise de Discurso e seus procedimentos que nos propiciaram 

realizar a compreensão de tais pistas, entendendo o contexto social de modo mais amplo. 

Thompson (1992) faz uma importante ressalva acerca do que observarmos nos 

grupos sociais: 

... não nos vem apenas estímulo intelectual, mas, às vezes, por ingressar na vida 

de outras pessoas, uma experiência humana, profunda e comovente... toda 

comunidade carrega dentro de si uma história multifacetada de trabalho, vida 

familiar e relações sociais à espera de alguém que a traga para fora  (IBIDEM, p. 

217) 



 

 

63 

Um ponto importante então na História Oral são os “links” que podem ser feitos 

com a sociedade em cada época, visto que, reiteramos, a História Oral é uma História 

Social. Este fato se dá principalmente porque ao entrevistar os colaboradores, o 

pesquisador ingressa na vida das pessoas e toma conhecimento tanto de fatos coletivos, 

quanto pessoais. Dado estes fatos, a Análise de Discurso nos pareceu pertinente para sua 

investigação, tendo em vista que ela não se preocupa com a intencionalidade dos sujeitos 

e sim com o funcionamento da linguagem e sua memória em circulação de sentidos. 

Assim, Análise de Discurso e História Oral se inter-relacionam à medida que a 

memória dos sujeitos passa a ser desvelada pela fala (linguagem), possibilitando-nos 

entender o que estava sendo tecido nas relações sociais.  

2.4 Algumas Considerações sobre a Análise de Discurso 

A Análise de Discurso (AD) faz parte de um campo do conhecimento que instiga 

o pesquisador a tentar compreender e problematizar o funcionamento da linguagem 

materializada em discursos. Dada sua relevância acreditamos ser interessante tentar 

entender um pouco das origens desta teoria-metodológica. 

A Análise de Discurso surge no final da década de 60 tendo como principal objeto 

de investigação o “discurso”. A proposta foi elaborada a princípio pelo francês Michel 

Pêcheux em sua tese "Analyse Automatique du Discours" em 1969.  

De acordo com Carvalho (2010), Pêcheux sugere que as Ciências se confrontem, 

particularmente a História, a Psicanálise e a Lingüística:  

A AD de Pêcheux visa compreender o processo discursivo considerando que as 

condições de produção de um discurso estão inscritas em sua materialidade 

linguística e que os sujeitos são assujeitados, uma vez que assumem lugares 

preestabelecidos e obedecem a regras que o obrigam a falar conforme o lugar 

assumido por eles dentro dos discursos (CARVALHO, 2010). 

A partir desta discussão inicial sobre a Análise de Discurso de Pêcheux, na década 

de 60, outros teóricos, de campos distintos, começaram a dialogar com esta forma de 

perceber os discursos. O também francês Michel Foucault traz amplas contribuições 

acerca disso, porém, enfoca o discurso de forma distinta da de Pêcheux posto que para 
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ele, filósofo da linguagem, “... o discurso não é uma estrutura pronta, mas em constante 

construção...” (CARVALHO, 2010, p.24). Pêcheux na AD-2 e na AD-3 reconhece isso. 

A contento, nos últimos 30 anos a Análise de Discurso vem sendo bastante 

utilizada no meio acadêmico, há inclusive estudos que comprovam seu crescimento em 

amplas áreas das Ciências Sociais e Humanas.  

Neste aspecto, destacamos que essa pesquisa se encaminhou para uma 

contribuição histórico-social a partir da re/constituição da história da Educação Infantil 

em Caruaru, tendo com um de seus focos a categoria do discurso na conceitualização da 

AD francesa. Acerca disto, Carvalho (2010) afirma que:  

O sujeito é essencialmente histórico-ideológico e sua falta é um recorte das 

representações de um tempo histórico-social [...] o sujeito acredita que é produtor 

do discurso, mas é assujeitado, apenas suporte para sua produção, a qual é 

determinada socio-historicamente (CARVALHO, 2010, p.23). 

Neste sentido, a escolha pela Análise de Discurso e não de Conteúdo, se 

estabelece exatamente no ponto em que ela se concentra no sujeito social e nos sentidos 

circundantes e não na intencionalidade de fala de cada um individualmente, pois, a 

Análise de Discurso diferentemente de como faz a Análise de Conteúdo, possibilita esse ir 

para o social, procurando entender através do funcionamento da língua, a construção de 

sentidos realizada coletivamente.  

A linguagem por sua vez está impregnada no sujeito pelo social, portanto, analisar 

o discurso é sair do sujeito para a sociedade usando, dentro do possível, a memória de 

sentidos circundantes. Neste aspecto, é especialmente no campo do interdiscurso que 

nosso trabalho se concentrou posto que este não ficando no sujeito, sai dele para buscar na 

história e na memória o funcionamento lingüístico:  

Os dizeres, não são como dissemos, apenas mensagens a serem decodificadas. 

São efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que 

estão presentes na forma como se diz algo. Estas condições de produção 

compreendem fundamentalmente o sujeito e a situação. E, a memória faz parte 

desta produção do discurso. Assim, a maneira como a memória vai “acionar”, faz 

valer as condições de produção do discurso (ORLANDI, 1999, p.31). 
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De acordo com Orlandi (1999) “A palavra discurso etimologicamente tem em si a 

idéia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim a palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem 

falando...” (IBIDEM, p.15). A esta palavra em movimento será associada à 

memória/história oral. Igualmente, para esta mesma autora o Interdiscurso expõe 

características da memória circundante e circulante quando pensadas em relação ao 

discurso. 

A Análise de Discurso nos proporcionou assim, entender que “... a entrada do 

simbólico é irremediável e permanente...” (IBIDEM, p.09) pelo fato de o sujeito estar 

comprometido com o político e o sentido. Segundo a referida autora “... a Análise de 

Discurso visa à compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele 

esta investido de significância para e por sujeitos...” (IBIDEM, p.26). 

O discurso é marcado por rastros sociais de sentidos elaborados e reelaborados 

historicamente, sentidos que são repetidos inconscientemente, mesmo quando 

ressignificados. Estes sentidos, ditos por alguém, em algum lugar, produzem efeitos no 

discurso. Assim, o papel do analista de discurso é tentar entender por que o sujeito 

expressa-se de tal maneira e não de outra (ORLANDI, 1999). 

Desse modo, para o exame documental e das entrevistas, a metodologia e teoria 

empregadas foi a da Análise de Discurso tendo em vista que ela nos ofereceu subsídios 

teóricos e metodológicos para “... compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social em geral, constitutivo do homem e sua 

história...” (ORLANDI, 1999, p.15). Desse modo, “Por este tipo de estudo se pôde 

conhecer melhor aquilo que faz o homem um ser especial com sua capacidade de 

significar e significar-se...” (IDEM). 

Neste sentido, a História Oral e a Análise de Discurso nos pareceram pertinentes 

para este trabalho, contudo, para entendermos esta última, precisamos trilhar um caminho 

que facilite sua compreensão.  Neste aspecto, é que a AD entende uma situação não 

somente em seu contexto imediato (local, materialidade), mas sim e, sobretudo, em seu 

contexto amplo que é aquele que traz os efeitos de sentidos, elementos que derivam da 

forma como a nossa sociedade é produzida e produz. 
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De acordo com Orlandi (1999) o interdiscurso é o conjunto de formulações feitas 

e já esquecidas que determinam, de modo inconsciente, o que dizemos (IBIDEM, p.33). 

“A memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação ao 

discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso...” (IBIDEM, p. 31). Neste 

sentido, compreendemos que embora os indivíduos na grande maioria das vezes repitam 

em seus diálogos, em suas linguagens, em seus discursos, determinadas posturas e 

concepções, isto acontece de forma involuntária, porque quem está atuando é o 

inconsciente. Segundo a referida autora, “O sujeito discursivo funciona pelo inconsciente 

e pela ideologia...” (IBIDEM, p.32). 

Portanto, o saber discursivo é pré-construído, é o já-dito em outras circunstâncias, 

que vai passando adiante e mesmo que não se tenha a consciência se repete, em outras 

palavras, em outros contextos. Neste sentido, é objetivo do analista de discurso 

compreender, analisar o não-dito. Orlandi (1999) ainda nos afirma que “As palavras 

simples do nosso cotidiano já chegam até nós carregadas de sentidos que não sabemos 

como se constituíram e que, no entanto significam em nós e para nós...” (ORLANDI, 

1999, p.20). 

Estes significados vão se constituindo num processo de significação que é 

exteriorizado pela língua do sujeito.  A Análise de Discurso proporciona a compreensão 

de como os objetos simbólicos produzem sentidos e trabalham seus limites, seus 

mecanismos, para além da interpretação, como parte destes processos de significação.  

Acerca disto a mesma autora (1999) afirma que “Não há uma verdade oculta atrás 

do texto. Há gestos de interpretação que o constituem e que o analista, com seu 

dispositivo, deve ser capaz de compreender...” (IBIDEM, p.26), e ainda que   “A 

compreensão procura a explicitação dos processos de significação presentes no texto e 

permite que possam escutar outros sentidos que ali estão, compreendendo como eles se 

constituem...”(IBIDEM, p.26). 

Entender este contexto é ratificar a inserção nos argumentos da abordagem 

qualitativa e ainda entender que esta se inscreve nas correntes de busca de compreensão e 

funcionamento do pensamento. Estas correntes compreendem o “significado” na 
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produção do conhecimento como sendo o conceito central para a análise sociológica. De 

acordo com o que aponta Minayo (2010): 

... a sociologia compreensiva propõe a subjetividade como fundante de sentido e 

defende-a como constitutiva do social e inerente ao entendimento objetivo. Essa 

corrente de pensamento não se preocupa com os processos de quantificação, mas 

de explicar os meandros das relações sociais consideradas essência e resultado da 

atividade humana criadora, afetiva e racional. O universo das investigações 

qualitativas é o cotidiano e as experiências do senso comum, interpretadas e re-

interpretadas pelos sujeitos que a vivenciam (MINAYO, 2010, p.24). 

Na grande maioria das vezes, os sujeitos não têm consciência destas interpretações 

e do quanto estão assujeitados. Não percebem o quanto são reprodutores de discursos 

preexistentes. É neste momento que o discurso traz para o pesquisador a noção discursiva 

onde não é o sujeito que impõe os efeitos de sentido, mas sim, são as formações 

discursivas presentes e materializadas nas falas. Carvalho (2010) afirma que “... todo ato 

de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si...” (CARVALHO apud 

AMOSSY, 2010, p.36).  

Assim, o analista precisa estar bastante atento a todas as evidências linguísticas do 

sujeito, porque ele mesmo não tem o controle sobre seu discurso, embora tente, 

inconscientemente convencer quem o escuta e/ou ler que tem isso.  
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TERCEIRO CAPÍTULO 

CUIDAR E EDUCAR CRIANÇAS: que história é esta? 

 

Eu me criei  

ouvindo o golpe do martelo na poeira,  

ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira,  

com sua arte criou muito mais de dez 

Eu me criei  

matando a fome com tareco e mariola,  

fazendo versos dedilhados na viola por entre os becos do meu velho Vassoural 

(Tareco e Mariola, Petrúcio Amorim) 

 

3.1 A Educação Infantil Formal em Caruaru no período de 1979- 1996 

No trecho do poema-canção do caruaruense Petrúcio Amorim suas memórias 

retratam a Caruaru de sua infância.  Através da arte, ele descreve partes do contexto social 

no qual esteve inserido enquanto criança, como também, retrata figuras/personagens que 

marcaram este momento, em um determinado espaço físico, dentro de certo contexto.  

Os becos do Vassoural, bairro popular de Caruaru, esboça o cenário da canção 

onde ressignifica suas vivências infantis. Este é um exemplo simples, porém reflexivo, 

para entendermos que a interpretação/reconstrução histórica de determinados fatos pode 

ser feita a partir de discursos proferidos de várias formas. Sendo assim, fatos se tornam 

passíveis de análise discursiva e esta análise pode ser entrelaçada a uma observação de 

caráter histórico subsidiada pela metodologia de pesquisa da História Oral. Isto foi o que 

pretendemos realizar nesta dissertação que objetivou examinar a partir da Análise de 

Discurso e da História Oral as tramas tecidas no período de 1979 a 1996 no 

desenvolvimento da Educação Infantil em Caruaru.  

Para tal exame, a definição de algumas categorias se fizeram necessárias. Neste 

aspecto, iniciamos com a categoria infância, compreendida neste trabalho como uma fase 

geracional primordial na vida de um indivíduo; e a categoria escola, percebida enquanto 

espaço físico frequentado por crianças naquela fase.  
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Sobre a infância, vimos que pesquisas dão conta que durante muito tempo a 

criança teve sua voz tolhida e suas angústias reprimidas (MAISONS-LAFFITTE, 1981; 

GUIZZO,2004; KRAMER, 2006; ZUCCHETTI e BERGAMASCHI, 2007; 

KUHLMANN JR.; 2010; MOURA, 2011). E, apesar de esforços no sentido de melhorar 

esta situação, muito se questiona a respeito do fato de se essa conjuntura mudou de modo 

significativo, posto que certos direitos das crianças ainda continuam registrados, mas sob 

uma ótica predominantemente legal à medida que a concepção de criança, para uma 

grande maioria de adultos, não foi ressignificada.   

Assim, embora o foco central deste trabalho não tenha sido o de analisar as 

subjetividades infantis em um contexto mais amplo, entendemos como algo necessário 

para professores e estudiosos em educação que estes tentem no mínimo conhecer um 

pouco das muitas vivências que envolvem as infâncias, tendo em vista que o papel da 

escola, pelo menos no que dita a LDB 9394/96, é garantir um atendimento educacional de 

qualidade (BRASIL, 1996) e neste aspecto, a relação passado-presente é relevante para a 

compreensão do momento atual (PERES E PASSONE, 2010, p.651). 

O cenário que envolve a construção da subjetividade infantil muda drasticamente 

de um contexto para o outro e os discursos que circundam os indivíduos vão influenciar 

mesmo que inconscientemente na construção da suas identidades.  

Neste sentido, partindo do inconsciente para entendermos alguns discursos, 

consideramos por este viés que a construção das identidades dos sujeitos nunca é pura, 

como também sua linguagem é legítima, ou seja, entendemos pelo contrário, que seu 

discurso é composto de muitos outros discursos que o perpassam (ORLANDI, 1999; 

MAINGUENEAU, 1997). Pressupomos, ainda, que o indivíduo tem sua construção 

identitária iniciada desde tenra idade e neste sentido suas vivências/convivências infantis 

vão influenciar os discursos proferidos em sua idade adulta. A isto se denomina 

Interdiscurso. 

De acordo com Carvalho (2010), Pêcheux, apoiado em Saussure, concebe a língua 

como parte da linguagem, sendo aquela um sistema com estatuto de objeto da Ciência do 

Discurso que procura refletir sobre a fala (CARVALHO, 2010, p.22). Neste aspecto, uma 
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de suas maiores formulações para Análise do Discurso se deu a partir do momento que 

percebeu na linguagem uma importante forma material da ideologia.  

  Dentro da Análise de Discurso este trabalho se inscreveu na observação dos 

interdiscursos observados a partir das entrevistas concedidas. Entendemos por 

interdiscurso, reiteramos, algo relacionado à memória, pois esta noção nos permite 

perceber o sentido dos dizeres que foram ditos, ou seja, a constituição de um discurso em 

comparação a outro discurso já existente. De acordo com Carvalho (2010) apud 

Maingueneau: “... o sujeito nunca é a origem do seu dizer. Além disso, o discurso ganha 

sentido quando se relaciona com outros discursos numa relação de confronto...” 

(IBIDEM, p.30). Para esta mesma autora a interdiscursividade, a partir de Maingueneau, é 

uma noção que está associada à circulação do discurso, ou seja, existe um já dito que se 

constitui no outro do discurso (IDEM). 

De acordo com o exposto realizamos uma reconstrução da constituição histórica 

do atendimento na Educação Infantil às “infâncias” em Caruaru (1989/1996), tanto em 

espaços da educação formal, quanto em espaços da educação não-formal, a partir das 

narrativas discursivas, analisando o interdiscurso dos sujeitos envolvidos em suas 

narrativas orais.  

São estas narrativas o foco de interpretação do contexto educacional para as 

infâncias no período supracitado. Neste sentido, reiteramos algo pontuado nos capítulos 

anteriores, quando abordamos a existência de “infâncias” no plural (MIRANDA, 2010; 

MOURA, 2011) onde já anunciávamos o reconhecimento de que cada indivíduo traz 

consigo ideologias e concepções de mundo que não são inerentes a eles, pois construídas 

no caminho de suas experiências, de modo passageiro e indeterminado.   

De acordo com Moura (2011), o contexto social, a cultura e o grupo no qual o 

indivíduo esta inserido, vão influenciar sua infância, e por isto não podemos ter um 

conceito universal sobre esta fase, entendendo que este conceito traz consigo a 

necessidade do respeito às peculiaridades. 

Enquanto educadoras, pensando as diversas infâncias, conscientizamo-nos que 

cada criança merece e deve ter seus direitos respeitados, direitos estes que passaram 

muitas décadas para serem reconhecidos legalmente e transformados em lei, a exemplo do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), e que, mesmo assim, ainda não são 

aplicados como deveriam (MIRANDA, 2010). Aqui, tratamos do direito à educação de 

qualidade, tanto na educação formal quanto na educação não formal. 

 Ratificamos com esta afirmativa que buscamos entender como se construiu este 

“direito”, em seus limites e possibilidades, nesses espaços educativos na fase infantil, a 

partir da reconstrução histórica do atendimento educacional destinado às crianças.  Diante 

desta consideração, lembramos que o espaço educativo, seja ele formal ou não-formal é 

o/um lugar onde a criança passa boa parte de sua etapa de vida infantil, vivenciando 

trocas com seus pares, estabelecendo (ou não) relações e vínculos afetivos com outras 

crianças e adultos. 

Concebemos esta etapa da vida como importante e percebemos que reconstruir o 

passado através da pesquisa é algo que vem crescendo no contexto acadêmico, ou seja, o 

contexto social infantil só pode ser compreendido na contemporaneidade se voltarmos a 

nossa atenção a determinados fatos e aspectos históricos do passado para entendermos sua 

configuração.  

Desse modo, baseados no que vimos nos capítulos anteriores, é possível 

recontarmos através da História a constituição da Educação Infantil em Caruaru a partir 

dos sujeitos envolvidos neste contexto, utilizando para isso a teoria e a metodologia 

propostas e os argumentos empíricos nos quais nos embasamos para dar subsídios a este 

recorte. Face ao exposto, procuramos reconstruir essa história através de entrevistas e de 

documentos oficiais que tiveram como aporte metodológico e teórico a História oral e a 

Análise de Discurso.  

Neste intento, tentamos paulatinamente irmos localizando os limites e 

possibilidades da Educação Infantil no contexto educacional de atendimento às crianças 

em Caruaru-Pernambuco no período que compreende 1979 a 1996 através dos 

interdiscursos presentes nas falas de nossos entrevistados. Levamos em consideração 

nesse processo a passagem de uma era denominada de assistência para outra conceituada 

como dos direitos na qual voz e vez às crianças eram enfatizados discursivamente como 

marca de mudança de um período a outro.  
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Lembrando que os sujeitos entrevistados são ex-alunos, professores e/ou ex-

professores de espaços educacionais formais e não formais pesquisados. Na educação 

formal os espaços contemplados foram os três (03) primeiros Centros Municipais de 

Educação Infantil de Caruaru, que no período em foco recebiam a nomenclatura 

“Creche”. As referidas creches são: Creche Tia Clarice, Creche Tia Carminha e Creche 

Flora Bezerra. Quanto aos espaços não-formais, realizamos a observação no Centro 

Social São José do Monte e Lar da Criança Nossa Senhora do Carmo, pois, estes foram os 

únicos locais que encontramos registros documentais.  

Na educação formal, nos 03 (três) Centros Municipais de Educação Infantil 

conseguimos entrevistar 13 (treze)  sujeitos. Sendo 06 (seis) professoras e 07 (sete) ex-

alunos (crianças na época em foco). Destes ex-alunos 06 (seis) meninas (hoje mulheres) e 

apenas um menino (hoje um homem, que inclusive tem sua filha atendida pelo mesmo 

centro no qual ele era atendido quando criança). 

Neste âmbito educativo tivemos bastante dificuldade em localizar mais sujeitos do 

sexo masculino, e quando o encontramos, em duas tentativas, obtivemos o NÃO como 

resposta para a entrevista. 

Enquanto na educação não formal, conseguimos entrevistar 10 (dez) sujeitos em 

02 (dois) espaços. No Centro Social São José conseguimos entrevistar 06 (seis) destes 

sujeitos, sendo 04 (quatro ex-professores) e 02 (duas) ex-alunas (uma delas atualmente é 

professora do centro).  

Já no Lar Nossa Senhora do Carmo a situação se inverte. Dos 04 (quatro) sujeitos 

entrevistados apenas uma mulher (ex-aluna) e os demais alunos (02) e o professor 

localizado, também do sexo masculino. 

Antes de adentramos na análise propriamente dita, faremos uma breve retomada 

da discussão que subsidia nosso trabalho na qual defendemos que uma Educação Infantil 

de qualidade passa pela escuta e respeito às diferenças e necessidades infantis, pois, 

cuidado aqui não significa controle. Lembramos ainda que a conquista desta concepção 

não se deu “do dia para a noite” e que existe um contexto histórico de lutas em seu 

entorno com idas e vindas.  
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Esta educação a qual nos referimos sublinha peculiaridades de espaços e 

contextos, posto que, não despreza diferenças. Neste caso, temos especificidades de 

objetivos educacionais diferenciados, por exemplo, nos espaços escolares e não escolares. 

Sobre isso, Gohn (2006) ressalta que é importante distinguirmos os termos educação 

formal, informal e não formal para entendermos distinções entre eles. De acordo com esta 

autora: 

... a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 

previamente demarcados... a educação informal é aquela que os 

indivíduos aprendem durante o processo de socialização – na família, no 

bairro, no clube, igreja, amigos etc. ... a educação não-formal é aquela 

que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de 

compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 

coletivas cotidianas (GOHN, 2006. p. 28). 

Porém, destes três (03) modelos de espaços educativos citados, abordamos neste 

trabalho apenas dois modelos de atendimento educativo às crianças: espaços educativos 

formais e não-formais. 

Os espaços escolares denominados atualmente de CMEIs (Centros Municipais de 

Educação Infantil), no período de 1979 a 1996 eram denominados de creches, conforme 

já havíamos pontuado anteriormente, tendo mudado o nome devido à promulgação da lei 

9394/96 que enfatiza direitos fundamentais das crianças. Contudo, quando falamos em 

atendimento às crianças nesses espaços em Caruaru, notamos a partir dos discursos dos 

entrevistados, a presença de concepções ideológicas, de caráter assistencialista, isto, 

sobretudo quando a acolhida envolve crianças menos favorecidas economicamente.  Mas, 

este caráter não é peculiar à cidade em questão, esta é uma característica histórica do 

atendimento educacional dada a este segmento, que tem suas raízes fortemente marcadas 

pela era da assistência (Miranda, 2010), era esta que, apesar de algumas mudanças, ainda 

possui muita influência nos dias atuais.  

Sobre as raízes do assistencialismo, Bogatschov e Moreira (2009) comentam que 

na Europa e nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra, uma nova função é atribuída às 

pré-escolas, a de compensar as deficiências das crianças quanto as suas misérias, pobreza 

e negligência familiar (BOGATSCHOV & MOREIRA apud ABBRAMOVAY & 
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KRAMER, 2009, p.2), ou seja, o caráter compensatório e assistencialista norteou, desde o 

começo, este modelo de atendimento de ensino infantil.  

Nesse aspecto, levando em consideração que o Brasil copiava determinadas 

posturas europeias e norte-americanas, percebe-se através das referidas autoras que o 

atendimento às crianças era também aqui de caráter assistencialista passando pelo 

atendimento compensatório e preparatório. Sob esta ótica, Bogatschov e Moreira (2009) 

afirmam que: 

O histórico do atendimento à criança pequena no Brasil, principalmente as 

excluídas, assim como no mundo, é marcado pela influência do caráter 

assistencialista. As primeiras instituições infantis no Brasil tinham a função de 

guarda das crianças e ao longo da história poucas mudanças efetivas ocorreram 

para mudar radicalmente tal concepção.  As mudanças históricas da sociedade 

capitalista no Brasil, principalmente após a década de 1980, levaram ao 

estabelecimento de políticas educacionais que destacaram a indissociabilidade 

entre o cuidar e o educar na educação infantil. Essa transição, porém não tem 

sido fácil, visto que nas creches e pré-escolas públicas ainda a prática do cuidar 

sobrepõe-se ao educar. Característica definida, seja por falta de condições 

efetivas de trabalho, pela falta de recursos físicos e materiais, ou por uma rotina 

de trabalho que enfatize atividades de higiene e alimentação na qual não há 

tempo ou valorização para o trabalho educativo (BOGATCHOV & MOREIRA, 

2009, p.1). 

Esta característica, conforme percebemos, não é apenas peculiar ao Brasil, porém, 

faz parte da história mundial de atendimento às crianças, sendo algo também bastante 

presente no contexto educacional de Caruaru/PE, presente no próprio movimento de 

atendimento às crianças pequenas no período em foco (1979/1996) nesta cidade. Tal 

forma de conceber o atendimento às crianças as desconsidera como sujeitos infantis em 

suas capacidades “bio-psico-social” e supervaloriza questões relacionadas à higienização, 

coerção, guarda/asilamento e cuidados. A supervalorização destes fatores deixa de lado 

estímulos intelectuais e sensoriais necessários ao desenvolvimento integral dos sujeitos, 

principalmente na fase geracional que estamos destacando.  

Todavia, com o passar dos anos, muitos movimentos começaram a cobrar uma 

nova postura em relação às questões sociais que envolviam a configuração dos espaços 

que ofereciam atendimento educacional de qualidade para as crianças e isso ocorre 
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principalmente após o ingresso das mulheres no mercado de trabalho (KRAMER 2006; 

OLIVEIRA, 2007). Neste caso, a própria instituição do ano de 1979 como “Ano 

Internacional da Criança”, era associada especificamente no Brasil ao processo de 

redemocratização do país o que, dentre outros fatores, contribuiu, pelo menos do ponto de 

vista legal, para que outros olhares despontassem nesse cenário. A escolha de 1979 como 

o Ano Internacional da Criança se deu em 1976 quando o UNICEF (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância) estabeleceu o referido ano com o intuito de alertar a população 

mundial para os problemas que afetavam as crianças de até sete anos no mundo inteiro. 

Outrossim, ocorreram mudanças históricas na sociedade brasileira, principalmente 

após a década de 1980, que levaram ao estabelecimento de políticas educacionais que 

destacaram a indissociabilidade entre o cuidar e o educar na educação infantil. Essa 

transição, porém, ainda hoje, não tem sido fácil como afirmam Bogatschov e Moreira 

(2009), visto que nas creches e pré-escolas públicas a prática do cuidar como controle 

sobrepõe-se à de educar como perspectiva de escuta e de estímulo à capacidade de 

deliberação na infância. 

Isto ocorre, entre outros fatores, pela falta de condições efetivas de trabalho, pela 

falta de recursos físicos e materiais e devido a uma rotina de trabalho que enfatiza 

atividades de higiene e alimentação na qual não há tempo ou valorização para o trabalho 

educativo. Características existentes dentro de uma ideologia de atendimento às crianças 

pautada nos moldes de coerção e controle, higienização e guarda (OLIVEIRA, 2007). 

Nas décadas de 70 e 80 o modelo de atendimento com perspectiva mais 

deliberativa e menos assistencialista já se estabelecia em vários lugares do Brasil, seja a 

partir de iniciativas políticas, seja a partir da pressão de movimentos sociais. A história de 

constituição das creches no Brasil está de certa forma ligada a estes movimentos e a 

alterações econômicas ocorridas no país, principalmente a partir da década de 80, algo 

que por sua vez modifica o papel da mulher na sociedade. Desta forma ocorreram 

repercussões no âmbito da familiar, especialmente no que se refere à educação dos filhos. 

Além de trabalhar fora, a mulher teve que dar conta das tarefas domésticas, especialmente 

à da guarda de seus filhos pequenos enquanto trabalhava (AGUIAR, 2001, p.30).  
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Neste caso, a importância do movimento feminista foi fundamental e a maneira 

como o significado de creche vai se modificando é pontual nesse período: 

Achamos que nós mulheres devemos lutar para que possamos nos preparar, 

tanto quanto os homens, para enfrentar a vida. É possível que nos perguntem: 

mas se as mulheres querem tudo isto, quem vai cuidar da casa e dos filhos? 

Nós respondemos: o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos é um trabalho 

necessário, pois ninguém come comida crua, anda sujo ou pode deixar os filhos 

abandonados. Queremos, portanto, boas creches e escolas para nossos filhos, 

lavanderias coletivas e restaurantes a preços populares (AGUIAR, 2001, p.34).  

A luta que o movimento feminista travou na década de 80 marca a busca 

histórica por creches para seus filhos em todo o período apresentado. A creche passa a 

ser vista como um direito da população e como um direito da criança. Neste sentido, a 

década de 80 foi um marco histórico no que diz respeito à concepção e ao papel da 

creche (RIZZO, 2010). 

De acordo com os estudos de Mantagute (2009), em 1975 o MEC criou a 

COERPE - Coordenadoria de Educação Pré-escolar, que propunha que esta educação 

deveria adotar métodos que garantissem o atendimento a um grande número de crianças a 

um baixo custo. Esta autora afirma que em Curitiba a organização das creches foi ao 

encontro destes documentos, assim como em outros Estados (Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo) onde já existiam no período 

que compreende 1970 a 1980, iniciativas voltadas para o atendimento educacional 

gratuito em creches. Em alguns casos inclusive já havia a implementação das mesmas 

(MANTAGUTE, 2009). 

Em relação à Pernambuco, o estudo de Carvalho (1985), que aborda o contexto 

político do atendimento pré-escolar em nosso Estado, traz dados relevantes acerca do 

atendimento às crianças na década de 70 e 80. Tal estudo afirma o envolvimento do 

Estado, através da Secretaria de Educação e Cultura, como mantenedor de alguns 

programas, tais como: o Projeto Centro de Educação Pré-escolar Van Leer (1974), o 

Projeto de Desenvolvimento Escolar Mini-Escola (1977) e o Projeto de Atendimento Pré-

Escola/ PROAPE (1975) (CARVALHO, 1985). 
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 Percebemos assim que as iniciativas municipais neste período ainda não eram 

efetivas. Quando se davam, ocorriam por iniciativa de pequenos grupos e em 

determinados contextos específicos. Contudo, mesmo sendo iniciativa do Estado, o 

público que recebia o atendimento pré-escolar tinha a faixa etária compreendida entre 04 

e 06 anos, isto é, crianças de 0 a 03 anos não eram privilegiadas pelo atendimento público. 

Na rede municipal a realidade não era diferente, até a constituição das creches no inicio 

da década de 80.  

Adiante, na análise dos dados de campo, tentamos entender a partir dos discursos, 

os limites e possibilidades dos direitos das crianças dentro do contexto da Educação 

Infantil na cidade de Caruaru no período examinado, à medida que localizamos nas falas 

de nossos entrevistados muitos sinais da presença da ideologia assistencialista na 

compreensão do trato com a criança, que prima pelos cuidados relacionados à higiene e 

guarda, em detrimento do ato de educar. Iniciaremos as observações para fins 

comparativos, primeiro no campo da educação formal, em seguida no campo da educação 

não-formal.  

Neste sentido, vejamos um extrato de fala de uma professora da educação formal 

que descreve o espaço de atendimento às crianças neste contexto, ou seja, na Creche 

Municipal Tia Clarice:  

 Os Centros eram vistos tipo uma necessidade para a mãe ir trabalhar e a criança 

ficar lá, com cuidados, tomar banho, ter sua toalinha, escovar os dentes, ter tudo 

direitinho, ter a sacolinha, agora, a parte pedagógica era esta que não tinha, não 

tinha supervisora para nos orientar, tinha a diretora e a secretaria. Aqui mesmo 

nesta creche as mães levavam os sapatos da entrada mesmo, tudo que as crianças 

usavam era da creche. Eu dava banho, a secretaria passava o pente e entregava as 

mães. Tinha que ser assim porque faltava gente, eram duas (02) pessoas para 

trinta e três (33) crianças. Hoje em dia evoluiu muito. Antes era assim, a criança 

chegava, eu dava a comida dela, e a gente ia brincar, eu sempre trabalhei no 

Estado, e tinha manejo... (PEF 03). 

O discurso da professora aponta inicialmente para uma concepção de espaço 

pautada nos moldes da coerção, sanitarismo e higienização. Características peculiares à 

ideologia assistencialista republicana de caráter neoliberal. Vale salientar que esta 
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professora fala sobre a Creche Tia Clarice, porque foi a primeira creche. No entanto, ela 

está atualmente lotada na Creche Tia Carminha. 

Retomando a análise, percebemos que bastava ter manejo para lidar com crianças 

no espaço educativo infantil e assim, qualquer pessoa pode estar atendendo às crianças na 

creche. A creche era nesse aspecto, apenas um espaço para a criança ficar enquanto a mãe 

trabalhava e não um direito. Na nossa concepção a creche neste discurso apresenta-se 

como a terceirização do lar, numa percepção condizente com o modelo neoliberal de 

sociedade e busca pelo bem-estar-social para atender ao mercado econômico. Se é para 

atender ao mercado acolhendo crianças, para que serviria o profissional especializado em 

educação? Qualquer um caberia neste espaço.  

Esta mesma professora sinaliza que não havia professor, enquanto em outro 

momento ela afirma ainda que embora tivesse o magistério, recebia apenas como 

atendente, já que não era “obrigado” ter professor para a Educação Infantil, isto no inicio 

do funcionamento das creches na década de 80, até porque a obrigatoriedade do 

atendimento educativo às crianças só vai acontecer de fato após a LDB 9394/96. Outra 

afirmativa da referida professora é que se não havia pessoas suficientes para “cuidar” das 

crianças, quem fizesse parte do quadro de funcionários “entrava na dança”.  

Estas características não são peculiares apenas à Caruaru, encontramos na 

literatura diversos artigos, dissertações e até mesmo teses que comprovam esta realidade 

em outras partes do Brasil. Oliveira (2007) afirma que esta concepção de que bastava 

apenas ter jeito para atender às crianças na creche tem profundas raízes históricas 

(OLIVEIRA, 2007). Mais uma vez, sinalizamos neste processo a existência de uma 

ideologia assistencialista republicana de cunho neoliberal na qual o ideal de nação 

concebe a importância do atendimento à criança para que esta tenha um futuro promissor, 

em consequência disto o país terá bons cidadãos (MIRANDA, 2010). 

Ainda de acordo com esta entrevistada quando a perguntamos sobre o processo de 

constituição da primeira creche ela nos disse que as creches surgiram em Caruaru a partir 

do seguinte contexto: 

Dona Carminha Queiroz começou fazer o porta-a-porta para a primeira 

campanha de José Queiroz, quando ela perguntava “cadê sua mãe?” Ai as 
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crianças diziam: “está trabalhando!”  E Dona Carminha começou a ficar inquieta 

e sugeriu ao então candidato a prefeito que criasse uma creche para acolher estas 

crianças. Ai ele falou que Caruaru não tinha e ela, D. Carminha disse “vamos 

tentar!”... Daí ela começou viajando para outras cidades. Começou, chamou a 

Secretaria de Educação. E aí foi inaugurada a primeira creche, a Creche Tia 

Clarice, em 1986. Centro Educacional Tia Clarice. A primeira gestora de lá foi 

Marinéia, cunhada de Carminha Queiroz. (PEF3). 

Neste momento a sociedade civil não havia despertado como um todo para a 

mobilização em busca do atendimento educacional gratuito para as crianças na faixa 

etária que pesquisamos, pois, embora o país estivesse imerso no processo de 

redemocratização, em certos contextos havia algumas limitações que continuavam sendo 

impostas pela ideologia ditatorial na instituição das primeiras creches e esse era o cenário 

em Caruaru (AGUIAR, 2001).   

No caso da Creche Tia Clarice, ainda percebemos a presença da iniciativa 

político-partidária presente no discurso dessa entrevistada, o que expõe uma ideologia 

política também comprometida, em moldes eleitoreiros, com o assistencialismo. Sobre a 

constituição da primeira creche, percebemos que este movimento durou provavelmente 

cerca de quatro 04 anos, tendo em vista que o primeiro mandato de José Queiroz de Lima 

data do ano de 1982 e a creche foi inaugurada em 1986. 

Assim, diante do exposto e colocando as falas no circuito da narrativa da História 

oral, em Thompson (2002) encontramos a seguinte perspectiva sobre a memória:  

 ... o processo de memória depende, pois, não só da capacidade de compreensão 

do indivíduo mas também de seu interesse. Assim, é muito provável que uma 

lembrança seja precisa quando corresponde a um interesse e necessidade social 

(THOMPSON, 2002, p.153). 

Neste aspecto, memória e interesse caminham juntas posto que, o rememorar e 

consequentemente o reconstruir, dependem do acionamento do interesse dos fatos falados, 

o que confere vida à narrativa.  

Voltando ao atendimento à faixa etária pesquisada, assim, embora ele já 

acontecesse em outras instâncias e a iniciativa privada já fosse responsável pelo 
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atendimento no campo da educação formal das crianças menores de 06 anos na cidade de 

Caruaru, ratificamos que o foco deste trabalho é perceber quando e de que forma esta 

constituição se inicia no âmbito público gratuito. 

Neste sentido, a partir da análise das falas dos sujeitos, reconstruímos o percurso 

de constituição dos primeiros 03 Centros Municipais de Educação Infantil da referida 

cidade. Conforme já destacamos anteriormente, nos referimos a estes espaços como 

Creches devido ao fato de que eram assim chamados no período que enfocamos.  

Nota-se a partir da fala da professora (PEF3) que a configuração deste espaço não 

foge ao modelo inicial de atendimento às crianças no Brasil, às “raízes” da Educação 

Infantil, que eram moldados nos parâmetros de higienização/sanitarismo/coerção como 

afirmam Oliveira (2007) e Kramer (2006). 

A primeira creche municipal de Caruaru a ser inaugurada foi a Creche Tia Clarice. 

Este nome foi escolhido em homenagem à médica pediátrica Dra. Clarice Pinto de Melo 

Gomes, que foi uma das percussoras no atendimento medico/higiênico/sanitário 

voluntário no município de Caruaru. Seu envolvimento com questões filantrópicas e sua 

atuação mediante os mais carentes de forma efetiva mobilizou o então prefeito José 

Queiroz de Lima juntamente a sua esposa Carminha Queiroz a homenagearem a referida 

médica. Segundo relatos de sujeitos envolvidos neste processo, ainda hoje, mesmo com a 

idade já bem avançada, Dra. Clarice ainda realiza visitas ao Centro Municipal Tia Clarice.  

O local que a creche funcionava inicialmente era no bairro Universitário, bem 

próximo a um dos bairros mais populosos de Caruaru que se chama Bairro do Salgado. 

Outra característica peculiar a esta creche em detrimento das outras que observamos é o 

envolvimento de pessoas relacionadas à igreja católica no trabalho com as crianças e as 

famílias. Acreditamos que este envolvimento tem relação com a própria localização do 

espaço, tendo em vista que a creche Tia Clarice utilizou uma casa que estava localizada 

nos fundos da Igreja Maria Gorete, atual Igreja da Natividade do Senhor. Em alguns 

momentos este envolvimento é sinalizado nos discursos dos professores e das crianças 

(hoje adultos) também: 

... vem muitas lembranças né, da igreja tinha uma igreja de lado lá, a gente ia 

brincar lá, tinha umas florzinhas, tinha os colegas da gente. Tem muita coisa que 
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vem na lembrança, eu só num lembro assim, quando eu era pequenininha, mas de 

04 e 05 anos eu me lembro. Me lembro das irmãs (freiras) porque quem tomava 

conta da gente eram as freiras. Tinha as freiras lá, de lá a gente ia para igreja, 

tinha um pátio na igreja. A capelinha ainda está de lado, nunca desmancharam. 

Lembro que tinha uns portões, umas flores, a gente fazia tiaras de flores (AEF2). 

Esta utilização de substantivos no diminutivo não é característica do discurso 

apenas das crianças, hoje adultos. Esta mesma característica está sinalizada na fala da 

professora (PEF3) quando ela diz: sacolinha, toalhinha, direitinho. Esta forma de falar 

revela uma conotação de criança fragilizada, caracterizando uma forma de ver a infância 

como um período da vida fragilizado e romanceado. Não que a criança não mereça 

atenção e proteção, porém a percepção enfatizada do cuidado fica evidenciada quando a 

professora sinaliza a ausência da prática pedagógica de cunho mais educativo/profissional 

e isto num espaço que iniciou suas atividades em 1986, ou seja, num período de plena 

efervescência de movimentos de redemocratização no país que vão culminar numa 

Constituição Federal que assegura que: 

As obrigações do Estado em busca da concretização do direito à educação 

estão concentradas no art. 208 da Carta de 1988, in verbis: Art. 208 - O dever 

do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: IV - 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 

(BRASIL, 1988). 

Se o documento reza atendimento e concretização do direito à educação, 

compreendemos que o viés da atenção, cuidados e proteção não são suficientes para dar 

conta do que está posto. Vejamos outro ponto que nos chamou atenção no discurso da 

PEF3: 

... criança é um ser divino, não pense que as crianças não sabem das coisas. 

Criança sabe tudo, tem uma percepção, sabe quem chega triste, é uma percepção 

delas... mas, hoje em dia é mais evoluído, a mente do ser humano hoje... o que eu 

observo nas crianças... as vezes tem quem diga, a criança é bestinha, pode ter tia 

bestinha, tia acomodada, tia que não sabe deixar os problemas lá em baixo (lá em 

baixo ela está se referindo ao espaço físico deste centro, tendo em vista que a 

localização das salas está em um piso superior ao piso da entrada)... aqui a gente 

tem que se doar, tem que ter amor ao próximo... se você não tiver amor ao 

próximo, se você pensar hoje eu vou ganhar 10, amanhã eu vou ganhar 20, não  é 
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assim, tem que trabalhar, agora é trabalho, porque é o seguinte: você tem 3 

pouquinhos, é melhor do que um só, porque mente vazia é oficina do inferno... 

isso eu digo, olha eu trabalho tanto, trabalho tanto... se eu fosse prefeito eu daria 

um salário diferente a quem é atendente, porque é diferente de quem lida com 

papel (PEF3). 

Primeiro a professora sinaliza para uma percepção de infância como algo 

“divino”. De acordo com Ariès (1981) esta concepção conota a oposição entre o divino e 

o profano, colocando a criança no lugar do Menino Jesus, seguindo um modelo de criança 

que surgiu inicialmente na arte e depois foi difundido como representação sentimental. 

Esta conceituação do autor aponta para características de meados do século XII. Ou seja, 

em pleno século XXI difunde-se ainda o conceito de criança como concepção de divina 

(ARIÈS, 1981).  

Em seguida, em seu discurso, a professora (PEF3) chama atenção para o modelo 

ideal de profissional que deve atuar nos trabalhos com crianças. Um profissional que 

saiba antes de tudo separar a vida pessoal da profissional, que não seja ambicioso 

tampouco queira um bom salário. Destaca que sua conduta está pautada nestes 

parâmetros, porém ela se contradiz ao final da sua fala quando afirma que se fosse um 

prefeito daria um salário digno à classe. Assim, embora ela afirme que o salário não é o 

principal motivo da atuação profissional, sua fala demonstra justamente o contrário. Seu 

discurso aponta para uma ideologia rousseuniana de condição feminina, onde a mulher e a 

criança são uma extensão do modelo de Sophie, criada por Rousseau (RIZZO, 2010, 

p.26).   

Para entender os sentidos circundantes e as ideologias presentes nos discursos, 

trazemos agora a fala de uma criança que foi atendida na creche da professora (PEF3) nos 

anos 80, revelando características deste mesmo período, no entanto com o olhar agora de 

quem recebia o atendimento. A referida criança é do sexo feminino, atualmente está com 

trinta (30) anos e sua filha está sendo atendida nesta mesma creche. Sua fala sinaliza, 

conforme podemos conferir abaixo, para características de atendimento bem semelhantes 

ao que havia sido pontuado pela professora:  

O que mais eu lembro mesmo era a comida... a gente sentava nas mesinhas, cada 

um tinha um saquinho da gente com o nome onde botavam as roupas, a gente ia 

com a roupa de casa e lá tirava e colocava a farda, na volta tirava a farda lá 
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mesmo... tinha hora que a professora sentava no birô e tinha hora que ele sentava 

perto da gente ali... no meu tempo as crianças eram mais calmas do que hoje em 

dia  (AEF 01).  

Como se pode observar, mais um discurso marcado pela presença do 

assistencialismo. Por conta dessa presença do assistencialismo bem incisiva, decidimos 

retomar brevemente características de sua ideologia de forma mais abrangente isso, para 

nos ajudar a entender a presença desta nas formações discursivas de nossos entrevistados.  

Por formações discursivas compreende-se o processo de produção de sentidos e 

sua relação com a ideologia dentro de uma conjuntura sócio-histórica. Essa compreensão 

possibilita o entendimento de certas regularidades que se encontram presentes no 

funcionamento de determinados discursos (ORLANDI, 1999). Neste sentido, notamos nas 

formações dos sujeitos entrevistados a forte presença de uma ideologia assistencialista.   

De acordo com o que discutimos no primeiro capítulo deste trabalho, o 

assistencialismo como ideologia de atendimento infantil existe com práticas 

ressignificadas ainda nos dias atuais e, nas falas dos sujeitos entrevistados, isso é 

evidenciado, sobretudo no que se refere à questão dos cuidados, no aspecto da 

alimentação. Assim, é perceptível na oralidade/reconstrução da memória dos adultos o 

quanto esta postura marcou profundamente suas relações com o espaço onde foram 

atendidos em sua infância.  

Miranda (2008) afirma que no período que compreende o final dos anos 70 e 

primeiros anos da década de 80 há um avanço nas políticas publicas a partir de certas 

mudanças no pensamento jurídico-assistencial em prol das crianças e dos adolescentes. 

Aponta ainda, que foi crescente também neste mesmo período os estudos voltados para os 

problemas das famílias, das mulheres e das crianças (MIRANDA, 2008, p.20). Mas este 

contexto de mudanças legais e crescimento nas pesquisas não garante que ocorreram 

avanços consubstanciais no entendimento do atendimento assistencial nos espaços que 

recebem os infantes; isso é o que aponta nossa pesquisa: 

 Não existia neste período o compromisso do município dar subsídios à educação 

de crianças, por isto as crianças eram matriculadas em escolas particulares ou em 

jardins... para ser implantada estas 03 creches o grupo foi a Campina Grande ver 

o modelo de creches, como era o acompanhamento das crianças, tudo isto no 
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começo mesmo. Na época, só podia colocar nas creches as mães que 

trabalhavam, tinham inclusive que trazer a declaração de que trabalhavam, as 

creches tinham inclusive um carro para acompanhar de perto este contexto de 

cada criança. Hoje em dia é diferente. Tem mãe que coloca o filho na creche e 

nem trabalha (PEF 01). 

 Em relação a isto é sinalizado neste discurso à questão da coerção, do sanitarismo 

e da guarda, ou seja, se a mãe não trabalha, então o filho não necessita ser atendido, 

mentalidade que, segundo professora, não ocorre hoje. Então o discurso mais uma vez 

expõe uma assistência neoliberal que tende a atender aos interesses de mercado, posto que 

neste caso, a criança não está sendo vista como clientela para a educação, mas somente 

para guarda/proteção e liberação da mãe para o trabalho. Assim, parece-nos que o 

discurso circulante acentua a questão do espaço municipal ser um direito apenas para as 

crianças cujas mães trabalham.  

Já na fala da professora PEF4, embora apareça um traço de ação pedagógica, sua 

ênfase esta na coerção, no sanitarismo e na guarda pontuadas acima; vejamos: 

Eles (as crianças) chegavam de manhã, tomavam café... se deixasse eles 

chegavam 06 horas da manhã, mas o horário de chegar era 06:30h, ai eles 

chegavam e tiravam a roupa que veio de casa e para ir pra casa vai com a roupa 

que chegou. Ai depois do café eles faziam a escovação e eu fazia atividade com 

um grupo, depois com outro. Daí vinha à hora do lanche, olhe pense nuns 

meninos para comer, tem uns que conseguem comer 03 pratos de cuscuz, depois 

chega à hora do banho 10 horas, ai já chegava à hora do almoço e o soninho. A 

tarde já era outra professora e outra atendente (PEF4). 

A atividade pedagógica no período em foco acontecia de forma experimental, 

pois, neste contexto educativo ela era algo “laboral” que partia da prática reflexiva muito 

intuitiva. Havia um descaso em relação à documentação de implementação destes espaços 

tendo em vista que não conseguimos as atas de fundação de nenhuma destas primeiras 

creches. Lançamos mão apenas das portarias que normatizaram/liberaram as mesmas, 

porém, os documentos do período de fundação não tivemos acesso, nem na Secretaria de 

Educação, tampouco nas próprias Creches. 

As portarias das quais nos referimos são documentos que dão o parecer favorável 

ao funcionamento das escolas. Estes documentos são liberados pela DRE (Diretoria 
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Regional de Ensino), que era o órgão normatizador ligado ao Estado que licenciava o 

funcionamento de espaços escolares. Atualmente a sigla é GRE (Gerencia Regional de 

Ensino) e elas são documentos normatizadores com números e ordem. A única pista 

discursiva relativa à análise encontrada nestes documentos é o fato de que na redação, as 

creches não são liberadas como creches, mas sim como escolas municipais e os motivos 

acerca disso não souberam nos justificar. 

 Esta questão relacionada ao desconhecimento de determinados documentos não é 

singular apenas à Secretaria de Educação. O desconhecimento acontece por parte dos 

professores também: “... documento não tem muitos na escola, mas história eu tenho ...” 

(PEF01). De fato a ausência de documentos e de outras fontes escritas fez com que 

investíssemos nas histórias contadas, na memória oral, para evidenciarmos as pistas da 

constituição da Educação Infantil em Caruaru.  

No entanto, nosso objetivo aqui não foi tratar os sujeitos entrevistados apenas 

como um documento a mais, pois, como já destacamos e salienta Thompson (1992), se as 

fontes orais podem de fato transmitir uma informação “fidedigna”, tratá-las “como um 

documento a mais” é ignorar o valor extraordinário que possuem como testemunho 

subjetivo, falado (THOMPSON, 1992, p.138) 

Assim, relatos dos entrevistados deram conta do contexto de fundação das 

creches, reconstituindo-o em sua trajetória. Nessa perspectiva do relato, alguns 

professores, que ainda estão na ativa, realizaram um comparativo entre o que foi a creche 

naquele período e como ela é na atualidade. Estes professores, contudo, demonstraram 

dificuldade no que tange a trabalhar com a memória passada posto que, enfatizaram em 

suas falas sobremaneira o tempo presente. Mas, ao final conseguimos depoimentos 

significativos. Abaixo segue uma fala que compara passado e presente e que expõe 

permanências e mudanças em relação ao assistencialismo: 

 Naquela época não tinha assim a evolução que tem hoje, a evolução de hoje é 

muito melhor, as crianças não tinham professor, não tinham psicólogo, não 

tinham o professor para ajudar na parte pedagógica, hoje em dia é a coisa mais 

linda do mundo. As crianças já saem da creche lendo, saem com alguma noção. 

Feliz da mãe que hoje tem um filho no Centro Educacional. A criança tem 

alimentação, tem cuidado, surge uma nuvenzinha negra, assim como na casa da 

gente, mas a gente empurra pra lá e o sol aparece. Naquele tempo, existia a 



 

 

86 

recreação dirigida, olha isso aqui é o “a”, isso aqui é o “e”... E cantava-se uma 

musiquinha. Tínhamos o apoio da Secretaria de Educação. Nunca faltou nada nas 

creches. Pode mudar gestão, pode entrar e sair gente que as creches são bem 

olhadas. Os Centros têm toda alimentação, têm nutricionista. Toda hora tem 

alimentação nas creches. A alimentação é boa demais (PEF 06).  

Esse discurso tem rastros evidentes de assistencialismo e mesmo quando se refere 

aos tempos atuais, isto está posto, sobretudo através da concepção de espaço ainda 

marcada pelo cuidado, isso apesar da inserção de práticas pedagógicas dentro dele. Sobre 

os dizeres e seus vestígios Orlandi (1999) afirma que:  

Os dizeres não são, como dissemos, apenas mensagens a serem decodificadas. 

São efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas e que 

estão de alguma forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o 

analista de discurso tem de apreender (ORLANDI, 1999, p.30).  

Em consonância com esta afirmativa da referida autora, a História Oral a partir de 

Thompson (1992) contribui com a nossa análise ao discurso da professora PEF6 quando 

este autor afirma que: 

O trabalho de campo para ser bem sucedido exige habilidades humanas e sociais 

ao trabalhar com os informantes, por que... deles nos vem não apenas estímulo 

intelectual, mas, às vezes por ingressar na vida de outras pessoas se dá uma 

experiência humana, profunda e comovente... pois, toda comunidade carrega 

dentro de si uma história multifacetada de trabalho, vida familiar e relações 

sociais a espera de alguém que as traga para fora (THOMPSON,1992, p.217). 

 A história multifacetada de que fala Thompson acima pode ser traduzida na 

Análise de Discurso pela polissemia; sobre esta, Orlandi (1999) diz que se trata de uma 

ruptura de processos de significação, um deslocamento, um jogo com o equívoco 

(ORLANDI, 1999). 

 Pressupomos que isto acontece pelo total desconhecimento do sujeito em relação 

ao seu discurso, ele não tem domínio sobre a linguagem. Pechêux vai chamar isto de 

esquecimento número 1 (ORLANDI, 1999, p.35), que é também chamado de 

esquecimento ideológico, onde o sujeito é afetado pela ideologia, ou seja: 

Na realidade embora realizem-se em nós, os sentidos apenas se representam 

como originando-se de nós: eles são determinados pela maneira como nos 
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inscrevemos na língua e na história e é por isto que significam e não pela nossa 

vontade (IBIDEM).  

 Assim, analisando o discurso da professora PEF6, observamos que ela concebe a 

Educação Infantil na atualidade como sendo mais avançada em relação ao período que 

pesquisamos, posto que, ter professor e psicólogo é encarado como “a coisa mais linda do 

mundo” e não como algo necessário numa instituição educativa infantil desde seu 

surgimento. Em seguida, a professora concebe como resultado positivo da educação o 

processo apenas alfabetizador, isto fica evidente quando menciona que a criança sai da 

creche (aos 06 anos) com noção de leitura. Será que educação é apenas isto? Onde é que 

fica o aspecto bio-psico-social da aprendizagem e as noções de construção de deliberação 

no espaço infantil? 

É notória a presença de uma concepção ideológica assistencialista neoliberal tanto 

no que acabamos de nos referir e quando ela pontua que “Feliz da mãe que hoje tem um 

filho no centro educacional” à medida que aqui se encontra a noção de que o atendimento 

educacional gratuito é um favor prestado às mães.  

Em consonância com este pensamento a professora ainda compara o contexto do 

espaço educativo com a relação familiar, afirmando que “A criança tem alimentação, tem 

cuidado, surge uma nuvenzinha negra, assim como na casa da gente, mas a gente empurra 

pra lá e o sol aparece”, ou seja, a criança está em proteção e isso é suficiente.  Se há 

problemas se empurra para lá, não se resolve. E ainda, compara problemas da creche com 

“nuvens negras” numa infeliz analogia. Neste discurso encontramos uma concepção 

assistencialista parental à medida que as crianças incorporaram a creche como sendo a 

continuidade do lar.  A fala ex-aluna que hoje tem 30 anos reforça esta ideologia: 

... eu lembro de uma coisa que na minha época tinha, hoje não tem mais. Eu 

cansava muito e lá na creche tinha um tubo de oxigênio que Vilma me dava 

inalação quando eu cansava. Ela me colocava no colo e eu melhorava. Hoje não 

tem mais este oxigênio, quando minha filha está doente ela tem que ficar em 

casa. Mas hoje em dia tem enfermeira ... as merendas eu me lembro. Ainda sinto 

o gosto do pirão. Sinto saudade do bolo. Sinto o cheiro e o gosto do pirão, do 

arroz, do ovo, da carne. A canja mesmo era muito boa, eu faço, mas nunca comi 

igual (AEF5).  
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É interessante observarmos que na mesma fala, a ex-aluna traça um processo 

contrabalançado entre passado e futuro, pois embora as creches hoje possuam 

enfermeiras, no entanto, não apresentam o cuidado das de sua infância, o que vem a 

destoar/deslocar da fala da professora PEF3 que trata do processo das creches na 

atualidade como evolutivo. Em nenhum momento do seu discurso a ex-aluna sinaliza a 

presença de atividades pedagógicas.  

Contudo, os sentidos envolvidos nas questões relacionadas ao papel da família 

parecem estar começando a se delinear, é o que a fala da AEF5 sinaliza quando afirma: 

“minha filha quando está doente ela tem que ficar em casa”.  O espaço educacional já não 

se responsabiliza mais com algo que é papel da família que são os cuidados com a 

saúde/cura da criança. Porém, será que este pode ser um sinal de que a Educação Infantil 

começa a assumir um papel menos assistencialista pautado nos critérios de sanitarismo? E 

a presença de enfermeiras sinaliza para o que então? Estas são questões pertinentes que se 

esbarram em limites e possibilidades desse tipo de educação. 

Algumas descrições em relação às 03 creches observadas são bem parecidas, tanto 

no aspecto físico da instituição quanto no aspecto das práticas vivenciadas na década 80. 

Vejamos como se deu a constituição da segunda creche inaugurada em Caruaru-PE. 

De acordo com a memória dos sujeitos envolvidos a inauguração desta segunda 

creche se deu bem próxima a da primeira; segundo a professora PEF3 que participou da 

instauração da primeira creche e em seguida foi designada para a segunda, a escolha do 

nome esteve intimamente relacionada à “idealizadora” e responsável pela criação destas 

em Caruaru. Assim, a creche recebeu o nome de “Creche Tia Carminha” em homenagem 

a Carminha Queiroz primeira dama do município na ocasião.  

 Entendemos que as homenagens possam ser justas posto que, mencionam nomes 

de mulheres envolvidas com o processo de constituição das creches, no entanto, 

chamamos a atenção para o uso do prefixo “tia”, adotado nas duas situações; a princípio, 

porque nenhuma delas é professora destas instituições, pois, a primeira é uma médica e a 

segunda esposa do prefeito em exercício no período em foco. Em seguida, é perceptível 

que esta nomenclatura usual de “tia” é uma armadilha ideológica como diz Freire (1997) 
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tendo em vista que ela tem uma explicação sócio-histórica que deve ser refletida. Sobre 

isto ele explica: 

Recusar a identificação da figura do professor com a da tia não significa, de 

modo algum, diminuir ou menosprezar a figura da tia, da mesma forma como 

aceitar a identificação não traduz nenhuma valoração à lei. Significa, pelo 

contrário, retirar algo fundamental ao professor: sua responsabilidade 

profissional de que faz parte a exigência política por sua formação permanente. A 

recusa, a meu ver, se deve sobretudo a duas razões principais. De um lado, evitar 

uma compreensão distorcida da tarefa profissional da professora, de outro, 

desocultar a sombra ideológica repousando manhosamente na intimidade da falsa 

identificação. Identificar professora com tia, o que foi e vem sendo ainda 

enfatizado, sobretudo na rede privada em todo o país, é quase como proclamar 

que professoras, como boas tias, não devem brigar, não devem rebelar-se, não 

devem fazer greve. Quem já viu dez mil “tias” fazendo greve, sacrificando seus 

sobrinhos, prejudicando-os no seu aprendizado? E essa ideologia que toma o 

protesto necessário da professora como manifestação de seu desamor aos alunos, 

de sua irresponsabilidade de tias, se constitui como ponto central em que se apóia 

grande parte das famílias com filhos em escolas privadas. Mas também ocorre 

com famílias de crianças de escolas públicas (FREIRE, 1997, p.09-10). 

A ideologia assistencialista reforça de certa forma este discurso de ligação parental 

entre sujeitos educadores e sujeitos educandos, principalmente quando estamos tratando 

de espaços onde e educação compensatória está presente (KRAMER, 2006), pois, a 

creche vista como a continuidade do lar, reforça as concepções deste espaço educativo 

com o caráter, sobretudo de cuidados, característica também presente na constituição 

desta segunda creche. 

O local escolhido para implantação desta creche foi o bairro Centenário, 

localidade também bastante carente na cidade de Caruaru como no da primeira. Tal 

escolha, segundo uma das professoras, se deu pelo fato de que muitas crianças deste 

bairro ficaram órfãs cedo ou então ficaram sob os cuidados de familiares. Outro motivo 

foi que a comunidade além de carente, era/é uma das mais populosas da cidade e já 

naquela época tinha um índice de criminalidade elevado. Mais uma vez localizamos nesta 

descrição uma ideologia assistencialista republicana, ou seja, a criança é o futuro da 

nação, para tanto necessita ser educada, entenda-se cuidada e protegida. Neste aspecto, 

percebemos que a escolha para a implementação de mais uma creche levou em 
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consideração a necessidade social-local num contexto de “guarda” /proteção das crianças, 

com foco também na higienização da cidade.  

Como já destacamos, a história do surgimento das creches no mundo aponta que 

estas características intencionais de constituição delas surgiram depois da escola e seu 

caráter tem sido muito associado à questão do trabalho da “mãe” fora do lar dentre outros 

aspectos.  Assim, defendiam-se ideias de que proporcionar educação era, em alguns casos, 

uma forma de proteger a criança das influências negativas de seu meio e preservar-lhe a 

inocência; em outros casos era preciso afastar a criança da ameaça da exploração, em 

outros, a educação dada a elas tinha por objetivo eliminar as suas inclinações para a 

preguiça, a vagabundagem, estas consideradas “características” das crianças pobres 

(BUJES, 2001, p.14).  Muitas destas percepções estavam interessadas em descrever as 

crianças em sua natureza moral, suas inclinações boas ou más. 

Esta é uma discussão que se faz presente nos dias atuais no que se refere à 

implantação de espaços de Educação Infantil e algumas características desta ideologia 

ainda são bastante marcantes quando se trata de tentar explicar o funcionamento destes 

espaços, numa preocupação com a criança como sendo um sujeito do “vir a ser”, isto é, 

como objeto a ser moldado para o futuro, um projeto de criança-nação (MOURA, 2011). 

Ratificamos a presença da concepção ideológica assistencialista republicana neste 

contexto. 

 Nesses mesmos moldes ideológicos foi inaugurada a terceira creche municipal 

pública em Caruaru. No dia 08 de março de 1988 a Creche Flora Bezerra abriu suas 

portas. Desta vez a nomenclatura “tia” foi abolida, contudo, o grau de parentesco da 

escolha do nome não esteve desvinculado de questões políticas, pois, a referida instituição 

recebeu este nome em homenagem à avó da então primeira dama Carminha Queiroz. Este 

fato não está explícito no documento de inauguração do local, mas nos foi revelado pela 

professora PEF2. Além desta explicação, ela abordou o fato da creche ter sido inaugurada 

no dia Internacional da Mulher: 

Tenho 51 anos e muito orgulho de dizer que estou aqui há 24 anos, desde a 

fundação. Entrei como auxiliar administrativa, comecei a cursar pedagogia, 

depois fui atendente por oito meses, atuei no berçário. Conheço cada criança 
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daqui, cada família um pouquinho. Hoje está muito melhor, melhorou muito do 

começo para cá (PEF2). 

 A perspectiva de evolução do início das creches para as que existem hoje é 

presença marcante nestes discursos: 

 É como a gente sabe que não existia nada disto e ia se aprendendo com o 

desenrolar, com a preocupação, isto aqui não dá certo, vamos ver se assim dá 

certo, vamos fazer deste outro jeito para ver se a gente acerta, as orientações não 

eram como é hoje. Hoje tem muito mais facilidade, mais formações etc. Hoje em 

dia não faz a coisa certa quem não quer, hoje que eu digo é da lei 9394/96. A 

própria lei é mais abrangente é mais clara. Hoje tem muito mais momentos de 

formação, antes não tinha muito. Hoje também, dependendo da pessoa, existem 

pessoas dedicadas que gostam do que fazem, procuram informações (PEF1). 

Então podemos analisar a partir desta fala que a falta de orientação repercutia no 

desenvolvimento do trabalho. Sendo assim, a responsabilidade de determinadas coisas 

não acontecerem como deveriam, nunca era da professora. Igualmente, o discurso desta 

professora insinua que foi necessária uma lei para as pessoas fazerem de fato a “coisa 

certa”.   

Esta expressão “a coisa certa” nos chamou bastante atenção. Porque se não se 

fazia a coisa certa, pressupõe-se que algo não certo era feito. Daí retomarmos a entrevista 

com uma das crianças da época, hoje adulto. Vejamos: 

... eu acho que era um olhar mais cruel, hoje em dia não é como antigamente, 

porque hoje tem crianças que a gente não suporta. Antigamente viam a gente 

com um olhar diferente. A gente respeitava todo mundo, a gente obedecia, mas... 

se a gente fosse de uma família bagunceira a gente não conseguia vaga na creche 

hoje em dia não. Antigamente a gente sabia conversar, o olhar, o gesto era 

diferente (AEF6).  

A crueldade pontuada nesta fala de um aluno da década de 80 sinaliza para o fato 

de que o adulto exercia o poder de controle sobre as crianças e isto era um fato comum no 

contexto social daquela década, inclusive há outra passagem, agora em um dos discursos 

de uma professora, que faz alusão a essa concepção de repressão circundante: 
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... os adultos não davam muita atenção como se dá agora. Era algo assim, senta, 

levanta, castigo, pensar. Num se deve botar pra pensar, mas existia naquela época 

esta diferença, de como o adulto vê a criança (PEF5). 

Mas há também outra compreensão para a expressão “fazer a coisa certa”, pois, de 

acordo com as mudanças de paradigma que a sociedade da década de 80 estava vivendo 

em relação à Educação Infantil, de fato alguns profissionais enfatizavam que se 

necessitava muito mais que um atendimento assistencialista para o contexto educativo 

infantil, elaborando formulações do que depois se denominou de Era dos Direitos. Sobre a 

constituição das creches, observemos o depoimento da professora abaixo: 

 Hoje o atendimento é bem melhor que quando se iniciou, não tínhamos 

experiência de nada, não havia supervisora e só tinha recreador a tarde... a tarde 

era mais recreação, cantar, brincar de roda, pronto, eu ficava somente nesta parte, 

a parte pedagógica era de manhã com a professora... a tarde a criança acordou, a 

gente dava o lanche... xixi e cocô era demais, eles eram muito dependentes, 

qualquer brincadeira tinha que ser rápida, porque eles já queriam mudar de 

brincadeira, tinham que ser brincadeiras diversificadas... as mudanças em relação 

às crianças, a forma de tentar mudar e melhorar para as crianças começou já 

perto do ano 2000 (PEF4). 

Assim, o atendimento às crianças num contexto relacionado a uma preocupação 

mais com o educar, segundo esse depoimento, só veio a acontecer perto do ano 2000, ou 

seja, após a LBD 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação); antes, o atendimento 

era voltado para os cuidados e guarda, isso mesmo numa fase em que concepções da Era 

dos Direitos emergiam no Brasil como um todo.  

Assim concluindo, de fato parece-nos que as professoras das creches no espaço 

público formal em Caruaru não tinham ainda a noção de indissociabilidade entre o cuidar 

e o educar no período por nós estudado. Tendo em vista a possibilidade de se educar 

cuidando e cuidar educando, a partir de discussões que emergem a partir da década de 80, 

entre idas e vindas, o reforço ao ideal assistencialista parecia mais fácil que um caminho 

outro que encarava a criança não como objeto de guarda, proteção e controle e sim como 

sujeito com direito a escolhas, deliberação e educação de qualidade na perspectiva aqui 

adotada. 
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3.2 A Educação Infantil Não-Formal em Caruaru no período de 1979-1996  

Os espaços de atendimentos educativos não-formais contemplados nesta pesquisa 

foram o Centro Social São José do Monte e o Lar da Criança Nossa Senhora do Carmo.   

Foram nestes 02 (dois) espaços que encontramos a possibilidade de realizar a pesquisa. 

Contudo, propúnhamos anteriormente pesquisar 03 (três) espaços de cada 

segmento. No entanto, encontramos em documentos da Secretaria de Educação 

(CADASTRO DE ESCOLAS MUNICIPAIS- ESCOLAS SEDE) uma pista sobre um 

terceiro espaço educativo que funcionava na década de 80, nomeado Jardim de Infância 

Santos Anjos. Procuramos o endereço que constava no documento, mas, neste não 

funciona hoje nenhum espaço de atendimento infantil. Procuramos ainda pistas sobre este 

espaço tanto nas entrevistas quanto na secretaria, mas, pela ausência de documentos e 

informações não foi possível localizar sujeitos que fizeram parte deste contexto. 

Assim, partimos para os 02 (dois) espaços não formais inicialmente citados que 

encontramos registros. O Cadastro de Escolas Municipais/Escola Sede é o título da 

documentação oficial consultada. Neste documento constam portarias que regulamentam 

e concedem licença de funcionamento das escolas.  

Ao observarmos esta documentação questionamos a atendente de arquivos da 

Secretaria de Educação de Caruaru sobre o fato de ele conter espaços não formais em um 

cadastro de escolas formais. Ela, no entanto, nos explicou que na ocasião a prefeitura 

cedia professores e pagava os salários a estes para darem sua contribuição pedagógica nos 

referidos espaços não formais, revelando relações entre o setor público e as ONGs. A 

documentação por si não apresenta nenhum texto evidente sobre isso, apenas apresenta 

números de ordem, endereço, cadastro, portaria e a data de publicação no Diario Oficial. 

É pertinente evidenciar a tranquilidade que foi a entrada neste campo de pesquisa, 

em relação ao espaço educativo formal, pois o acesso às informações e a forma como 

fomos recebidos, isto é, sem entraves, fora muito diferente de nossa inserção nos espaços 

formais.  

 Para ratificar esta situação, queremos deixar registrado inclusive que dentro de 

dois meses pudemos dar conta das observações nos espaços não-formais, porque, quando 

começávamos conversando sobre o nosso foco de observação que era a forma como foi 
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constituída a Educação Infantil nestes espaços em Caruaru entre 1979-1996, os sujeitos 

envolvidos, tanto professores, quanto os ex-alunos, chegavam a nos direcionar ao final da 

conversa para mais outro sujeito, que pudesse contribuir conosco. Dessa forma, 

adentramos nestes lugares questionando se a concepção de Educação Infantil vigente 

neles era diferente da dos espaços formais públicos.  

 Para nos situarmos, reiteramos aqui o conceito de educação não-formal defendido 

por Gohn (2006) que defende que esta é compreendida como a educação que é 

compartilhada e construída em espaços de ações coletivas (GOHN, 2006). Neste caso, as 

experiências vividas nestes locais foram ressignificadas a partir das entrevistas concedidas 

por sujeitos que foram partícipes destes espaços no final da década de 70, durante a 

década de 80 e início da década de 90. 

 Iniciaremos nossas análises a partir do espaço mais antigo, ou seja, o Centro 

Social São José. Este centro de atendimento social é conhecido popularmente pelo nome 

da sua idealizadora Irmã Werbuga e está localizado no bairro São Francisco, funcionando 

desde 1969, porém o atendimento às crianças menores de 06 anos se deu a partir de1975. 

 As evidências sobre este espaço se deram mediante entrevistas e também pelas 

ricas contribuições de Ferreira e Ferreira (2010). Estes autores, historiadores bem 

conhecidos na cidade de Caruaru, apresentam um registro precioso sobre o Centro Social 

São José do Monte, em obra intitulada “Centro Social São José do Monte: 40 anos de 

retrospectiva histórica (1969-2009)”. Nesta, constam análises históricas sobre os 

precursores do projeto de atendimento social do Centro Social São José. Constam também 

depoimentos e testemunhos de pessoas que fizeram e/ou fazem parte do atendimento 

direcionado a esta comunidade.  

Faz-se necessário relatarmos que a obra supracitada não apresenta uma abordagem 

focada apenas no atendimento educativo, tendo em vista que o Centro dá conta de outras 

necessidades da população, como por exemplo, na área médica, fisioterapêutica, 

artesanal, dentre outras. O fato de nosso trabalho ter como objetivo as observações em 

relação ao espaço educativo, fizeram com que filtrássemos as informações necessárias 

sobre este viés, para assim somarmos as contribuições de Ferreira e Ferreira (2010) aos 

achados nas entrevistas. 
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  Assim, o ¨Centro Social São José do Monte¨ está localizado numa área 

marginalizada na cidade de Caruaru, no morro Bom Jesus. Esta comunidade sofre com a 

discriminação e o preconceito ainda nos dias atuais por apresentar uma taxa de 

criminalidade elevada e ser o foco central dos noticiários policiais relacionados às drogas, 

violência e crimes. É uma área considerada de risco social que recebe atenção especial por 

parte de entidades de diversos setores da sociedade caruaruense, preocupadas com os 

moradores deste lugar há algumas décadas.  

Inicialmente, segundo afirma a Irmã Werbuga, a preocupação central com esta 

comunidade era com seu estado de abandono. Isto data do final da década de 60, período 

que esta religiosa chega ao Brasil, vinda para dirigir o Colégio Sagrado Coração, 

antigamente chamado de Colégio das Freiras. Depois, o foco dirigiu-se para a situação de 

risco social que sofrem as pessoas que vivem e cercam está área.  

Seu envolvimento com a comunidade a fez ir assim, em busca de ofertar melhores 

condições de vida para a comunidade carente localizada próxima às instalações do 

Colégio das Freiras e neste caso, a proximidade com a Igreja Católica fora evidente neste 

atendimento. 

Com isto, inicialmente a ideia era atender à comunidade, evangelizar-lhes e 

atender suas necessidades básicas de sobrevivência, visto que nem mesmo saneamento 

básico dispunha o lugar onde o Centro fora instalado. Este fato ocorreu por volta do final 

da década de 70 e com a fundação vieram iniciativas de atendimento educacional 

pautados na questão do artesanato para subsistência do grupo local e do próprio Centro.  

No entanto, com o passar dos anos, surgiu à necessidade de se iniciar um 

atendimento educacional com viés mais pedagógico, de estilo educacional escolar 

mesmo, com instrução e noções de alfabetização e outras atividades direcionadas da 

forma como acontecia na educação formal.  

Conforme podemos verificar através das datas de fundação do Centro, a educação 

não-formal ofertava o atendimento às crianças bem antes da implantação das creches em 

Caruaru. Curiosamente esta iniciativa se deu mediante o envolvimento de pessoas 

relacionadas à religião católica. Acreditamos que isto ocorria pelo apoio que a Irmã 

Werbuga recebeu dos católicos.  



 

 

96 

O atendimento então foi direcionado às crianças daquela comunidade que não 

recebiam educação garantida gratuitamente por outras instâncias. O discurso das 

professoras envolvidas sinaliza dessa forma, para o caráter experimental-inicial de tal 

atendimento na cidade: 

 Quando a gente começou eu sentia diferença porque não tínhamos material, mas 

a gente fazia estudos com irmã Rutarda, ela era um fenômeno na Educação 

Infantil... no começo a gente não tinha esta estrutura que tem hoje, era muito 

mais difícil, simples, banquinhos, banheiros não tinha o que tem hoje,  mas a 

gente tinha alimentação para as crianças, isso era importante... a gente começava 

assim, iniciava recebendo eles de manhã, fazíamos a rodinha, conversava com 

eles, sentados no chão, a gente não tinha muito material didático, então eu tinha o 

hábito de utilizar o quadro de giz, rezávamos com eles, cantávamos muito, 

apresentava a atividade do dia, a natureza, uma coisa assim, a gente não tinha 

muito revista, hoje já tem... tínhamos que usar a criatividade, usávamos os 

brinquedos deles para trabalhar textura, formas geométricas... trabalhar o 

concreto (PENF 03). 

Esta fala evidencia características que as ações educativas que se ofereciam às 

crianças atendidas possuíam, todavia, apesar de esboçar preocupações pedagógicas, esse 

discurso da professora sinaliza para a ideologia assistencialista religiosa de viés 

filantrópico, muito comum e circundante naquele espaço pela própria perspectiva de 

atendimento desenvolvido ali a partir dos fundadores de tal espaço. Quando ela afirma 

que o importante mesmo era a alimentação, “e isto tinha”, nós observamos que outros 

discursos relacionados a uma ideologia assistencial o entrecruzam, esboçando fragmentos 

de formações discursivas vinculadas à percepção da Educação Infantil como cuidado.  

Porém, embora em sua fala afirme que “pouca coisa tinha”, ela descreve atitudes 

pedagógicas sistematizadas e realizadas com as crianças, partindo da realidade delas, isso 

quando cantavam, apresentavam às crianças a natureza, quando abordavam as formas 

geométricas etc.; em todos estes casos, percebemos deslocamentos em relação ao discurso 

do atendimento no espaço formal.  

No entanto, o caráter assistencialista religioso de cunho religioso-filantrópico é 

sinalizado quando se afirma que durante as práticas pedagógicas se rezava com as 

crianças. Então havia também uma educação religiosa católica. Outrossim, quando esta 
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professora fala que se podia “não ter nada”, mas se tinha comida, o trabalho estava sendo 

feito e pautado numa lógica assistencialista. Esta concepção de atendimento não é 

privilégio desta professora e dos espaços não-formais, como já observamos nos espaços 

formais, este era um discurso circundante e repetido por diversos segmentos da sociedade 

daquele período. 

Segundo Rizzini (1997), a assistência ao pobre era de domínio absoluto da esfera 

religiosa e para a autora “... o sustentáculo deste tipo de ação era a noção de caridade 

cristã...” (RIZZINI, 1997, p.146). Ainda de acordo com a mesma, este tipo de assistência 

apresenta características substanciais do período medieval que perduram nos dias atuais, 

hibridizando-se com noções outras, presentes na Era dos Direitos por exemplo. Contudo, 

a prevalência dominante é da concepção assistencialista (IDEM). 

No entanto, a própria professora PENF3 não se reconhece atuando de forma 

assistencialista. Sobre isso ela diz:  

... assistencialismo é algo que é dado com interesses particulares, para aparecer, 

dizer eu fiz isto, divulgar, fazer com que apareça, e ali acabou, muitas vezes o 

que é doado pode até servir, mas o pensamento é se autopromover, é dar o peixe 

sem ensinar a pescar (PENF3). 

Contudo, apesar dessa negação, pontos de sua fala remetem à dimensão 

assistencial, sobretudo quando o assunto é sobrevivência diante de um quadro de 

miserabilidade na qual a comunidade que atendia no espaço não formal vivia.  

Um outro modelo de assistencialismo desenvolvido num período posterior, mas 

com caráter também compensatório pode ser atribuído aos pensamentos e postulados de 

Moncorvo Filho que dedicou parte da sua vida à “magna causa da infância” e foi, segundo 

Rizzini (1997), o fundador do ¨Instituto de Protecção à Assistência à Infância¨ em 1899 

(RIZZINI,1997, p.7). De acordo com a mesma autora, esta também é uma herança 

secular, que marca o discurso circundante na sociedade do início do século XX sobre a 

infância. Tal discurso, estando pautado na concepção de salvadores da nação futura, 

mantém até hoje fragmentos presentes que rodeiam as falas acerca da Educação Infantil. 

Naquela época, ou seja, século XIX, o Brasil necessitava ser uma nação ideal, então a 

infância precisava ser preparada para tal.   Esta é uma percepção assistencialista 

republicana conforme já pontuamos anteriormente (MOURA, 2011). 
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 Sobre estas percepções, localizamos no discurso circundante dos espaços não-

formais 02 (dois) tipos de ideologias assistencialistas, que embora possam parecer à 

mesma coisa, elas se diferenciam em algumas de suas características. São elas: a ideologia 

assistencialista humanística e a ideologia assistencialista humanística religiosa. Estas 

concepções apresentam algumas características comuns, mas se diferem entre si pela 

forma como o sujeito/criança é sinalizado nos discursos. Tentando identificar essas 

ideologias, passamos a examinar as concepções de infância que circundavam a fala dos 

entrevistados:  

Mesmo não sendo uma unidade sistematizada de ensino regular, aqui, antes do 

sujeito ter uma formação ou se não tenha, ele é tratado como ser humano, 

independentemente ele não podia ser nada, precisa ter a vez de sorrir, a vez de 

brincar, a vez de acertar, eu acredito que o Centro Social é uma instituição que dá 

suporte para isto, que oportuniza isto,  a vez de.  Se você está certo, vai ampliar, é 

o humanismo... trago Freire para isto... é dá a ele, trabalhar a realidade dele,  dá a 

ele sem que ele se sinta rotulado, uma educação para a vida (PENF1). 

Este “ele” ou “dele” é o sujeito criança. A referência aparece em diversos 

momentos na fala desta professora, tanto na entrevista que nos concedeu e quando de seu 

relato escrito no livro de Ferreira e Ferreira (2010). Assim, o entendimento do outro (a 

criança) é realizado discursivamente de modo a enxergá-lo como um ser importante que 

deve ser respeitado nas concepções que carrega de seu meio. Contudo, está presente neste 

discurso a ideologia assistencialista humanística e suas marcas podem ser notadas através 

dos significantes que cercam a concepção de criança/infância, mais especificamente nas 

enunciações “dá suporte, dá a ele, dá oportunidade”, o que contradiz e hibridiza a 

concepção freiriana de humanismo a qual a professora se diz filiar. No livro de Ferreira e 

Ferreira (2010), a referida professora afirma:  

Todas as informações eram interiorizadas durante as atividades do Grupo, que 

nos orientava para vivermos em uma sociedade onde somente tinham respeito e 

eram valorizadas as moças de classe alta, mas aqui aprendemos que éramos de 

classe menos favorecida, porém fazíamos a diferença nos espaços aonde 

chegávamos, com boas maneiras e tudo que estava relacionado aos princípios 

básicos educativos (FERREIRA & FERREIRA, 2010, p.35-36). 

Naquele período estava em plena discussão, principalmente nas formações 

continuadas dos professores, uma tentativa no entendimento da concepção freiriana 
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humanística. Estamos falando do período pós-ditadura, em pleno movimento de 

redemocratização, onde as concepções de Paulo Freire tomam corpo. Essas concepções de  

assistencialismo diferem do  assistencialismo republicano justamente porque se 

preocupam de alguma forma com a realidade e as aprendizagens que os alunos trazem. A 

fala da professora PENF1 revela isto. 

 Sobre a diferença entre educação formal e não formal esta mesma professora 

PENF1 considera que: 

... na escola, no espaço formal, além de ter algo que é aquela situação 

sistematizada que é uma exigência mesmo que o próprio sistema exige isto, 

burocrático até dizer tanto... este espaço que eu estou relacionando aqui que é o 

Centro, trabalhávamos a porta aberta, hora de sair hora de entrar e tal. Mas, aqui 

as crianças tem o direito de dizer: olha tia eu não estou gostando disto, eu quero 

fazer isto... por que minha gente para ter um indivíduo que produza, que  ele  

sinta prazer no que tá fazendo, mas, se ele tá num espaço que ele sinta prazer, 

precisa ter liberdade, ele vai dar o melhor de si... o que seria de formar muitas 

vezes deforma, na escola a gente tem muito isto . E o burocrático muitas vezes 

faz perder a mística (PENF1). 

 Destarte, como podemos observar, através de um discurso de cunho 

assistencialista humanístico, tal professora faz distinções entre a liberdade vivenciada nos 

espaços formais e não formais, qualificando os primeiros como burocráticos. Neste 

sentido, esboça deslocamentos em relação às falas das professoras dos espaços formais 

que apresentam uma ideologia assistencialista republicana.  

 A forma de atuar pedagogicamente desta professora deixou marcas na memória de 

algumas crianças, hoje adultas. Mais uma vez o assistencialismo marca as falas destes ex-

alunos:  

... minha professora mais marcante foi Ana, a gente ajudava nas tarefas, a gente 

ajudava a varrer a sala, mas não era por obrigação não, era porque a gente pedia, 

a hora de lavar as mãos era aquela fila... a figura da professora era a réplica da 

mãe, o que ela dava a gente ficou (AENF2). 

 Se a “figura da professora era a réplica da mãe” então o espaço educativo é 

compreendido como a continuidade do lar e, reitera-se, a concepção assistencialista 

também circunda os discursos dos ex-alunos. A memória sinaliza que no período em que 
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estavam sendo atendidos naquele espaço educativo o que os fazia estar ali era o que eles 

estavam “recebendo”, no sentido do que lhes era dado. Esta afirmativa vem mais adiante 

em um outro trecho da entrevista da ex-aluna do Centro Social AENF2: 

... comida, qualidade do serviço, como se eu tivesse em casa, era como que o que 

eu tinha aqui eu não tinha em casa, a receptividade dos professores, esta questão 

de completar, de ser família, colegas, espaço e professores (AENF2). 

 Contudo, mesmo com traços assistencialistas ainda, os sujeitos dos espaços não-

formais já sinalizam de certa forma para um atendimento diferenciado da educação 

formal. Inclusive, pontuando atividades pedagógicas e as formas como vivenciavam isto 

durante o cotidiano no Centro Social:  

... me lembro que a gente levava atividade para o parque, tanto a gente estava 

brincando no parque quanto fazendo as atividades, a gente pintava com os dedos, 

pintava com as mãos, brincava com folhas de plantas, folhas de castanholas, elas 

faziam muito carimbos de chuchu, a gente riscava os lápis em cima das folhas, 

Ave Maria, aquilo era muito bom! (AENF2). 

 Outra criança da época (década de 80) também traz algumas características 

pedagógicas a partir de seu discurso, sinalizando o viés educativo vivenciado no Centro 

Social: 

... brincava muito, assistia pouquíssima televisão, dramatizava muito, o teatro 

marcou muito, caixas, máscaras, lembra até o cheiro daquela época, eu lembro 

que quando a gente vestia as roupas já acreditava que era outra pessoa (AENF1). 

 O fato de aparecerem características de cunho educativo, e este cunho ser 

diferente de práticas educativas evidenciadas nos espaços formais, não afasta a ideologia 

assistencialista presente nos discursos analisados, no entanto, o que nos chama atenção é 

que na educação formal não encontramos esta evidencia de práticas educativas, só de 

práticas de cuidado, guarda com o intuito do controle. 

 Porém, esta prática pedagógica não é um aspecto comum entre os 02 (dois) 

espaços não-formais observados, pois nas entrevistas feitas com os sujeitos que fizeram 

parte da Educação Infantil no ¨Lar da Criança Pobre Nossa Senhora do Carmo¨, estas 

características não aparecem com mesma ênfase. 
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 Assim o ¨Lar da Criança Pobre Nossa Senhora do Carmo¨ iniciou suas atividades 

no final da década de 70 por iniciativa da Irmã Celina Célia Bezerra Galvão, mais 

conhecida como tia Célia. O principal objetivo, segundo um dos professores da época, era 

o de cuidar das crianças para que elas não ficassem na vulnerabilidade.  

 O mesmo professor, diga-se de passagem, o primeiro e único do gênero masculino 

localizado em tais espaços, sinaliza na maioria das vezes que a preocupação do Lar foi, e 

ainda é, a de dar aquilo que a família não podia dar na esfera do lar.  

 Em seu discurso, como em outros, a palavra dar emerge no sentido da ideologia 

assistencialista humanista de cunho religioso. Este viés foi analisado desta forma porque o 

referido professor informa que as atividades pedagógicas trabalhadas no lar eram 

orientadas pelas irmãs da caridade (freiras), e que elas ensejavam com seu trabalho 

despertar o desejo de ajudar aqueles meninos que não tinham outra alternativa; isso 

ocorria, porém respeitando-se “a realidade deles”, o que dá um tom humanístico ao 

discurso, distanciando-o da ideologia assistencialista republicana que não levava em conta 

as aprendizagens e experiências trazidas pelos alunos, porém aproxima esse humanismo 

de perspectivas religiosas de cunho caritativo posto que, a leitura pedagógica levava em 

conta uma formação religiosa, anterior a qualquer outra.  

 Neste aspecto, as entrevistas realizadas neste último espaço não escolar, 

sinalizaram, tanto entre professores e ex-professores, como junto a ex-alunos, para um 

perfil mais conservador no que se refere à própria leitura de humanismo, isso se 

comparado ao ¨Centro Social São José do Monte¨, todavia, revelaram em outros 

momentos concomitantemente, a presença tanto da ideologia assistencialista humanística 

como da ideologia assistencialista humanística religiosa em moldes muito próximo ao que 

fora evidenciado no espaço do Centro São José.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Escrever sobre a História da Educação Infantil e algumas leituras de infâncias que 

a envolvem, justificou-se pelo interesse pessoal e profissional por essa temática, aliando a 

isto, não somente a minha própria história de vida, mas o trabalho que venho 

desenvolvendo com crianças desde que iniciei minha atividade profissional enquanto 

educadora.  

Este desejo se corporificou, especialmente, porque uma curiosidade sempre me 

inquietou e esta dizia respeito ao modo como se deu a construção histórica do segmento 

educativo que atende às crianças em Caruaru, cidade em que nasci. Assim, filiei-me à 

concepção da Nova História posto que, esta considera história acontecimentos que 

acabam de acontecer e que podem ser lidos de diversas formas e por diversos ângulos 

(BURKE, 1992).  

Igualmente, acreditei ser interessante entender também como se deu 

historicamente o relacionamento entre adultos e crianças em determinada época, 

procurando observar como este cenário foi sendo socialmente e educativamente 

desenvolvido. Tendo em vista que o período que nos propomos examinar (1979-1996), 

coincidia, de acordo com Miranda (2010), com o início da chamada Era dos Direitos, 

escolhemos nos debruçarmos sobre ele, tomando-o como pauta de pesquisa.  

 Neste sentido, entender quais concepções de infância foram contempladas em 

relacionamentos dessa época, ou seja, entender como adultos concebiam, cuidavam e 

educavam as crianças desta ou daquela maneira; como também, compreender como as 

próprias crianças (hoje adultos) se viam nestes espaços, nos interessou. Para tanto, 

buscamos pistas e a pesquisa se encaminhou inicialmente pelos referenciais teóricos e 

históricos de pesquisadores que trabalham com essa temática. Após a análise do material 

colhido, chegamos ao entendimento de que existem alguns limites e algumas 

possibilidades na implantação e, sobretudo, na consolidação de uma Era dos Direitos.  

Os limites que pudemos identificar no campo da educação formal nos espaços 

investigados, diz respeito especificamente à questão do cuidado em detrimento da 

educação. Assim, observamos nas entrevistas realizadas como é muito forte ainda a 
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concepção assistencialista de cunho republicano nestes locais, à medida que a criança que 

recebeu este atendimento nos anos pesquisados era, e ainda hoje é concebida, como 

“coitadinha” e como tal precisa basicamente ser alimentada e higienizada; além de que, 

em tal conjuntura, sua capacidade intelectual é lamentavelmente e preconceituosamente 

percebida como “restrita”. 

 Dessa forma, existe uma visão marginalizada em relação ao público que é 

atendido nestes espaços educativos, como se o atendimento direcionado às crianças que 

ali vão não fosse um direito delas, fosse um favor prestado pela gestão municipal. Nesse 

sentido, talvez os professores desses lugares desconhecessem/desconheçam a quantidade 

de impostos arrecadados pelo município e as verbas viabilizadas pelos governos para esta 

finalidade educativa. 

Quanto à educação não-formal, os limites, nos dois espaços neste trabalho 

pesquisados, dizem respeito diretamente à questão de terem vínculos com o público, 

porém serem mantidos por ONGs de perfil religioso católico; como tal, estes espaços 

possuem ideologias ligadas a fundações filantrópicas e beneficentes. Neste sentido, sua 

própria conceituação de educação filia-se a noções de prestação de serviços como favores 

às crianças, até porque, a educação não-formal não é uma obrigatoriedade garantida por 

lei e mesmo com leituras e posições diferenciadas em relação ao espaço formal, 

especificamente no que se refere a um tom de maior respeito às aprendizagens que as 

crianças trazem, as interligações com percepções de caridade são muito fortes.  

Em se tratando de possibilidades, tanto no campo da educação formal, quanto no 

da educação não-formal, pensamos que ambos os espaços ainda têm muito o que 

entrecruzar, interagir com a Era dos Direitos e talvez, isso seja possível, entre outros 

modos, através de uma formação profissional mais incisiva acerca da legislação atual no 

aspecto referente aos direitos das crianças. Assim quem sabe, possamos promover como 

resultado uma Educação Infantil mais responsável no sentido de se trabalhar e tratar 

crianças nessa fase geracional de modo menos controlador e mais autônomo, isto é, 

enxergando-as como sujeitos e não peças ou máquinas de um sistema, montadas ou 

preparadas para dar conta especialmente de demandas políticas e econômicas que 

repercutem no educacional de uma forma desumana, ingênua e não plural. Mas, esta 
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história ainda está sendo contada/recontada, através de idas e vindas e de trajetórias e 

tramas outras tecidas.  
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