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Resumo 

 

  Este trabalho monográfico busca a compreensão do sentimento moderno de 

infância e de sua entrada no mundo escolar, as dificuldades com a separação da mãe e 

das crianças no período escolar, que cada vez passa a ser mais cedo. Com o auxílio da 

obra de Phillipe  Ariè, investigando a formação do sentimento de infância, a passagem 

da infância para o mundo adulto, as primeiras características da infância, e a formação 

das escolas.  

 

Palavras-chave: criança, família, educação 

 

Summary 

 

 This monograph seeks to understand the modern sense of childhood and entering 

the school world, the difficulties with the separation of mother and child during school 

hours, which increasingly becomes earlier. With the aid of the work of Phillipe Arie, 

investigating the formation of childhood feeling, the passage from childhood to the 

adult world, the first characteristic of childhood, and the formation of schools. 
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I- INTRODUÇÃO 

 

 Durante minha infância passei por mudanças que me fizeram pensar sobre a 

escola nos primeiros anos de vida, sua importância e o porquê de muitas famílias não 

acharem necessário. Ainda hoje sou considerada uma criança grande pelo meio social 

com o qual convivo. A infância, a criança, os brinquedos e as brincadeiras me 

encantam. Por este motivo desejo pesquisar sobre a história da criança e sua 

representação. Buscar entender como a representação de infância foi produzida e como 

essa produção está colocada no nosso tempo presente. 

 Considero a compreensão da criança, da sua história e de como é representada 

socialmente de suma importância para a educação. A criança é considerada o principal 

sujeito da educação. Se considera que através da educação da criança se educa a 

população, tornando possível uma sociedade mais justa e igualitária.  

         Penso que essa “consideração” do meio social que vivo se dá por algumas ações 

que, até hoje, tenho: assistir desenhos e filmes infantis, gostar de brinquedos e 

brincadeiras, visitar lojas de brinquedos, escolher o ovo de páscoa pelo brinde, interagir 

bem com as crianças, cativando-as, entre outros. Existirá já construída, uma 

representação do que é ou não “ser criança”?  

 Este trabalho monográfico visa à compreensão da escola para as crianças nos 

primeiros anos, sua importância, a necessidade das crianças fora do grupo parental, 

nessa faixa etária, e as mudanças na nomenclatura deste tempo escolar.  

           Discute a trajetória da concepção de infância e a importância da escola nos 

primeiros anos, a necessidade das crianças fora do grupo parental nessa faixa etária, as 

mudanças na nomenclatura deste “tempo” escolar, quando “a criança” adquire o 

“status” de “aluno”. A escola se faz importante socialmente para quem frequenta e 

para quem não frequenta.   

           De acordo com Philippe Ariès (1986), no livro “A história social da criança e da 

família”, a infância nem sempre foi representada como atualmente. 

          Herdeiro de Ariès, Neil Postman, no trabalho intitulado “O desaparecimento da 

infância”, destaca que os adultos no mundo moderno, divergente dos medievais, terão 
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preocupações com suas crianças resultando na criação de concepções analíticas e teorias 

sobre o desenvolvimento infantil nas instituições específicas para a formação dos 

jovens, os colégios.  

             A procura por colégios cresce conforme se entende a necessidade de educadores 

especializados. Com a difusão da leitura e da escrita surgem os pudores para com as 

crianças. É necessário ensinar a ler e dirigir a leitura para conhecimentos 

recomendáveis. 
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CAPITULO I – PRODUZINDO A REPRESENTAÇÃO DE 

CRIANÇA 

 

1.1 – A criança como um adulto em miniatura 

 As artes gregas teriam sido as primeiras a dar uma representação realista da 

criança, ou uma idealização da infância, com toda a sua graça, forma e redondeza. 

Ainda no período helenístico (323 a.c. – 146 a.c.) haviam várias figuras do pequeno 

Eros, retratado com exuberância. Os temas helenísticos desapareceram da iconografia 

levando com eles a infância, os românicos retornam com a recusa dos traços infantis 

como nas épocas arcaicas anteriores ao helenismo. O que demonstra o desinteresse dos 

homens dos séculos X/XI com a infância, estes não se detinham perante a imagem da 

infância, que julgavam ser desinteressante e até mesmo irreal. 

 O sentimento e a representação da infância é um fenômeno recente. Até quase o 

final da Idade Média, por volta do século XI, a infância era completamente ignorada e 

nas poucas vezes que foi retratada, nas artes românicas, mostrava uma ideia de 

deformação. Durante o século XII passaram a ser consideradas adultos em menor 

escala, porém o sentimento não mudou e a criança continua a ser ignorada. No século 

XIII começam a ocorrer mudanças e a ganhar sentimentos, mas não há caracterização de 

forma particular, continuam sendo homens em tamanhos reduzidos.   

 Na sociedade medieval o sentimento de infância não existia, não que as crianças 

fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. Não significa que as famílias não 

tinham afeição por suas crianças apenas não eram reconhecidas as particularidades que 

distingue a criança do adulto. Devido às altas taxas de mortalidade na primeira infância 

as crianças muito pequenas não eram consideradas. As que conseguiam sobreviver a 

esse período, logo eram introduzidas à sociedade como um adulto. Não havia distinção 

entre crianças e adultos, as crianças eram permitidas todas as sortes dos adultos como os 

jogos, mesmo os inapropriados, as músicas, etc. 

 É no século XIII que as crianças começam a surgir, na iconografia, com um 

sentimento mais próximo do sentimento moderno, quando surge um anjo representado 
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pela aparência de um jovem rapaz, com a idade de uma criança mais ou menos na 

segunda infância. O segundo tipo de criança que aparece é o menino Jesus que 

anteriormente era retratado conforme as outras crianças, um adulto em miniatura. Os 

casos de aparecimento de crianças com sentimentos da tenra infância eram raros, 

limitando-se até o século XIV, ao menino Jesus, sendo retratado com uma camisa leve. 

  

Virgem Maria e Menino Jesus cercados por cinco anjos de Botticelli. 

  Anunciação da Virgem por Fra Angelico. 
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 Na fase gótica surge uma nova forma de representação, a criança nua, que passa 

a ser inserida ao se tratar dos Inocentes ou das crianças mortas. Sendo as alegorias da 

morte e da alma que introduziria no mundo das formas a imagem da nudez infantil.  

 Não só as imagens descrevem a indiferença pelas características próprias da 

infância existente até o século XII. As vestimentas comprovavam o quanto a infância 

era pouco particularizada na vida real. Ao nascerem às crianças eram enrolados com 

uma faixa de tecido em torno do seu corpo, os cueiros. Ao deixar os cueiros passavam a 

ser vestidos conforme os homens e mulheres de sua condição.  Ao longo da idade 

média os trajes dos adultos eram a túnica longa rente ao corpo. As crianças eram 

vestidas da mesma forma. No século XIV ocorre uma revolução nos trajes dos adultos, 

porém esta não atinge as crianças que continuam a usar a túnica longa. 

 

1.2 – A criança como criança  

 

 Na Idade Média, as idades da vida são tratadas de forma aparentemente verbal. 

Eram uma forma de conceber a biologia humana, com ideias que separavam as idades 

em grupos de 7: a primeira infância, chamada enfant, duraria até os sete anos, que é 

quando a criança ainda não fala perfeitamente, é seguida pela segunda idade, que vai até 

os quatorze anos, chamada de pueritia, pois a criança ainda tem a pureza infantil, a 

terceira idade é chamada de adolescência e termina aos vinte e um anos, esta idade é 

assim chamada pois a pessoa já é grande o suficiente para procriar e seus membros 

ainda são aptos para crescer. Depois vem a juventude, que para alguns estudiosos 

duravam até os quarenta e cinco anos, ou até os cinquenta para outros. Esta idade é 

assim chamada devido a força que a pessoa tem para ajudar a si e ao próximo. Depois se 

segue a senectude e a velhice.  

  O sentimento moderno de infância começa a aparecer no século XIII, mas é no 

século XIV que ele começa a se ampliar devido ao tema da infância sagrada na 

iconografia. Aos poucos a infância religiosa deixa de se limitar a infância de Jesus, 

surgindo a infância da Virgem Maria seguindo-se das infâncias santas, como a de São 

João, Maria-Zebedeu e Maria Salomé.  
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A virgem menina e seus pais. 

 No século XV surgem duas novas representações da infância: o retrato, que 

aparece no século XVI com os retratos das crianças mortas, o que marca um momento 

importante na historia dos sentimentos, e o putto, que é a criancinha nua, surge no fim 

do século XVI e representa uma revivencia do Eros helenístico.  

   

 No século XVII os retratos de crianças sozinhas se tornam comum e os antigos 

retratos de família passam a se organizar em torno da criança. É a partir deste século 

que a criança começa a ter um traje específico, que os distingue dos adultos. Ao saírem 

dos cueiros as crianças, tanto os meninos como as meninas, usavam saia, vestido e 

avental, o traje era o mesmo das mulheres adultas, pois essa separação ainda não existia 

nos casos das meninas. São acrescentadas duas tiras aos vestidos para que sejam 

ensinados a andar. Esses trajes eram usados até os quatro ou cinco anos quando os 

meninos passam a usar vestidos aberto na frente e fechados na parte de trás com botões 
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ou agulhetas. Eram vestidos compridos e com golas de homem que precediam as calças 

justas pelos joelhos, quando o menino atingia os oito anos.  

 

Catherine de Bethisy e seu irmão. 

 A roupa então passa a ter a denotação de marcar as fases de crescimento, pois 

com a roupa torna-se possível ver as etapas do crescimento que transforma a criança em 

homem. Nas meninas não há essa separação. Assim que deixam de usar cueiros passam 

para o vestido igual aos das mulheres adultas e dos meninos pequenos. Há apenas uma 

diferença entre a roupa dos meninos e das meninas pequenos das mulheres adultas, pois 

nas roupas das crianças há duas fitas largas presas ao vestido atrás dos ombros, que 

ficam pendentes nas costas. Nos séculos XVII e início do XVIII as fitas se tornam 

marcas da infância e sua origem se dá na antiga roupa do século XVI, pois suas capas e 

túnicas tinham mangas que poderiam vestir ou deixar pendentes, que com o tempo 

perderam o seu uso e se tornou um adorno, uma falsa manga pendurada.  
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Familia Harberth por Philippe de Champaigne 
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CAPÍTULO II – O RITUAL DE PASSAGEM DO LAR PARA A ESCOLA 

 

2.1 – Deixando de ser criança para ser aluno.  

   

 O sucesso das instituições escolares contribuiu para um sentimento de infância 

longa. Antes das instituições a infância só era considerada até os cinco ou sete anos. 

Passando dessa fase as crianças se fundiam, sem transição, aos adultos. A infância foi 

prolongada quando uma etapa intermediária, antes rara, foi introduzida: a etapa da 

escola, do colégio.  

 Nos séculos XII, XIII e XIV as crianças permaneciam em casa, aos cuidados das 

mulheres, até o período dos sete ou nove anos. Quando eram enviadas para casas de 

outras pessoas com o intuito de aprender as tarefas domésticas e as boas maneiras. Ali 

ficavam por mais sete ou nove anos, até o período dos quatorze aos dezoito anos. Esse 

hábito de entregar as crianças a famílias estranhas gera os contratos de aprendizagem, 

onde, em muitos deles, era especificado que o mestre deveria “ensinar” a criança e 

“mostrar-lhe os detalhes de sua mercadoria”. 

 No século XV a educação passa a ser fornecida cada vez mais pela escola e os 

pais passam a acompanhar mais de perto os seus filhos, que agora passam a ficar menos 

tempo longe de casa. Nesse período as crianças normalmente não eram internas no 

colégio, moravam em um pensionato particular ou na casa de um mestre, e nos dias de 

feira a família traziam-lhe dinheiro e provisões.  

 A particularidade infantil, o conhecimento pela psicologia infantil e a 

preocupação com um método adaptado a essa psicologia só passam a ser sentidos no 

século XVII com os verdadeiros inovadores, o reformador escolástico do século XV, e 

acima de tudo os jesuítas, oratorianos e jansenistas do século XVII.  

 Até o século XVIII não havia uma separação em classes. As crianças entre 10 e 

13 anos e os adolescentes entre 15 a 20 se misturavam dentro das mesmas classes. Na 

linguagem comum, dizer que um menino estava em idade escolar não significava que 

era necessariamente uma criança, pois essa idade podia ser considerada como um limite 
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além do qual a pessoa não teria muito sucesso, pois se ia para a escola quando se podia, 

ou muito cedo ou muito tarde.  

 Ao entrarem para a escola, os alunos imediatamente entravam no mundo dos 

adultos e eram abandonados a sua própria sorte. Poucos alunos continuavam a viver 

com os pais, alguns viviam em regime de pensão, normalmente na casa do mestre ou de 

um padre ou cônego, as condições eram fixadas por um contrato semelhantes ao 

contrato de aprendizagem. A maioria dos alunos morava onde podiam, como o habitante 

local, vários em cada quarto, velhos e jovens misturados.  

 O sucesso das instituições escolares e as práticas de educação orientadas pelos 

moralistas e educadores do século XVII foi o ponto primordial para um sentimento 

grave de infância longa. A infância é prolongada para além dos anos em que o garotinho 

anda com o auxílio de guias, surgindo uma etapa intermediária: a da escola, do colégio. 

 As classes de idades passam a se organizar em torno das instituições. Os 

estudantes, chamados de écolier (escolar) até o século XIX, eram associados a uma 

infância longa. A adolescência começa a se distinguir no final do século XVIII através 

da conscrição e do serviço militar, os conscritos do século XIX e XX são associados a 

adolescência.  

 No século XIX a escolaridade se torna uma questão de crianças e jovens. A 

instituição ideal passa a ser o internato, seja ele um liceu, um pequeno seminário, um 

colégio religioso ou um colégio normal, o que impõe a família o respeito pelo ciclo 

escolar integral. A infância passa  a ser prolongada até quase toda a duração do ciclo 

escolar, que apresenta uma disciplina cada vez mais rigorosa e rígida, e é essa disciplina 

que separa a criança que a suporta da liberdade do adulto. 

  

2.2 – Novas rotinas e novos comportamentos sociais. 

 

 Na Idade Média as escolas e os colégios eram reservados a um pequeno número 

de clérigos. Durante esse período não havia uma idade determinada para entrar na 
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escola e as diferentes idades se misturavam, pois para os medievais a ideia de idade era 

indiferente e ao entrar na escola a criança imediatamente entrava no mundo dos adultos. 

 No século XIII, os colégios eram asilos para estudantes pobres, neste local não 

se ensinavam e sim viviam em comunidades. A partir do século XV estas comunidades 

tornam-se institutos de ensino e sua numerosa população foi submetida a uma 

hierarquia autoritária e neste local passam a ser ensinadas.  

 Estes colégios foram os modelos das grandes instituições escolares dos séculos 

XV, XVI e XVII, como os Colégios dos Jesuítas, os Colégios dos doutrinários e os 

Colégios dos Oratorianos. O marco para a evolução da Escola Medieval ao Colégio 

Moderno é o estabelecimento de uma regra de disciplina. Os locais de ensino deixam de 

ser as simples salas de aulas, onde se forravam o chão com uma palha para os alunos se 

sentarem ou usavam-se bancos para os cerca de 200 alunos com idades variadas de 6 a 

20 anos, para tornar-se uma instituição complexa de ensino, vigilância e enquadramento 

da juventude.    

 A evolução da instituição escolar esta ligada a uma evolução do sentimento das 

idades e da infância. Pois se no inicio era normal e completamente aceito a mistura das 

idades, passa a existir uma repugnância em relação a isso. Começa com os pequenos 

alunos de gramática e estendem-se aos maiores, alunos de física, lógica e artes.  

 A população escolar começa a ser dividida em grupos de mesma capacidade no 

inicio do Século XV. Ao longo do determinado século foi designado para cada grupo 

um professor especial e as classes e seus professores passam a ser isoladas em salas 

especiais, atendendo a nova necessidade de adaptar o ensino do mestre ao nível do 

aluno.  

 A divisão de classes estabeleceu subdivisões no interior da população escolar. 

Essa divisão indicava particularidades da infância e da juventude, que no seu interior 

coexistiam diversas categorias. Não que a divisão de classes correspondesse à divisão 

de idades, pois na realidade importava-se mais o grau de escolaridade do que o grau de 

idade. 

 Até o inicio do século XVII, hábitos escolares medievais ainda persistem. As 

idades ainda se misturam nas classes e a precocidade ainda era ligada ao sucesso. Logo 
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a admiração pelos jovens prodígios transforma-se em repugnância e a primeira infância, 

que até meados do século XVII é caracterizada até os 5 ou 6 anos, passa a ser retidas em 

classes mais baixas. A primeira infância passa a ser considerada maior, com duração até 

os nove ou dez anos, assim as crianças até dez anos eram mantidas afastadas da escola 

com a justificativa de que nessa idade as crianças são fracas e incapazes. 

 Mesmo com a infância isolada, nos séculos XVII e XVIII o restante da 

comunidade escolar ainda vivia com a arcaica mistura de idades. Crianças de 10 a 14 

anos, adolescentes de 15 a 18 e rapazes de 19 a 25 anos frequentavam as mesmas 

classes. No século XIX apenas os “barbudos” com mais de 20 anos que eram separados, 

ainda não sentiam necessidades de separa a segunda infância da adolescência e da 

juventude.   

 A partir do século XV, e principalmente nos séculos XVI e XVII, o colégio 

passa a dedicar-se essencialmente a formação e a educação da juventude, inspirando-se 

em elementos de psicologia que atesta a necessidade da disciplina, constante e orgânica. 

A origem da disciplina escolar esta na disciplina eclesiástica ou religiosa. Era um 

instrumento de coerção adotado por sua eficácia. É na introdução da disciplina que está 

à diferença essencial entre a escola da Idade Média e o colégio dos tempos modernos. 

 No século XVIII a escola única é substituída por um sistema de ensino duplo, 

onde os ramos correspondem à condição social, e não a idade. Eram o ensino primário e 

o secundário. O primário é um ensino curto, uma escola para o povo. O secundário é um 

ensino longo, nos liceus ou nos colégios para burgueses. 

 No século XIX a instituição de ensino ideal eram os internatos. Nessas 

instituições ainda apresentavam traços arcaicos, mas a disciplina dá aos colégios um 

caráter moderno, que já caracterizavam os estabelecimentos secundários 

contemporâneos. Neste período a escolaridade se tornaria uma questão de crianças e de 

jovens, tornando-se uma escolaridade relativamente longa, com duração de quatro ou 

cinco anos no mínimo. No período que durava a escolaridade, a criança era submetida a 

uma disciplina rigorosa e efetiva, era esta disciplina que separava a criança que era 

submetida da liberdade dos adultos, assim, a infância era prolongada até quase toda a 

duração do ciclo escolar. 
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CAPÍTULO III – OBSERVAÇÕES DE UMA JOVEM ESTAGIÁRIA EM UM 

COLÉGIO DE ELITE 

 

 Minha primeira experiência no Colégio Notre Dame Ipanema começou em 

março de 2013. Entrei como estagiária e assim fiquei até junho de 2014, quando fui 

contratada como auxiliar de turma. No período como estagiária minha carga horária era 

de 6 horas, mas apenas durante 4 horas e meia estava com as crianças em sala de aula, 

no restante do tempo ficava em outras áreas do colégio onde ajudava na rotina escolar 

nos horários de mudança de turno. Ao ser contratada como auxiliar minha carga horária 

aumentou, agora trabalho em dois turnos diretamente em sala de aula. 

 O Colégio Notre Dame é uma instituição de ensino fundada pela Congregação 

de Nossa Senhora. São nove colégios espalhados pelo Brasil e mais quatro unidades 

públicas que contam com a parceria da congregação. No Rio de Janeiro são três 

unidades escolares, Ipanema, Recreio e Ilha, sendo esta última uma instituição 

totalmente filantrópica, que atende crianças carentes do bairro da Ilha do Governador.  

 O Colégio Notre Dame Ipanema fica localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, 

num bairro de classe média alta. Foi inaugurado em 1933 e oferece formação acadêmica 

do maternal ao Pré-vestibular. Fica entra a praia de Ipanema e a Lagoa Rodrigo de 

Freitas, sendo a praia local para as atividades além-muros, como o “Arar o Mar”, um 

projeto multidisciplinar, voltado para o meio ambiente, que compreende todos os 

segmentos da instituição, onde os alunos a partir do 2º ano do fundamental vão a praia 

recolher o lixo.  

 A educação infantil fica localizada no primeiro andar do bloco II e no primeiro e 

segundo andar do bloco I. O espaço físico da educação infantil conta com 14 salas de 

aula, sendo duas próprias para maternal I, uma cozinha experimental, três parques 

(parque da alegria, parque petit e parcão), piscina, tanque de areia, ludoteca, sala dos 

espelhos (com acessórios de psicomotricidade), biblioteca infantil e pátio.  

  Nos anos de 2013 e 2014 contavam com 22 turmas, sendo 3 do maternal I (1 no 

turno da manhã e 2 no turno da tarde), com alunos de 1 ano e 3 meses até 2 anos, 5 de 

maternal II (2 de manhã e 3 a tarde) com alunos de 2 a 3 anos, 5 de infantil I (2 de 
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manhã e 3 a tarde) com alunos de 3 a 4 anos, 5 de infantil II (2 de manhã e 3 a tarde) 

com alunos de 4 a 5 anos e 5 de infantil III (2 de manhã e 3 a tarde) com alunos de 5 e 6 

anos.  

 Minha primeira turma foi de maternal I. Quando cheguei as aulas já haviam 

começado há quase 01 mês, então perdi o momento da adaptação. Fui muito bem 

recebida pela professora, pela auxiliar que já tinha na turma (nas turmas de maternal I 

são duas auxiliares por turma) e pelas crianças, que na época eram apenas seis alunos. 

 Logo fiquei encantada por aqueles pequenininhos. Eu que nunca tinha 

trabalhado com educação infantil, com crianças menores de seis anos, que não pego 

bebê recém-nascido no colo por nervoso, nunca tinha trocado uma fralda, fui parar ali, 

com a turma mais nova da escola, com os bebês que são tratados com todo cuidado por 

outros bebês um ano mais velho, a turma mais paparicada da escola, a turma que aos 

poucos fui descobrindo como era surpreendente e encantadora, linda e inteligente, uma 

das turmas mais espertas que já vi.  

 Em março a turma tinha seis alunos Carolina, Manuela, Olívia, Alvaro, Matheus 

e Otávio. Cada um era especial e diferente, com características próprias. As meninas 

eram mais velhas e mais espertas, a Carolina era “repetente”, pois completou um ano 

em maio de 2012 e em julho do mesmo ano ela entrou na escola, no ano seguinte, sua 

mãe (coordenadora da educação infantil) achou que ela ainda não tinha maturidade 

suficiente para o maternal II, fazendo uma experiência chegou à conclusão de que a 

filha ficaria muito melhor e mais feliz refazendo o maternal I. 

 Carol era a líder, extremamente esperta e cativante, ao chegar à escola não 

queria nem saber de quem a trouxe, logo entrava na sala e começava as brincadeiras, era 

a líder da turma, adorava fazer as atividades, era bem independente solicitando pouca 

ajuda, quando passava pela sua mãe nos corredores da escola era indiferente a sua 

presença. Manu era a princesinha, tímida, porém muito simpática, chegava sempre 

acompanhada de um brinquedo e era difícil de largar. Nem sempre era fácil se 

desapegar da babá que a trazia, e, num período em que a babá se afastou da família, 

Manu sentiu muita falta, ficou diferente, triste, foi difícil adaptar-se a outra. Quando sua 

babá retornou ela voltou a ser a menina alegre de antes. 
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 Olívia era uma menina acanhada e quieta, muito meiga e carinhosa tinha um 

pouco de dificuldades de se separar da sua mãe quando era esta que a trazia, quando 

quem a levava era a babá ela entrava com mais facilidade. Matheus era o mais velho dos 

meninos, muito quieto, ao chegar pegava um brinquedo na estante e sentava para 

brincar.  

 Otávio é muito tímido, ainda não falava, dificilmente ouvíamos sua voz, era 

independente, chegava à escola acompanhado de sua mãe e não apresentava 

dificuldades para separar-se da mesma. Mais para o final do ano começou a se expressar 

melhor verbalmente, balbuciava palavras soltas, mas ainda um pouco enrolado, era 

difícil compreender.  

 Alvaro era o mais novo da turma, até então, ainda era bem bebê, não falava, era 

agitado e brincalhão, risonho, estava sempre correndo pela sala e às vezes era agressivo 

com os amigos. Devido a sua agitação sua mãe o tratava com florais homeopáticos 

desde os seis meses, era muito atenciosa e preocupada com a rotina do filho. 

 Ainda no inicio de março, a turma recebeu mais uma aluna, Lia. Ela é filha de 

uma professora da escola e por fazer aniversário no inicio de abril foi colocada na turma 

de maternal II, onde não se adaptou. Depois de conversas entre os pais, a professora e a 

coordenação concluiu-se que seria melhor para a menina ir para o maternal I. Sua 

adaptação ainda foi um pouco complicada. Quem iniciou a adaptação foi a babá grávida 

de quase nove meses que logo precisou se afastar, dando lugar a avó da menina. Lia 

chorava bastante e a separação dos pais inicialmente era muito difícil. A mãe entendia 

ser normal o choro da separação e acalmando a criança a deixava para mais um dia de 

aula. Aos poucos Lia foi se adaptando e passou a chegar a escola feliz despedindo-se do 

responsável a cada dia. 

 Logo após a Gabriela entrou na turma. A mãe estava um pouco ansiosa, pois seu 

filho mais velho, Pedro de 2 anos, teve uma adaptação difícil, o que atrasou a entrada da 

Gabi na escola, e a Lia ainda chorava muito. A mãe preferiu adaptar o filho mais velho 

primeiro e depois adaptar a menina. Ao contrário de seu irmão a adaptação da Gabi foi 

ótima, ela logo se enturmou requisitando muito pouco a presença da mãe. Logo passou 

a frequentar a aula sozinha, despedindo-se da mãe ou das babás calmamente.  
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 No final de março, chegou à turma o Lucas, que passou a ser o caçulinha. Lucas 

tinha feito um ano a apenas uma semana. Devido à superproteção da babá, ele estava 

com alguns atrasos no desenvolvimento, sendo recomendado pela psicóloga a entrar 

para a escola. Ele tinha muitos problemas de saúde, sendo o mais grave deles uma 

doença genética no sangue, o que requeria muitos cuidados, pois ele não podia ter febre, 

se a temperatura chegasse a 37,5 ºC era necessário medicá-lo imediatamente. Ele mal 

sabia andar, desenvolvendo-se pontualmente em cada passeio pela escola, no primeiro 

semestre era calmo ainda com muitos traços de bebê, a sua merenda era sempre uma 

mamadeira de leite, que tomava deitado na almofada. Após as férias de meio de ano 

Lucas voltou outra criança, arteiro, brincalhão, bagunceiro. Seu desenvolvimento foi 

encantador. Nem a família acreditava, sua avó comentava: “Quando entrou era um 

anjinho voltou das férias um pestinha”. 

 Ainda no primeiro semestre recebemos o Eduardo e a Marina. Dudu era um 

menino meigo e carinhoso, muito simpático e arteiro logo se adaptou. Convivia muito 

bem com os amigos. Marina teve mais dificuldades em adaptar-se. Sua mãe também era 

professora da escola e todos os dias ao deixar a filha sofria com o seu choro. Marina 

passava boa parte do dia chorando e gritando. O que aos poucos foi se acalmando e ela 

foi entrando na rotina da escola.  

 Rodrigo estava matriculado desde o inicio do ano. Como a sala de aula ainda não 

tinha ar-condicionado, porém já estava programada a instalação, sua mãe decidiu que 

ele só passaria a frequentar a escola assim que o ar-condicionado fosse instalado. 

Rodrigo só passou a frequentar as aulas no final de abril. Sua adaptação foi a mais 

complicada que eu já vivenciei. Ele e a mãe tinham dificuldades em separar-se, foi 

preciso adaptar tanto a mãe como o filho. Foram três meses de adaptação, pois como a 

Marina ainda chorava muito a mãe do Rodrigo ficava nervosa e não queria deixá-lo. 

Depois, mesmo com a melhora da Marina, Rodrigo viajava muito, o que dificultava sua 

adaptação. 

 Esta era uma criança muito especial. Rodrigo completou dois anos em maio. 

Não falava, não brincava com as outras crianças, na hora da entrada repetia o mesmo 

ritual: se dirigia a estante e organizava enfileirados os bonequinhos, que o próprio tirava 

da roda gigante. Estava sempre escalando as coisas, principalmente a estante de 
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brinquedos da sala. Fazia o mesmo com as educadoras, ele sempre arrumava um jeito de 

escalar, mas era extremamente carinhoso com as mesmas. 

 No segundo semestre recebemos mais três crianças, Carolina Laupman, João e 

Eric. Carol e João começaram juntos. Suas mães são muito amigas e ambos convivem 

juntos fora da escola. Carolina é muito tímida, dificilmente ouvíamos a sua voz, e 

quando isso acontecia era porque ela estava falando com uma boneca ou sozinha. 

Durante a adaptação solicitava muito a presença da mãe, ficava sempre próxima a ela. 

João era simpático e descolado. No período da adaptação dificilmente se aproximava da 

mãe.  

 Achávamos que a adaptação do João seria ótima e que da Carol seria difícil. 

Porém foi completamente diferente. Carol, filha de psicóloga, rapidamente se adaptou, 

não chorava e não solicitava a mãe. O João, assim que percebeu a ausência da mãe, 

chorava bastante, gritava. Nem a mãe acreditava. A primeira vez que precisei chama-la, 

a mãe da Carol achou que fosse com ela, e elas não acreditaram ser o João que chorava. 

 O seu choro não demorou muito, logo se adaptou, passava o dia bem e quando ia 

chegando o horário da saída começava a resmungar pedindo seu “gagau” (o mingau que 

sua avó trazia sempre na hora da saída). A adaptação do Eric foi mais fácil. O 

chamávamos de “pingo”, pois era o menor da turma. Era muito fofo e carismático, 

dificilmente ouvíamos sua voz e muito menos o seu chorinho que era igual ao de um 

bebê e bem baixinho. 

 Com o retorno das férias teve outra novidade para uma parte da turma: o 

desfralde. Começou pela Carolina, que chegou a escola incomodada, reclamando, 

brigando porque não queria usar mais a fralda. Sua mãe foi na rua e comprou um kit de 

calcinhas e ali mesmo trocamos a fralda pela calcinha. Foi o melhor desfralde que já vi. 

Carolina raramente fazia xixi na roupa, isso acontecia apenas quando a mesma não 

queria parar a brincadeira para ir ao banheiro.  

 Depois da Carol vieram a Manu, a Olivia, a Gabi e o Matheus. O desfralde das 

meninas foi ótimo, sem muitos problemas. Até a Olívia, que achávamos que teria um 

pouco de dificuldades com a parte de evacuar, pois sofria de prisão de ventre, passou a 

usar o banheiro com mais facilidades, melhorando a sua prisão de ventre. O Matheus 
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tinha um pouco mais de dificuldades, porém com estímulos logo passou a usar o 

banheiro facilmente. 

 Esse ano foi intenso e cheio de experiências. Cada desafio superado era vivido 

cheio de alegria por essa linda turminha. O primeiro projeto foi dedicado aos 80 anos da 

escola, eles adoraram cantar parabéns, soltar e brincar com balões de gás e come o bolo 

como numa verdadeira festa de aniversário. Adoravam dançar e cantar. O segundo 

projeto foi “Remexer e cantar no Arraiá”, onde dançaram e cantaram cantigas de roda e 

músicas tradicionais da festa junina. Dançaram com alegria e animação no arraiá o pout-

porrie “cai cai balão – o balão vai subindo – capelinha de melão”.  

 O 3º projeto foi sobre o Vinicius de Moraes, poeta e compositor brasileiro que 

completaria o centenário de vida em 2013. Brincaram e descobriram os animais com o 

CD “A arca de noé” com poemas de Vinicius e musica de toquinho. Fizeram uma 

grande exposição com atividades inspiradas nesses poemas, o que encantou a todos. O 

quarto projeto foi sobre o artista plástico Romero Brito, que com quadros coloridos 

chamou a atenção dos pequeninos, que adoraram criam “obras” inspiradas na de 

Romero, tão coloridas quanto a deles. Era lindo vê-los reconhecer a foto do artista e 

apontar dizendo: “Ro Bito”, ou então quando se confundiam e chamavam: “Ro de 

Moraes”.  

 A música preferida das meninas era “A Bailarina” do Toquinho. Todos 

adoravam o DVD “A casa de brinquedos” do Toquinho, de onde saiu à música da festa 

de final de ano “O macaquinho de pilha”. Era uma musica difícil, mas que eles 

cantavam e dançavam alegremente. Animados, pulavam pelos cantos como o 

macaquinho, deitavam no chão sacudindo as perninhas cada parte da musica em que o 

macaquinho escorregava na casca de banana. Encantaram a todos da plateia durante o 

espetáculo que fizeram. 

 No ano de 2014 iniciei novamente com uma turma de maternal I. A turma 

começou com seis crianças, Aron, Maya, Enzo, Lara, João e Helena. Ainda na reunião 

de pais, a mãe da Maya demonstrou preocupação, pois o João e a Helena, únicas 

crianças na reunião, eram aparentemente muito mais novos e imaturos do que a filha 

dela, que em sua opinião deveria ser adiantada uma turma. O que a professora e a 

coordenadora discordaram, pois a Maya era alguns meses mais velha que eles, porém 
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não era a mais velha da turma, não estava na faixa de corte do MEC para ir para o 

Maternal II e não apresentava maturidade para isso.  

 A adaptação do primeiro grupo foi tranquila. Aron era o mais velho, menino 

doce e carinhoso sempre abraçava as auxiliares e os amigos, não teve dificuldades em 

separar-se da sua mãe, adorava ir à escola e quando precisava faltar por motivos de 

saúde passava pela sala, após deixar seu irmão, chateado. Maya teve uma adaptação 

ótima, rapidamente passou a entrar na sala e a dar tchau para o papai sem nenhum 

problema, muita das vezes o pai a chamava na porta para dar tchau e ela de dentro da 

sala acenava rapidamente. 

 O Enzo era considerado o gentleman da turma. Sempre carinhoso e preocupado 

com os colegas, não teve problemas com a adaptação, se adaptou facilmente. Assim 

como a Lara, que também teve uma adaptação tranquila. Mesmo com a sua mãe grávida 

e depois que o irmão nasceu não apresentou mudanças de comportamento.  

 A adaptação da Helena, em relação à mãe, foi tranquila. Não chorava na entrada, 

porém se encontrava seu irmão André, de três anos, que estudava na sala ao lado, logo 

ela e ele começavam a chorar. Ele dizia que chorava por sentir saudades da irmã, que 

era o “bebê” dele. Com o João não foi diferente, se adaptou facilmente, se despedia da 

“titita” (como ele chama sua tia) com muita alegria. João dificilmente chorava, era 

muito arteiro e agitado.  

 Logo após chegou a Malu. Sua adaptação foi um pouco complicada. Como a 

Malu ainda era amamentada no peito a separação de sua mãe foi um pouco complicada. 

Ela chorava bastante. E como ficou doente algumas vezes ao ano, necessitando ficar 

afastada por um longo período, durante todo o ano foi preciso readaptá-la. 

 Ainda no inicio do ano recebemos a Roberta. Na sua ficha havia uma carta 

escrita pela a sua avó, o que nos preocupou, e começamos essa adaptação receosas. 

Robertinha vinha de uma creche na qual havia suspeitas de maus tratos. Seus pais 

trabalhavam muito e a deixavam na creche o dia inteiro, pois a casa de sua avó era 

distante. Depois das suspeitas, sua avó resolveu que ficaria com ela durante a semana e 

a colocou no Notre Dame, pois tanto a mãe quanto o avô da menina estudaram lá. A 

principio ela passava a semana com os avôs e ia para a casa dos pais aos fins de semana, 
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até que os pais se mudaram para próximo da casa dos avôs e ela passou a ficar mais 

tempo com seus pais.  

 No inicio a adaptação foi complicada. Roberta era muito apegada a avó, queria 

mostrar tudo a ela, e se aproximava dela a todo o momento. A avó tentava se afastar, 

fazer com que Robertinha se aproximasse das educadoras e dos amigos. Aos poucos 

isso foi acontecendo e Roberta não precisava mais do apoio da avó para entrar na classe, 

a principio entrava acompanhada de uma coberta que chamava de “mimi” e aos poucos 

durante a aula ia deixando de lado, até que não houve mais a necessidade do “mimi” 

acompanhá-la nas aulas. 

 Durante a difícil adaptação da Roberta, recebemos a Luiza, que também teve 

uma adaptação complicada. A separação foi difícil também para a mãe da menina, que 

assim como a filha chorava por separar-se. Luiza ainda era amamentada no peito o que 

dificultou ainda mais a adaptação. No inicio ela chorava constantemente, até que em 

meio a sua adaptação a outra auxiliar foi trocada, chegando outra que se afeiçoou logo a 

Luiza, o que facilitou a sua adaptação. Seu desenvolvimento foi surpreendente, no 

primeiro semestre era a criança mais nova da turma, mas já falava perfeitamente, 

surpreendendo até com o desfralde. 

 Ainda no primeiro semestre recebemos o Matheus. Ele vivia com os pais, a avó, 

os tios, era sempre uma pessoa diferente que ia buscá-lo. Chamávamos o Matheus de 

turista do maternal. Devido a profissão de seu pai, ele é militar, a família viajava 

bastante o que ocasionava em faltas para o menino, ou então quando o pai precisava 

ficar no quartel, no bairro de Deodoro, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele e 

sua mãe ficavam numa casa próxima ao quartel, acompanhando o pai. Apesar das faltas 

a adaptação do Matheus foi tranquila, nem mesmo quando ficava afastado da escola 

tinha dificuldades em separar-se da sua mãe. 

 No primeiro semestre vivenciamos coisas maravilhosas. Vivemos a Copa do 

Mundo de futebol, dançamos e cantamos no arraiá. Brincamos e nos divertimos muito. 

Assistimos à peça “A flor de maio”, de onde saímos encantados com aqueles animais. 

 O segundo semestre chegou recheado de novidades. Recebemos quatro novos 

amigos: Júlia, Maria Julia, Diana e Felipe. As primeiras a chegar foram a Maria Julia e a 

Julia. Ambas com uma adaptação muito tranquila. A Juju (Maria Julia) teve um pouco 
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mais de dificuldades em separar-se da mãe, para isso contou com a ajuda de um paninho 

que a acompanhava no sono, o “naná”. Durante a adaptação das meninas chegou a 

Diana. Esta era a mais nova da turma e também a menor, e logo se adaptou, agilizando a 

adaptação das outras duas. Ela é italiana e quando entrou na escola ainda não falava. 

Sua primeira palavra foi em português, o que deixou seus pais chateados.  

 Logo após a adaptação das três meninas recebemos o Felipe. Assim como a 

Diana, ele é bem mais novo do que as outras crianças. Sua adaptação foi complicada. 

Felipe tinha dificuldades em separar-se dos pais e chorava frequentemente. Aos poucos 

foi se sentindo acolhido no grupo e mais a vontade na sala de aula. 

 Outra novidade foi o desfralde. Impulsionados pela Maya, a maior parte do 

grupo foi desfraldada esse ano. Maya, Aron, Enzo, Matheus, Júlia e Luiza tiverem um 

desfralde tranquilo, sem anormalidades, cada um no seu tempo. O desfralde da Roberta 

foi um pouco mais complicado, e assim seguiu até o final do ano. Pois em casa ela se 

recusa a utilizar o vaso, fazendo suas necessidades na roupa. Na escola sempre que a 

levamos ela usa o banheiro, mais se sente vontade na sala não avisa. Tentamos o 

desfralde da Lara, porém ela não sinalizava e quando chegava ao banheiro também não 

utilizava o vaso. A mãe, em acordo com a professora, resolveu voltar à fralda. 

 No segundo semestre conhecemos as obras do artista plástico Romero Brito. 

Inspiramos-nos nas suas artes para recriarmos do jeitinho da turma. Com essas 

atividades montamos uma linda exposição, que encantou a todos. Depois conhecemos a 

África e seus animais, que nos serviu de inspiração para a festa de final de ano, onde 

dançamos a música “quem dorme é o leão”, do filme “O rei leão”.  

 O segundo semestre foi de novidades para mim. Foi contratada como auxiliar de 

turma, onde continuo com as mesmas atividades de quando era estagiária, apenas com a 

carga horária maior. Ganhei uma nova turma, no turno da manhã. Uma turma de 

Maternal II.  

 A principio tive dificuldades em me adaptar na nova turma. A turma vinha de 

uma situação complicada com a auxiliar anterior, que desafiava a professora, chegando 

a bater boca com a mesma na frente de todos, inclusive das crianças. Essa auxiliar tinha 

sido auxiliar de algumas crianças da turma no ano anterior, e acabava tratando as 

crianças com diferença. 
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 Antes do recesso a turma tinha oito crianças: Bettina, Luiza, Jeanne, Gabriel 

Castro, Gabriel Sá, Gabriel Chicanel, Lucas e Pedro. Junto comigo chegaram mais 

cinco crianças: Alice, Lucas Vidotto, Rafael, João Pedro e Davi. Já conhecia algumas 

crianças do primeiro grupo, pois a sala que eles estudavam no ano anterior era a mesma 

que a minha, e também a Alice, pois é filha da professora de música. 

 A turma era unida e muito agitada, devido ao grande numero de meninos, e as 

meninas também eram bem arteiras. Bettina é uma princesa, mas uma princesa mandona 

e birrenta. Disputa com os meninos  de igual para igual. Grita bastante e algumas vezes 

quando contrariada chora e resolve com o corpo. Jeanne é francesa e tem dificuldades 

com a língua. Entende bem o que falamos com ela, porém é um pouco difícil de 

compreendê-la, quando cheguei à turma ela por diversas vezes fez xixi na roupa por não 

conseguir de comunicar. Mas logo nos adaptamos e conseguimos nos fazer entender.  

 A Luiza é muito tímida, não fala com ninguém, não brinca com os amigos, não 

se mistura com as outras crianças. Durante as brincadeiras nos parques ou no pátio 

passa a maior parte do tempo me seguindo ou parada do meu lado. Quando é feita 

alguma atividade de descrição de gravura, ela se recusa a falar. Não participa da 

rodinha, nem das aulas de música. Apenas no ultimo mês de aula que começou a 

participar um pouco mais. Ainda sem falar, sem se envolver, mas já participava da aula 

de musica, fazendo as atividades propostas. Na rodinha sacudia a cabeça para responder 

que estava tudo bem, e se animava para mostrar a sua novidade do dia para os amigos. 

 O Gabriel Castro é um amor de menino. Muito doce e carismático. Às vezes 

chorava na hora da entrada, principalmente se a professora precisasse faltar por um dia e 

for substituída por outra. Seus pais eram separados e a convivência dos dois nem 

sempre era amigável, o pai era muito presente na vida do filho. Buscava-o com 

frequência, porém às vezes o menino não queria ir embora com o pai, o que ocasionava 

choros na hora da saída. 

 A família do Gabriel Chicanel é muito presente e atencioso. Desde a mãe, 

passando pelo pai e a babá. Ele é um menino carinhoso e atencioso. Muitas vezes chora 

para entrar na sala, principalmente se é a mãe quem o leva e se a professora não se 

encontra na sala no momento. Sua babá é um encanto e adora as crianças, 

principalmente o Lucas. 
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 O Lucas tem uma família ausente. Seus pais dificilmente comparecem a escola, 

faltando até nas reuniões e exposição. Sua mãe é bem rígida, e sua educação também. 

Lucas sente muita falta da presença dos pais. É agressivo com os amigos e as 

educadoras quando as coisas não estão boas em casa. Quando ele esta bem trata a todos 

muito bem. Faz carinho, dá beijo, abraça. É um menino muito doce, que não sabe como 

resolver suas questões particulares. 

 O Gabriel Sá (ou Gabinho Sá como sua mãe o chama) é doce e carinhoso, e 

também muito levado e sapeca. Gosta de beijar e abraças as educadoras e os amigos. 

Demonstra a todo o momento o seu lado carinhoso, não gosta de brigas e dificilmente é 

agressivo com alguém. Na hora do lanche sempre leva iogurt, que se lambuza todo ao 

comer sozinho, ou suco numa mamadeira. Quando leva o suquinho me pede: “senta 

Ana, senta”; ao sentar ele deita no meu colo e toma o seu suco como um bebê, me 

fazendo carinho. Ama carrinhos e conhece todos os tipos de caminhões, um dia me 

surpreendeu ao chegar e mostrar um caminhão de brinquedo: “olha Ana, é um caminhão 

baitoneta, serve para fazer cimento.”. Adorava fazer atividades. Na hora das atividades 

com pintura nunca seguia até o final usando o pincel. Logo utilizava as mãos e pintava 

todo o corpo: rosto, cabelo, braço, barriga e até as costas.  

 O Pedro, assim como a Luiza, era muito tímido. Ele se entrosava mais com a 

turma, participava da rodinha, das brincadeiras, mas tinha dificuldades em se comunicar 

com os adultos. Não olhava nos olhos, e quando se aproximava dele para falar ele 

abaixava rapidamente a cabeça. Achávamos que o desfralde seria complicado devido a 

sua dificuldade em se comunicar. Porém superou nossas expectativas e desfralde foi 

ótimo, a fralda já o incomodava e ele se adaptou facilmente a nova rotina. 

 Acompanhei a adaptação de uma parte da turma. A Alice, filha da professora de 

musica, já nos conhecia, o que nós achávamos que seria um ponto positivo para a 

adaptação. Ela frequentava uma creche desde que tinha apenas meses, já estava 

habituada com a separação da mãe. Porém, ela demonstrou muitas dificuldades em 

separar-se da mãe, e a cada dia era um comportamento diferente. Quando vinha com a 

babá chegava feliz e contente, quando vinha com a mãe era um pouco mais complicada 

a entrada e a mãe saia escondida. Em dias de aula de música ela não conseguia 

distinguir bem a mãe da professora e tinha ciúmes dos amigos com sua mãe.  
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 A adaptação do Rafael foi ótima. Ele vinha de outro colégio e se enturmou muito 

bem e rápido. Sua mãe quis diminuir o tempo de adaptação por considerar que ele ia 

muito bem. Sua única preocupação era que na outra escola ele já tinha a rotina de pegar 

e guardar a agenda na mochila e como a turma ainda não fazia esse ritual, ela ficou 

preocupada com o fato disso ser um retrocesso para ele. O que não aconteceu, pois foi 

um avanço para a turma, ele foi um estimulo para que os amigos fizessem o mesmo. 

 O João Pedro tinha acabado de se mudar de São Paulo (sua cidade natal) para o 

Rio de Janeiro. Sua mãe era presente e participativa e sua adaptação foi tranquila. Às 

vezes chegava chorando mais a mãe conversava e ele logo se acalmava. Era uma 

criança um pouco desatenta. Dificilmente prestava atenção quando falávamos com ele e 

tinha dificuldades para sentar, na rodinha não conseguia sentar com as pernas cruzadas 

para frente, apenas com as pernas dobradas para trás. Na cadeira sentava todo 

desengonçado, o que resultava em quedas. Na hora do lanche tinha dificuldades em 

organizar o seu lanche, jogando o lanche não chão.  

 Assim como o João, o Lucas Vidotto tinha acabado de se mudar. Ele vinha de 

Curitiba. Os pais trabalhavam muito, e sua avó veio para fazer sua adaptação. Passava o 

dia inteiro na escola, ficava no horário integral e muitas vezes era o último a ir embora 

da escola. Normalmente chegava atrasado, às vezes até com três horas de atraso, o que 

dificultava a sua convivência, pois muitas vezes não sabia nem como participar da 

rodinha que fazia parte da rotina. Era desfraldado, mas na maioria das vezes chegava à 

escola de fralda, o que dificultava sua rotina, pois nem sempre sabia que estava sem 

fralda fazendo suas necessidades na roupa.  

 O último a entrar na turma foi o Davi. Ele era fora de faixa, ainda tinha um ano 

quando entrou na turma. Deveria ter ido para uma turma mais nova, porém não tinha 

vaga na turma da manhã e a mãe precisava que ele ficasse na escola neste horário. Foi 

conversado e ela aceitou que ele ficasse nesta turma e refizesse no ano seguinte. Era o 

bebê da turma, o caçulinha. Apesar da idade se expressava muito bem, inclusive com os 

amigos.  

 No segundo semestre trabalhamos o projeto “De pindorama a Portugal” que 

tratamos do Brasil, de Portugal e da Carmen Miranda. A turma adorou trabalhar a 

historia da Carmen, assim como suas musicas. Cantarolavam felizes pela escola a 
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música “O que que a baiana tem”, que cada um escolhia uma característica para a 

baiana. Com as atividades realizadas inspiradas na Carmen Miranda foi feita uma linda 

exposição que surpreendeu a todos pela riqueza dos trabalhos. 

 E depois os contos de fadas, onde trabalhamos os vários contos infantis, criando 

uma caixa surpresa onde cada criança tinha brinquedos confeccionados por eles mesmos 

relacionados ao tema. Um encanto para eles poderem levar para casa aqueles trabalhos-

brinquedos, feito pelas suas próprias mãos.  

 A turma não se envolveu muito na festa, e não gostavam dos ensaios, deixando 

as educadoras nervosas, pois a festa de final de ano é um grande evento do Colégio. Na 

hora da apresentação, eles nos surpreenderam e dançaram cada um do seu jeitinho, uns 

um pouco mais tímidos, outros mais descontraídos. No auto de Natal representaram as 

ovelhinhas, reproduzindo os passos das musicas escolhidas para o momento. 
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IV - CONCLUSÃO 

 

 Durante o período de produção do trabalho monográfico convivi diariamente 

com crianças da educação infantil, de um a três anos. Puder ver seu comportamento 

perto e longe da família, a dificuldade das crianças para se afastar das mães, algumas 

mais, outras menos, e a dificuldade de muitas mães se afastarem das crianças. Em 

alguns casos as mães são as que mais sentem.  

         Sempre foi assim? Não.  

         Na Idade Média, as crianças eram ignoradas ou consideradas como adultos em 

miniaturas. Suas particularidades não eram reconhecidas e devido a alta taxa de 

mortalidade das crianças pequenas, as que sobreviviam eram imediatamente 

introduzidas à sociedade conforme os adultos.  

 É com a iconografia que começa a surgir o sentimento moderno de infância. Nas 

imagens, pode-se compreender a indiferença existente pelas características próprias da 

infância durante este período. Assim como a iconografia, as vestimentas comprovam a 

falta de particularidades das crianças, que após deixarem os cueiros vestiam-se com os 

trajes iguais aos dos adultos. 

 A iconografia abre espaço ao retrato e ao putto como forma de retratar as 

crianças. Surge o retrato da criança sozinha e os retratos de família começam a se 

organizar em torno da criança. É nesse mesmo período que as crianças ganham um traje 

específico, que os distingue dos adultos. As roupas ganham a função de marcar as fases 

do crescimento até que se tornem homens.  

 Com a introdução do colégio a infância foi prolongada. As crianças, que antes 

permaneciam em casa e depois eram enviadas para casa de outras pessoas para aprender 

tarefas domésticas e ofícios e logo eram introduzidas no mundo adulto, passam a ficar 

menos tempo longe de casa com um acompanhamento mais efetivo de seus pais. 

 A princípio crianças e jovens eram misturados nas mesmas classes e ao entrarem 

nas escolas imediatamente entravam no mundo dos adultos, ficando abandonados à sua 

própria sorte. Com os moralistas e educadores do século XVII as classes de idades 
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passam a se organizar em torno da escola, nascendo um sentimento grave de infância 

longa.  

 Os modelos das grandes instituições escolares estão nos Colégios dos Jesuítas, 

dos doutrinários e dos oratorianos, tendo como marco da evolução da Escola Medieval 

ao Colégio Moderno o estabelecimento de regras de disciplinas. No período que durava 

a escolaridade, a criança era submetida a uma disciplina rigorosa e efetiva, era esta 

disciplina que separava a criança que era submetida da liberdade dos adultos, assim, a 

infância era prolongada até quase toda a duração do ciclo escolar. 

 Descrever a minha trajetória no Colégio Notre Dame é tratar sempre das 

crianças e da diferença da escola em suas vidas. Um dia desses “brinquei” de boneca 

com uma menina que foi minha aluna no maternal I, quando tinha um ano, e agora está 

no infantil I com quase quatro. Poder ver como cresceu e amadureceu como a fantasia e 

as brincadeiras ganharam um novo espaço na sua vida, uma nova visão, um novo 

sentido, como a fala está desenvolvida, me faz ter certeza que é aquilo que eu quero 

fazer e é ali que eu quero estar.  
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