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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tomou como fonte a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos 
no período de 1952-2012, com foco nos artigos a respeito de infância e educação. O 
objetivo foi localizar e analisar o conteúdo destes artigos, identificando os aspectos 
abordados dentro da temática escolhida. A metodologia utilizada, na perspectiva de  
estado da arte, permitiu inventariar as publicações a respeito de infância e educação 
no período e, também, auxiliar futuras pesquisas que utilizem esta temática ou até 
mesmo a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos como fonte. A partir da escolha 
dos artigos e da construção do resumo dos mesmos foi possível dividí-los em 
categorias tendo por critério a dimensão do tema apresentado. O trabalho está 
dividido em dois capítulos, no primeiro é apresentado de forma breve a história do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), órgão responsável 
pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, como também a história da revista. 
No segundo capítulo é apresentado o material utilizado para esta pesquisa em suas 
respectivas categorias e um breve comentário sobre o conteúdo dos artigos. A partir 
da análise dos dados foi possível detectar que a Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos publica artigos sobre a infância e a educação apresentados nas 
diferentes dimensões: educação anterior aos 7 anos; formas de expressão e 
interação; conteúdos específicos de ensino; politicas educacionais; história da 
educação; aspectos emocionais, cognitivos e psicológicos; tecnologia e educação, 
expressas nas categorias de análise. 

 

Palavras-chave: História da Educação. Estado da arte. Categorias. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho surgiu do gosto pela área de História e pelo 

interesse por estudos relacionados à educação infantil, como também pela vontade 

de compreender como esta modalidade de ensino foi sendo apresentada e discutida 

durante a história em artigos, periódicos, textos, seminários, congressos, etc.  

Desde 1996, com a nova LDB, este nível de ensino adquire nova 

visibilidade, dada sua importância para o cuidado e a educação das crianças 

pequenas. Estudos vem indicando que o trabalho realizado nas instituições de 

educação infantil é imprescindível para o desenvolvimento motor, físico, cognitivo e 

psicológico das crianças. 

Até a idade média as crianças não eram vistas como crianças, mas 

sim como adultos em miniatura, sem qualquer cuidado ou atenção especial a sua 

idade. Somente a partir da idade moderna as crianças começaram a ser vistas de 

forma diferente, como um ser que está em desenvolvimento com necessidades 

específicas. A infância passou a ser considerada uma etapa que possui 

características próprias, havendo uma distinção entre o mundo do adulto e o mundo 

da criança, surgindo, portanto espaços específicos para atendimento das crianças 

de acordo com suas necessidades. 

No Brasil estes lugares para guarda das crianças – creches – 

surgiram concomitantemente à inserção da mulher no mercado de trabalho, como 

também para atender as viúvas desamparadas  – a primeira creche para filhos de 

operários no Brasil que se tem registro foi fundada em 1899, da Companhia de 

Fiação de Tecidos Corcovado (KUHLMANN JUNIOR, 2000). Estes espaços se 

localizavam nas proximidades das fábricas onde as mulheres trabalhavam, tinham 

caráter assistencial e eram ofertados para as crianças das camadas pobres da 

população, tendo por finalidade dispensar cuidados físicos, alimentação e higiene 

pessoal. Também há no final do século XIX a criação de creches por entidades 

filantrópicas com o intuito de combater o alto índice de mortalidade infantil. 

Nesta época as creches tinham caráter apenas assistencial e 

atendiam a população desfavorecida, já os jardins de infância tinham como público 

alvo famílias mais favorecidas economicamente – crianças de três a seis anos – e 

sempre tiveram um caráter educativo. 
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É também no fim do século XIX – 1875 no Rio de Janeiro e 1877 em 

São Paulo – que surgem no Brasil os primeiros jardins de infância particulares que 

atendiam a elite brasileira. Estes jardins de infância tinham além dos cuidados 

específicos da criança, pressupostos pedagógicos, objetivos educacionais com base 

em Fröebel. 

No entanto, é somente no ano de 1896 que surge o primeiro jardim 

de infância público, atendendo portanto a camada pobre da população. Este primeiro 

jardim de infância público era anexo a Escola Normal da Capital e ser viria como um 

jardim de infância modelo, como um espaço para estágio das normalistas, e também 

tinha a função de preparar para o ensino primário (KISHIMOTO, 2001). 

No Brasil o direito de atendimento da criança na educação infantil 

com caráter pedagógico e não apenas assistencial só é garantido em lei para todas 

as famílias, independente da classe social, através da Constituição Brasileira de 

1988, passando a ser reafirmado com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 

1990, como também com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9.394/96), que define a educação infantil como a primeira etapa da Educação 

Básica. 

Então pelo interesse em saber como as discussões relativas a esta 

faixa etária expressam como é ofertado e constituído o atendimento educacional de 

crianças pequenas, me propus a estudar qual o conteúdo dos artigos que tem como 

temática a infância e a educação em um periódico nacional, a Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, no período de 1952 a 2012. 

O projeto inicial era pesquisar a respeito de educação infantil, mas 

constatando que a educação infantil foi concebida de diferentes formas durante a 

história, o que não era o foco da pesquisa, decidi definir como foco a infância sem 

necessariamente abordar uma idade cronológica precisa. 

Partindo deste pressuposto delimitei como problema norteador 

pesquisar tudo o que foi publicado sobre criança e educação na Revista Brasileira 

de Estudos Pedagógicos no período de 1952 a 2012, tendo como objetivo descobrir 

o que tais publicações traziam em seu conteúdo e se realmente estavam 

relacionados ao que hoje é entendido como educação infantil, facilitando assim, 

futuras pesquisas que poderão utilizar esta revista e tema como fonte. 

A escolha pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos se deu 

por ser um meio de divulgação de artigos científicos relacionados à educação, 
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pertencendo ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) em 

uma vinculação com a mais alta instância de decisão sobre educação – o Ministério 

da Educação (MEC). 

Já o período delimitado se deu pelo acesso ao material, pois, 

quando iniciei esta pesquisa a última publicação da RBEP era o volume 93, número 

234, do ano de 2012 e a primeira revista – em ordem cronológica decrescente – que 

a Universidade Estadual de Londrina dispunha era o volume 17, número 45 do ano 

de 1952. Cabe aqui fazer uma observação, a partir do volume 73, número 170 de 

1991 até a última publicação as revistas estão on-lines no site da RBEP, em que há 

também o primeiro número da revista, portanto as publicações anteriores ao volume 

73, número170 de 1991 não estão disponíveis no site, são encontradas somente 

impressas. 

A metodologia utilizada neste trabalho é o estado da arte. Esta 

metodologia implica em levantar dados sobre um tema, periódico, revista, livro etc, 

construindo um inventário que pode auxiliar em futuras pesquisas. A pesquisa do 

tipo ou denominada estado da arte tem como objetivo fazer um mapeamento sobre 

uma área do conhecimento, e a partir deste mapeamento descobrir quais assuntos 

estão sendo tratados acerca desta área em um determinado período. 

 

[...] o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica 
em diferentes campos do conhecimento, tentanto responder que 
aspectos e dimensões vem sendo destacados e privilegiados em 
diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições tem 
sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 
doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de 
congressos e de seminários. Também são reconhecidas por 
realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da 
produção acadêmica e cientifica sobre o tema que se busca 
investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam 
enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o 
fenômeno passa a ser analisado (FERREIRA, 2012, p. 1). 

 

Este levantamento facilita a pesquisa de outras pessoas que 

futuramente escolham trabalhar sobre o tema, pois o futuro pesquisador terá a sua 

disposição para consulta um material que diz o que já foi produzido sobre o tema, 

quais os aspectos abordados, onde ele pode encontrar o tema de sua pesquisa, 

quais autores trabalham sobre o assunto, qual a lacuna existente, etc. 
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Como já informado, optei por trabalhar com a pesquisa do tipo 

estado da arte, após definir a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos como 

minha fonte de dados, com o tema: “Educação e Infância na Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos (1952-2012)”, delimitei como problema pesquisar o que foi 

publicado sobre criança na RBEP, sendo meu objetivo identificar o conteúdo das 

publicações que tem criança como tema, verificando se a abordagem diz respeito à 

infância e educação. 

Localizadas as fontes, a revista impressa ou on-line, foi possível 

delimitar o período da pesquisa (1952 a 2012) – definido pela possibilidade de 

acesso ao material – e em seguida pesquisar os artigos que compõem o presente 

trabalho. 

Com o acesso às revistas no período delimitado, decidi por 

pesquisar os artigos através do título apresentado no sumário, o ponto norteador 

neste processo foi a palavra criança e infância ou algum aspecto que remetesse a 

infância. 

O total de revistas pesquisadas no período de 1952 a 2012 foi de 

167, localizando 1054 artigos, no entanto a Universidade Estadual de Londrina não 

dispunha de alguns números do período delimitado, podendo então algum artigo 

relacionado ao meu tema não ter sido constatado. 

De acordo com o objetivo e o modo de pesquisa delimitado encontrei  

54 artigos, em 34 revistas com o título que remetesse a infância. Com os artigos 

escolhidos foi necessário fazer uma nova seleção e esta escolha foi realizada a 

partir do título dos artigos da seguinte maneira: os artigos cujo título indicavam não 

estar relacionados com educação foram sendo descartados. 

Após esta seleção o número de revistas analisadas foi reduzido a 31 

e os artigos a um total de 42 que constituíram meu objeto de pesquisa. A partir da 

escolha destes 42 artigos foi feita a leitura e o resumo de cada um – os resumos 

elaborados a partir do artigo original se encontram no apêndice deste trabalho – a 

partir dos dados foi feita a separação por categorias para a análise. Estes resumos e 

a divisão em categorias é um aspecto da metodologia de pesquisa estado da arte. 

As categorias foram selecionadas a partir do conteúdo dos artigos. 

O presente trabalho é composto de dois capítulos. No primeiro 

capítulo intitulado A REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (RBEP) 

E O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
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ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), em que apresento a história do INEP e da RBEP desde 

seu surgimento, como também sua transferência junto com o INEP do Rio de 

Janeiro para Brasília, os anos que ficou sem ser publicada e a sua volta para o 

mercado. Para construir este capítulo tomei como fonte livros e artigos que 

trabalhavam com a história do INEP e da RBEP como também informações 

presentes no próprio site do Instituto. Já no segundo capítulo intitulado ARTIGOS 

DA REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (RBEP) E SUAS 

GATEGORIAS, apresento os artigos selecionados para a pesquisa já divididos em 

categorias, também um breve comentário acerca de cada artigo e uma análise geral 

sobre as categoria, relacionado a quantidade de artigos, os autores e suas 

publicações. 



15 

 

1. A REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (RBEP) E O 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA (INEP) 

 

A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos foi lançada há 70 anos, 

tendo seu primeiro número publicado em julho de 1944 – no período autoritário do 

Estado Novo – sendo um meio de divulgação de assuntos relativos à educação – de 

caráter pedagógico – por iniciativa do atualmente conhecido como Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), instituto responsável 

pelas publicações da RBEP. 

Para entender como e em que momento a RBEP foi gestada, bem 

como seus momentos de crise, é interessante entender um pouco da história do 

Instituto que a criou. A seguir algumas informações a respeito da história do INEP,  

posteriormente retorno ao meu objeto de pesquisa – RBEP – descrevendo como ela 

foi criada. 

As informações a seguir são oriundas de estudos sobre a temática 

realizados através de livros, artigos sobre a RBEP e o INEP, como também de 

informações presentes no próprio site do instituto e da revista como já informado. 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) foi criado em 13 de janeiro de 1937 pela Lei nº 378 denominado 

como Instituto Nacional de Pedagogia, mas só foi realmente fundado em 30 de julho 

pelo Decreto-Lei nº 580 de 1938, renomeado então como Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos, associado ao Ministério da Educação e Saúde, sendo seu 

primeiro diretor Lourenço Filho. 

O Decreto-Lei nº 580 de 1938, dispõe ao INEP as seguintes 

atribuições, 

 

Art. 2o Compete ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos: 
a) organizar documentação relativa à história e ao estudo atual das 
doutrinas e das técnicas pedagógicas, bem como das diferentes 
espécies de instituições educativas; 
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b) manter intercâmbio, em matéria de pedagogia, com as instituições 
educacionais do país e do estrangeiro; 
c) promover inquéritos e pesquisas sobre todos os problemas 
atinentes à organização do ensino, bem como sobre os vários 
métodos e processos pedagógicos; 
d) promover investigações no terreno da psicologia aplicada à 
educação, bem como relativamente ao problema da orientação e 
seleção profissional; 
e) prestar assistência técnica aos serviços estaduais, municipais e 
particulares de educação, ministrando-lhes, mediante consulta ou 
independentemente desta, esclarecimentos e soluções sobre os 
problemas pedagógicos; 
f) divulgar, pelos diferentes processos de difusão, os conhecimentos 
relativos à teoria e à prática pedagógicas. 
Art. 3o Constituirá ainda função do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos cooperar com o Departamento Administrativo do 
Serviço Público [Dasp], por meio de estudos ou quaisquer 
providências executivas, nos trabalhos atinentes à seleção, 
aperfeiçoamento, especialização e readaptação de funcionalismo 
público da União. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 1945 apud 
ROTHEN, 2005, p. 192). 

 

Em outras palavras, de acordo com os objetivos do INEP, o Instituto, 

quando instaurado deveria sistematizar documentos sobre as concepções 

pedagógicas e instituições educativas da época (1930), como também históricas; 

construir diálogo sobre educação com diferentes instituições; organizar pesquisas 

sobre os problemas e metodologias adotadas no momento porque no período de 

criação do INEP o modelo político brasileiro passou por modificações, como também 

as relações econômicas e sociais, e a escola precisa atender a esta nova 

organização econômica, necessitando portanto a escola de modificações no seu 

modo de transmissão; o INEP deveria elaborar pesquisas na área da psicologia, 

pois, é também no momento da criação do instituto que os estudos sobre psicologia 

estão se expandindo no Brasil, e esta área começa a ser vista como fundamental na 

formação didática do professor; proporcionar elucidações sobre a educação às 

diferentes redes de ensino; e divulgar as concepções pedagógicas que deveriam ser 

“adotadas”. 

Nas palavras de Lourenço Filho, o INEP, “[...] ao ser implantado, 

torna-se um órgão que teria tripla função: a de documentação, a de pesquisa e a de 

divulgação pedagógica” (LOURENÇO FILHO, 1964 apud ROTHEN, 2005, p. 193), 

como também, executor de políticas públicas. Nicolai Filho (2013, p. 3) informa que 
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[...] o INEP criado e dirigido por Lourenço Filho tinha como finalidade 
principal dar subsídios ao ministro da Educação para a sua política 
de nacionalização. O projeto de Educação do Estado Novo percebia 
claramente a carga ideológica da educação como instrumento para 
construção da nacionalidade brasileira. 

 

A construção da nacionalidade brasileira está relacionada ao período 

político por qual passava o Brasil na época em que o INEP foi fundado. Getúlio 

Vargas no ano de 1937 dá um golpe de estado e implanta o Estado Novo, 

transformando assim o regime político do país em autoritário. O então presidente 

procura criar uma paternalidade sobre o povo pobre, uma relação estreita, pois seu 

objetivo era realizar as necessidades da população de forma a cooptá-la, ou seja, 

conquistar a população para que as massas continuassem apoiando Vargas, porque 

assim o governo conseguiria realizar boa parte das ações que levariam o Brasil a se 

modernizar. No entanto, não são apenas as relações sociais entre presidente e povo 

que este período transforma, a economia, como também a educação foram 

transformadas. 

Assim, poucos anos após a criação do INEP há um arrefecimento da 

discussão escolanovista no seu sentido mais profundo, e seus trabalhos e pesquisas 

são direcionados à divulgação do ideário educacional do Estado Novo, com ênfase 

nos aspectos técnicos e com direcionamento para profissionalização, expressos 

pelos estudos e pesquisas na perspectiva da orientação profissional. 

Ao mesmo tempo que a Constituição de 1937 outorga ao Estado 

uma função simplesmene supletiva, deixando que a educação seja ofertada por 

outras entidades, e não apenas pelo Estado, determina o ensino como obrigatório. 

É neste momento que as instituições de ensino profissionalizante 

(por exemplo, SENAI) surgem, porque de acordo com o modelo econômico do 

momento a mão de obra era algo indispensável, acarretando na educação uma 

maior valorização do ensino profissional, e uma “decadência” nos estudos literários, 

expressos pela Reforma Capanema. Ao final da promulgação das Leis Orgânicas de 

Ensino (Reforma Capanema) o tempo escolar é modificado (ROMANELLI, 1984), 

ficando o ensino primário com cinco anos (4 anos – elementar + 1 ano 

Complementar), o ginásio com quatro anos e o colegial com três anos de duração, 

sendo o ginasial e o colegial ofertados também na modalidade profissional. Em 

linhas gerais a educação tinha como intenção, 
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[...] passar idéias não de criticidade ou idéias que despertem as 
práxis reflexivas, mas de uma sociedade vista como uma corporação 
onde cada um tinha uma função determinada para o bem-estar do 
corpo. Era função idolatrar o “pai da nação”, era função obedecer ao 
que foi determinado, era função tentar absorver os conteúdos 
transmitidos na escola para no futuro ser um bom operário, 
domesticação de consciências (GEORGE, 2008, p. 9). 

 

Portanto, como a própria citação acima confirma, o governo de 

Getúlio Vargas precisava criar um meio de construir esta nova mentalidade na 

população e eles viram na educação uma chave para abrir este caminho – a escola 

passa a ter um lugar de prioridade para o Estado –  assim, a educação serviria para 

controlar as massas e moldá-las de acordo com o que o governo necessitava – o 

que acontece também nos dias atuais. 

Um exemplo é a construção do nacionalismo, como Schwartzman, 

Bomeny e Costa (2000, p. 91) descrevem, 

 

[...] a questão da nacionalização do ensino encontraria no Estado 
Novo o momento decisivo de sua resolução. Não é absolutamente 
gratuito esse fato; não é por acaso que só sob o regime autoritário 
estadonovista tenha sido possível chegar a uma política agressiva de 
cunho gravemente repressor. De um lado, havia a disposição política 
do governo de enfrentar resistências à imposição de procedimentos 
coercitivos; de outro, uma conjuntura onde toda a ideologia 
dominante estava fundamentada na afirmação da nacionalidade, de 
construção e consolidação do Estado Nacional. Não havia, em 
projetos nacionalistas como o do Estado Novo, espaço para a 
convivência com grupos culturais estrangeiros fortes e estruturados 
nas regiões de colonização. 

 

O Ministério da Educação – MEC – auxiliou e muito esta atuação do 

governo, tanto em ações voltadas para a camada popular, como também para a 

intelectualidade. A criação do INEP neste momento – mesmo que sem intenção 

direta – veio a ajudar o MEC a continuar auxiliando o governo nesta empreitada de 

utilizar a educação para mudar a mentalidade do povo brasileiro. Como dito 

anteriormente, o INEP tinha como função além da pesquisa e documentação a 

divulgação pedagógica, ou seja, o instituto deveria transmitir novos rumos e meios 

para atender ao projeto educacional do novo governo. Saviani (2005) explicita a 

necessidade, já constada na década de 1940, de utilizar a educação para ajustar a 

sociedade a um novo modelo: 
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Entendendo que “a escola deve ser uma réplica da sociedade a que 
ela serve, urge reformar a escola para que ela possa acompanhar o 
avanço ‘material’ de nossa civilização e preparar uma mentalidade 
que moral e espiritualmente se ajuste com a presente ordem de 
coisas”. (SAVIANI, 2005, p. 11). 

 

Desta forma, podemos concluir que em termos de projeto político, na 

sua origem, o INEP surgiu com uma proposta clara de intervenção nos rumos da 

educação nacional. Como esse processo se inicou, é o que apresentaremos a 

seguir. 

Nos seus primeiros anos as instalações do instituto eram precárias, 

ele funcionava na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro e contava com apenas 

duas salas, uma para o diretor, e outra para a secretaria, sendo portanto pequeno o 

seu quadro de funcionários. Em outubro de 1945 é inaugurado no Rio de Janeiro o 

prédio Palácio da Cultura, sede do Ministério da Educação e Saúde, e o INEP acaba 

sendo transferido para este local ocupando o décimo andar.  

O primeiro diretor do INEP, por convite do ministro da educação 

Gustavo Capanema, foi Manoel Bergstrom Lourenço Filho. A gestão de Lourenço 

Filho no INEP se dá entre 6 de agosto de 1938 a 1946 quando deixa o cargo de 

diretor do INEP, o que permite levantar a hipótese da participação ativa de Lourenço 

Filho na política educacional levada a cabo por Capanema. 

Lourenço Filho defendia a educação para todos, não apenas 

crianças, mas jovens e adultos também. Enquanto diretor do INEP Lourenço Filho vê 

a educação em uma perspectiva nacional, torna o instituto um espaço de reflexão 

sobre a educação e reorganiza o campo educacional transformando-o em um campo 

de estudos. 

Seu sucessor foi Murilo Braga no período de 1946 a 1952, quando 

morreu em uma viagem de negócios aos Estados Unidos por conta de um acidente 

de avião. Enquanto diretor Murilo Braga acaba lançando uma série de volumes 

sobre as oportunidades do ensino profissional, também desenvolve programas de 

documentação e intercâmbio na área da educação. 

Em 3 de junho de 1952 o então presidente Getulio Vargas nomeou 

Anísio Teixeira como diretor do INEP, sendo o mesmo exonerado em 27 de abril de 

1964, mas sua influência sobre o INEP se dá até o ano de sua morte em 1971, 
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Anísio Teixeira assume a direção do Inep em 4 de julho de 1952 e se 
mantém no cargo até abril de 1964. A influência de Anísio Teixeira no 
Inep estende-se além do período em que dirigiu o Instituto; ela 
perdura até a sua morte, em 1971, [...]. O período da influência de 
Anísio Teixeira (1952 a 1971) será subdivido em dois subperíodos: 
de 1951 a 1961, que é marcado pelo debate da LDB/1961, e o de 
1962 a 1971, que é marcado pela discussão da Reforma 
Universitária e do Ensino de 1o e 2o graus. 
A passagem de Anísio Teixeira pelo Inep é tão marcante que muitos 
o consideram o verdadeiro fundador do Inep (ROTHEN, 2005, p. 
196). 

 

Anísio Teixeira foi um grande defensor da escola pública, enquanto 

diretor do INEP continua a sua luta por uma escola pública de qualidade para todas 

as classes sociais independente de nível socioeconômico, elaborou livros didáticos e 

distribuiu para todo o país com o intuito de realizar um aprimoramento na literatura 

da educação, “[...] inaugurou no Inep a etapa da pesquisa sociológica na educação, 

ou seja, não acreditava ser possível fazer educação sem pesquisar em profundidade 

que país se tem [...]” (FARIAS; AMARAL; SOARES, 2001, p. 209). 

Anísio Teixeira com o intuito de expandir e solidificar a área de 

pesquisa em educação, criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 

(CBPE), inaugurado em dezembro de 1955  que “[...] tinha como objetivo coordenar 

estudos sociológicos, antropológicos, estatísticos e históricos sobre a realidade 

brasileira” (FARIAS; AMARAL; SOARES, 2001, p. 209). O CBPE foi extinto em 1977 

na vigência do regime militar de 1964. 

O CBPE foi considerado uma das bibliotecas mais completas da 

América Latina, sendo caracterizado por Nicolai Filho (2013) como: 

 

[...] órgão do INEP que realizava os estudos e pesquisas 
educacionais que eram publicados na RBEP [...] órgão do INEP não 
só de estudos e pesquisas educacionais, mas também de 
documentação e informação pedagógica, com a elaboração de 
inquéritos, programas e métodos, além de projetos de 
aperfeiçoamento do magistério (NICOLAI FILHO, p. 7). 

 

Um outro espaço de participação do INEP sob a presidência de 

Anisio Teixeira foi o momento de tramitação da LDB/61 e o processo de defesa da 

escola pública. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 foi 

elaborada para organizar o sistema de ensino brasileiro, nas palavras de Machado e 

Melo (2012, p. 63-64): 

 

A LDBN esteve em discussão no Congresso entre o período de 1948 
a 1961, na medida em que foram discutidos projetos para sua 
composição, prosseguiam-se na sociedade ações de intelectuais em 
discussões de assuntos relacionados à educação e à defesa do 
ensino público. Os níveis de emsino primário, secundário e superior 
foram alvo de análises e debates por parte de intelectuais e políticos. 
A ênfase foi dada ao ideário de educação mais acessível e de 
qualidade à população nacional. 

 

Propunham formular no âmbito da lei, um material que garantisse 

uma educação pública de qualidade acessível para todas as classes sociais, pois, a 

educação era vista – e ainda é nos dias atuais – como um caminho para a 

construção da democracia e progresso social, uma sociedade letrada é sinônimo de 

um povo civilizado (MACHADO; MELO, 2012). 

O primeiro projeto da LDB apresentado no ano de 1948 foi 

elaborado por uma comissão de educadores, passando por muitas discussões e 

sofrendo várias propostas de alteração, mas no ano de 1958 Carlos Lacerda 

apresentou um projeto substitutivo cujo foco central era a privatização do ensino. A 

discussão mobilizou diversos segmentos da sociedade tendo contado com o apoio 

do grupo que tinha encabeçado o movimento renovador de 1932, entre eles, Anísio 

Teixeira. Ao fim dos debates, inquéritos e muitas manifestações no ano de 1961 é 

promulgado o texto da Lei 4.024. Pode-se concluir que os debates acerca do texto 

da LDB renderam longas discussões que culminaram com a permanência do Estado 

como principal mantenendor da escola pública, apesar dos esforços para a sua 

privatização. Considerando que a defesa da escola pública foi um tema constante na 

atuação de Anísio Teixeira, podemos supor que tanto o INEP quanto o CBPE 

tenham subsidiado a discussão. 

Voltando ao assunto relacionado ao Anísio Teixeira enquanto diretor 

do INEP, com o Regime Militar de 1964 o instituto começou a ser ameaçado de 

extinção por conservadores da direita – o que acabou por não ocorrer – e Anísio 

Teixeira, por suas posições políticas, acabou sendo demitido do cargo de diretor do 

INEP mas sua influência sobre o instituto perdurou até sua morte, como já dito 

anteriormente. Com o prestígio alcançado como diretor do INEP, mesmo depois de 
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afastado do cargo, Anisio Teixeira continua sendo uma referência, tendo participado 

de discussões a respeito das reformas propostas pelo governo militar em um sentido 

de crítica e resistência. 

Nas leituras realizadas para o presente trabalho, os diretores do 

INEP que mais tem espaço nos textos sobre a história do instituto são Lourenço 

Filho e Anísio Teixeira, às vezes se comenta sobre Murilo Braga, pois foi o 

antecessor de Anísio Teixeira. Entendo que essa menção sempre aos dois talvez 

seja por serem os primeiros diretores do INEP e que tiveram grande importância 

para que o instituto realmente se consolidasse no seu período pós-criação, como o 

próprio instituto traz em um texto presente em seu site, 

 

[...] foi no período democrático subseqüente, de 1945 a 1964, que o 
ele consolidou o seu prestígio institucional, empreendendo alcance 
nacional às suas ações. Em parte, o notável crescimento da 
instituição pode ser atribuído à liderança, dinâmica de Anísio 
Teixeira, um dos próceres do Manifesto dos Pioneiros, que assumiu 
a direção-geral do Instituto em junho de 1952. Ele permaneceu à 
frente do Inep até abril de 1964, tempo suficiente para imprimir sua 
marca indelével na história da instituição (INSTITUTO..., 2013, p. 2). 

 

No entanto, Lourenço Filho, Murilo Braga e Anísio Teixeira não 

foram os únicos diretores do INEP, portanto apresento em seguida os nomes e 

períodos dos 27 diretores do INEP, posteriores a Anísio Teixeira, foram eles: 

 

• Carlos Pasquale - de 1964 a 1966 

• Carlos Corrêa Mascaro - de 1966 a 1969 

• Guido Ivan Marques de Carvalho - de 1969 a 1970 

• Walter de Toledo Piza - de 1970 a 1972 

• Ayrton de Carvalho Mattos - de 1972 a 1976 

• Francisco Cruz Barbosa Lopes (interino) - em 1976 

• Maria Mesquita de Siqueira - de 1976 a 1979 

• Letícia Maria Santos de Faria - de 1979 a 1981 

• Hélcio Ulhoa Saraiva - de 1981 a 1983 

• Lena Castello Branco de Freitas Costa - de 1983 a 1985 

• Vanilda Pereira Paiva - de 1985 a 1986 

• Pedro Demo - de 1986 a 1987 

• Manuel Marcos Maciel Formiga - de 1987 a 1990 
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• João Ferreira - de 1990 a 1991 

• Divonzir Arthur Gusso - de 1991 a 1995 

• Maria Helena Guimarães de Castro – em 1995 

• Og Roberto Dória - de 1995 a 1996 

• Maria Helena Guimarães de Castro - 1997 a 2002 

• João Batista Ferreira Gomes Neto - de 2002 a 2003 

• Otaviano Augusto Marcondes Helene – em 2003 

• Raimundo Luiz Silva Araújo - de 2003 a 2004 

• Eliezer Moreira Pacheco - de 2004 a 2005 

• Reynaldo Fernandes - de 2005 a de 2009 

• Joaquim José Soares Neto - de 2009 a 2011 

• Malvina Tania Tuttman - de 2011 a 2012 

• Luiz Cláudio Costa - de 2012 a 2014 

• José Francisco Soares – desde fevereiro de 2014 

 

É importante fazer uma observação sobre a relação dos nomes dos 

diretores1 do INEP descritos acima, a informação não é de um site totalmente 

confiável – esta relação foi encontrada no site do Wikipédia (2014) –, mas é o único 

que apresenta uma listagem completa até os dias atuais, constituindo-se portanto 

esta informação como uma hipótese. No entanto os diretores e os períodos foram 

quase todos conferidos, procedendo a informação. 

No ano de 1972 o INEP se tornou um órgão autônomo – mas 

sempre mateve relação com o MEC, porque é um instituto do Ministério – e teve sua 

nomenclatura alterada para Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 

tendo como objetivo, além das funções determinadas no momento de sua criação, 

fazer um levantamento acerca da situação educacional do Brasil. Em 1976 o INEP 

teve sua sede transferida do Rio de Janeiro para Brasília ocasionando a diminuição 

no número de seus funcionários e a redução de sua biblioteca, pois, o instituto 

acaba doando boa parte dela à Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Durante o regime militar o INEP ficou basicamente isolado, pois, foi 

considerado como um instituto subversivo e esquerdista, acarretando até na 

diminuição de recursos. 

                                                           

1 O diretores do INEP que a história traz, atualmente são nomeados como presidente, mas não foi 
possível constatar a partir de que data a nomeação de diretor passa para presidente. 
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O Inep chegou combalido ao final do ciclo autoritário e permaneceria 
no limbo nos primeiros anos após a devolução do poder aos civis. 
Persistia, todavia, entre os educadores brasileiros, o reconhecimento 
do relevante papel desempenhado pela instituição até o fechamento 
dos espaços de diálogo e participação pelo regime militar. Com o 
avanço da transição democrática, voltava-se a acreditar na 
possibilidade de reconstruir o Inep, sendo como ponto de partida o 
modelo idealizado por Anísio Teixeira (INSTITUTO..., 2013, p. 3). 

 

O INEP conseguiu se estruturar apenas após a aprovação da LDB 

(Lei nº 9.394/96), 

 

Dentro deste novo contexto, o Inep se tornou responsável por 
organizar e manter o sistema de informações e estatísticas 
educacionais e por desenvolver sistemas e projetos de avaliação 
educacional, abrangendo todos os níveis e modalidade de ensino, 
com exceção da pós-graduação a cargo da Capes. A partir da 
reestruturação promovida pela Lei nº9.448, de 14 de março de 1997, 
ele ingressou numa fase de franca recuperação, reassumindo sua 
posição de destaque no cenário educacional brasileiro 
(INSTITUTO..., 2013, p. 3-4) 

 

Em 1997 o INEP se tornou autarquia2 federal, e a partir deste 

momento o instituto teve como incumbência realizar avaliações acerca de todos os 

níveis educacionais. Em 2011, com o intuito de homenagear um de seus grandes e 

mais influentes diretores, o professor Anísio Teixeira, o INEP pela Lei nº 10.269 de 

29 de agosto de 2011 passa a denominar-se Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

O INEP apesar de ter sofrido ameaças de extinção e vivenciado 

muitos percalços relacionados à política brasileira, pois estava diretamente ligado ao 

ambiente político, conseguiu manter-se vivo na história, sempre foi visto como um 

insituto importante tanto para o Ministério da Educação como para a própria 

educação, pois suas ações eram – e são nos dias atuais – diretamente relacionadas 

à educação, tendo até reconhecimento internacional. 

 

1.2 HISTÓRIA DA REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (RBEP) 

 

A partir deste momento discorrerei sobre a história do meu objeto de 

pesquisa, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP). Explicitarei sobre 
                                                           

2 Uma autarquia é criada a partir de uma lei para realizar uma função específica, são vinculados a 
algum ministério ou à Presidência da República. 
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sua criação, principais influenciadores, estrutura, sendo que as informações aqui 

contidas foram pesquisadas em artigos da própria RBEP como também em outros 

periódicos.  

Segundo Capanema, a justificativa para a criação da revista assim 

se coloca: 

 

Admitindo que a principal finalidade da revista pedagógica a ser 
publicada pelo Ministério seria a de concorrer, por todos os meios 
para imprimir crescente unidade de objetivos e de métodos ao 
pensamento pedagógico nacional, e para criar, tanto quanto possível, 
uma consciência pública esclarecida em matéria de educação 
(“Plano de uma revista de cultura pedagógica a ser publicada 
mensalmente pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos”, 
CPDOC/FGV, Arquivo Gustavo Capanema, GC 36.00.00a2g, p. 2. 
apud DANTAS, 2002, p. 1). 

 

O nome Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos não foi o 

primeiro título dado a revista, enquanto era elaborada, Lourenço Filho – diretor do 

INEP – propõe dois títulos “Educação Nacional” e “Revista Brasileira de Educação”, 

já Gustavo Capanema – Ministro da Saúde e Educação – sugere “Revista de 

Educação Nacional”, no entanto não foi possível descobrir porque a revista não teve 

como título as sugestões citadas acima e acabou sendo denominada Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos. 

A RBEP publicou em julho de 1944 seu primeiro número em forma 

de brochura, e “[...] trazia na capa, além do título da publicação, a inscrição de que 

era uma publicação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e a determinação 

de volume, número, mês e ano da publicação” (DANTAS, 2002, p.3), tendo como 

público alvo, pesquisadores, especialistas em educação, educadores, todos os 

sujeitos que se interessassem por assuntos relacionados à educação. Na primeira 

publicação da RBEP o Ministro da Educação e da Saúde Gustavo Capanema na 

apresentação da revista traçou o objetivo da sua criação. Capanema descreve que, 

 

A REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS [...]. 
Apresenta-se como órgão oficial dos estudos e pesquisas 
pedagógicas do Ministério da Educação. Seu papel será reunir e 
divulgar, pôr em equação e em discussão não apenas os mas gerais 
da pedagogia mas sobretudo os problemas pedagógicos especiais 
que se deparam na vida educacional do país (CAPANEMA, 1944, p. 
3). 
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Mais adiante Capanema continua, 

 

Outro objetivo não tem o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
senão este de ser o centro nacional dessas observações e pesquisa. 
E a publicação que agora se inicia, a REVISTA BRASILEIRA DE 
ESTUDOS PEDAGÓGICOS, se apresenta como um instrumento de 
indagação e divulgação científica. Como um órgão de publicidade 
dos estudos originais brasileiros de biologia, psicologia e sociologia 
educacionais e também das conclusões da experiência pedagógica 
dos que, no terreno da aplicação, trabalham e lutam pelo 
aperfeiçoamento da vida escolar de nosso país (CAPANEMA, 1944, 
p. 4). 

 

Gustavo Capanema se formou em direito pela Faculdade de Direito 

de Minas Gerais. Neste período de universitário se ligou ao grupo “intelectuais da 

rua da Bahia”. Iniciou sua carreira política como vereador em sua cidade natal, 

Pitangui, passou por outros cargos políticos, e em julho de 1934 Gustavo Capanema 

é nomeado por Getúlio Vargas para ser o Ministro da Educação e Saúde, cargo que 

ocupou até o fim do Estado Novo em 1945, após esse período Capanema continuou 

sua vida política, mas aqui nos cabe o período em que foi Ministro da Educação. 

No âmbito educacional, Capanema como Ministro, tinha como um de 

seus objetivos construir um projeto que concebesse um novo cidadão brasileiro, as 

ações que o ministério adotasse deveriam, em última instância, provocar o 

“nascimento” deste novo homem. Relaciono esta informação com o período político 

que o Brasil vivia, onde um objetivo do governo era criar uma nova mentalidade no 

povo brasileiro, e como já foi dito anteriormente o MEC era o órgão responsável por 

implementar as ações educacionais desejadas, auxiliando o governo a alcançar o 

que era proposto. 

Na condição de ministro, Capanema acreditava que deveria haver 

um educação diferenciada de acordo com a ordem econômica, a classe social, 

Quadros e Machado (2011, p. 188) descrevem que 

 

Capanema acreditava que para uma sociedade moderna e 
desenvolvida teria que haver algumas pessoas que fizessem o 
trabalho manual e outra classe destinada da organização da 
sociedade, ou seja, uma elite pensante e uma classe de 
trabalhadores. Desta forma, todo o projeto de educação tinha como 
base esse pressuposto, de definição clara de papéis e uma 
fundamentação educacional baseada na divisão de classes. 
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E independente da ação educacional a quem tivesse voltada, elite 

pensante ou classe trabalhadora, a educação deveria formar uma consciência 

patriótica, estar voltada à uma valorização nacional. Arinos Filho (2000, p. 13). 

descreve que o ministro Gustavo Capanema quando elaborava diretrizes para 

programas didáticos, registrava que [...] “Nas finalidades, deve-se apontar sempre o 

que a disciplina visa a dar ao aluno de um modo geral, e de modo especial o que ela 

deve fazer para educá-lo para a pátria. Frisar a nota patriótica em cada programa”. 

Volto a dizer aqui o que já foi descrito anteriormente neste trabalho, 

a relação do MEC em auxiliar o governo no propósito de mudar as relações de amor 

“incondicional” à pátria, mudar as concepções de vida, de política dos cidadãos 

brasileiros. 

Mas voltando ao nosso objeto de pesquisa, a RBEP e o assunto que 

estava descrevendo, o editorial que não é assinado reafirma o que Gustavo 

Capanema descreve na apresentação da revista, e mais, expõe a necessidade de 

um meio de divulgação que tivesse como tema os debates educacionais, por isso a 

criação da RBEP, também caracteriza o INEP como editor da RBEP e apresenta as 

seções que irão compor a revista. 

De acordo com Rothen (2004, p. 119-120) 

 

[...] Estes dois textos são relevantes por três motivos: primeiro, por 
transparecer no discurso de Lourenço Filho a idéia de autonomia do 
INEP em relação ao Ministério da Educação; segundo, por definir a 
linha editorial da Revista que em linhas gerais será seguida até 1980; 
e terceiro, por apresentar a estrutura das seções da Revista que não 
irá ser alterada substancialmente até a década de 1970 e só será 
radicalmente reformulada em 1983. 

 

Mais adiante Rothen (2004, p. 123) continua 

 

No Editorial do primeiro número é apresentado o conteúdo que a 
RBEP irá publicar: opiniões, trabalhos realizados pelos diferentes 
órgãos do Ministério, dados estatísticos, os textos da lei, as decisões 
administrativas da maior relevância, estudos de aplicação (normas 
estabelecidas pela prática), notas bibliográficas, informes sobre a 
vida educacional nos Estados e no estrangeiro e a transcrição de 
artigos da imprensa. 

 

A RBEP traz sempre em seu editorial o principal assunto que está 

em pauta na revista. Durante o tempo delimitado para a presente pesquisa – 1952-
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2012 – há publicações da revista que são temáticas, ou seja, todos os artigos estão 

relacionados a um assunto, mas a maioria das publicações da revista traz em seus 

artigos assuntos distintos, todos sobre educação, mas não abordando um tema 

apenas. Dantas (2002, p. 3) também descreve que a RBEP apresenta sempre o seu 

propósito, 

 

Ao reapresentar na contracapa da publicação a descrição dos 
propósitos da Revista, o Instituto possibilita ao leitor, tanto aquele 
que acompanha regularmente a publicação, quanto o que tem 
acesso a esse periódico pela primeira vez, compreender as 
finalidades e objetivos dessa ação editorial promovida pelo Ministério 
da Educação e Saúde através do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos. 

 

A RBEP foi criada para servir como porta voz do INEP com o intuito 

de disseminar assuntos relativos à educação, como diz Rothen (2005, p.190) “para a 

divulgação da sua produção intelectual e para influenciar na formação das 

concepções brasileiras de educação”, em outras palavras, criar uma mentalidade 

pública acerca da educação. 

Desde a sua criação até 1980, os assuntos escolhidos para 

publicações na RBEP foram temas que os dirigentes do INEP achavam relevantes, 

ou seja, eram os próprios dirigentes que solicitavam o trabalho. Rothen (2004, p. 

122) ressalta que a RBEP, “[...] adota na sua criação a seguinte linha editorial: adota 

o ponto de vista nacional, assume a postura escolanovista e trata de temas 

práticos”. Para confirmar essa afirmação, Rothen (2004) traz um dado de Saviani 

(1984) que diz que até o ano de 1962 a maioria dos artigos publicados na RBEP são 

de autores escolanovistas ou trazem como tema assuntos relacionados à Escola 

Nova, 

 

Após esse período há a articulação da visão escolanovista com a 
visão tecnicista. [...] Portanto, os editores da RBEP utilizam como 
regras e modelos para a definição da linha editorial da Revista a 
articulação entre a teoria e a experimentação, os princípios 
escolanovistas e o modelo organizacional da Universidade de 
Brasília (ROTHEN, 2004, p. 123-148). 

 

Rothen (2005, p. 193-194) descreve que a RBEP se consolidou “[...] 

como uma revista do INEP que publica atos oficiais, mas a seleção dos mesmos 

será feita por quem a edita”, formulando a “hipótese de que a RBEP, além de ser 
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uma Revista editada por um órgão oficial, publica preferencialmente artigos de 

autores que têm alguma ligação com o INEP e com o Conselho Federal de 

Educação” (ROTHEN, 2005, p. 205-206). Como aponta Fischer (2005, p. 325). 

 

Com Foucault (1993) aprendemos que são as práticas sociais 
atravessadas por relações de poder que favorecem certos discursos, 
premitindo a emergência de determinados tema e não de outros. O 
não-discursivo – como por exemplo o contexto político ou as 
instituições – engendra o campo do saber a partir do qual os sujeitos 
que falam recortam os objetos, elaboram conceitos ou selecionam 
estratégias. 

 

Já a partir de 1983 a RBEP se abre para trabalhos oriundos da 

comunidade acadêmica, estabelecendo normas para envio de trabalhos sendo 

necessário até mesmo avaliadores para a correção dos mesmos. 

Essa abertura da RBEP para trabalhos oriundos da comunidade 

acadêmica sem solicitação dos dirigentes do INEP provavelmente se explique pelo 

fato de estar inativa por três anos e por ter sido retomada com o fim do período 

militar, a ampliação da pós-graduação, a reativação de movimentos da sociedade 

civil, e a esperança de recomposição da organização social e civil. No entanto, 

durante os três anos – 1980 a 1983 – de suspensão da RBEP, o INEP acabou 

lançando duas novas revistas: a Em Aberto e o Informativo Inep. 

A RBEP se tornou um importante meio de divulgação sobre 

assuntos educacionais tendo forte vinculação com o Ministério da Educação, tanto 

no período em que trabalhos publicados eram de pessoas que possuíam relação 

com o ministério ou sobre assuntos que os dirigentes do INEP achassem relevantes, 

quanto em passado recente com a publicação de pesquisas acadêmicas. 

Azevedo (1964, p. 24-25) aponta em um trabalho publicado na 

própria RBEP que tal revista é, 

 

[...] a mais importante das revistas sôbre o assunto, na América 
Latina –, destinou-se, desde seus começos, a publicar tudo o que 
pudesse interessar aos problemas educacionais [...]. Ela contribuiu, 
de modo notável, para a análise e o debate dos problemas da 
educação no Brasil, trazendo a todos – administradores, 
reformadores e professôres, em geral – teorias e dados concretos 
para se fazerem uma ideia, tão clara quanto possível, da situação do 
ensino de todos os tipos e graus dos problemas mais graves que 
teriam de enfrentar, e de suas soluções mais adequadas. 
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Apesar do exposto acima, parafraseando Rothen (2005, p. 145), a 

RBEP por tratar de assuntos educacionais não dispunha de uma vasta gama de 

leitores, “o grupo de leitores da Revista era limitado por se tratar de uma Revista de 

natureza técnica”. Entretanto os trabalhos publicados desde os primeiros números 

da RBEP durante o Estado Novo eram inéditos, não tinham sido publicados em 

nenhum outro periódico. 

A RBEP durante toda a sua história sustenta o seu objetivo principal: 

disseminar assuntos relativos à educação, independentemente da área de 

conhecimento, que dão subsídios para os debates atuais e até mesmo para a 

tomada de decisões, tornando-se um espaço de diálogo para os estudiosos que tem 

como objeto de estudo a educação; Kistemacher (2012, p. 7) também descreve que 

“[...] a RBEP exerceu um papel singular na disseminação de concepções e valores 

relacionados ao rendimento escolar, à avaliação e à qualidade da educação 

brasileira”. 

Com relação às publicações, a revista sempre manteve o rigor, pois, 

se trata de uma revista que publica trabalhos científicos relativos à educação com 

circulação nacional. 

 

1.2.1 Organização da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) 

 

As seções da revista presentes no primeiro número são Editorial, 

Ideias e Debates, Documentação, Vida Educacional, Informação dos Estados, 

Informação do Estrangeiro, Bibliografia, Através de Revistas e Jornais, e Atos 

Oficiais. Rothen (2004, p. 124) diz que, “Segundo Gandini (1985, p. 27-28), estas 

seções se mantêm quase inalteradas na Revista durante todo o período”, assim, 

ocorre a inclusão e exclusão de algumas outras seções. Parafraseando Dantas 

(2002) estas seções da revista informavam os leitores sobre assuntos pedagógicos 

que para o INEP seriam fundamentais para as discussões educacionais. 

As 167 revistas que compõem o período delimitado para a presente 

pesquisa (1952-2012) apresentam variações de seções no decorrer dos anos. No 

entanto, as seções: sumário, (entre os números 125, v. 57, de 1972 – número 104, 

v. 46, de 1966, a seção sumário é denominada índice), editorial, estudos (nas 

revistas anteriores ao v. 63, n. 144, de 1979, a seção estudos é denominado estudos 

e debates) são as seções que aparecem na revista em praticamente todos os 
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números. As revistas cujos artigos foram utilizados para a presente pesquisa, 

apresentam as três seções citadas acima. 

Com relação à periodicidade da Rbep Dermeval Saviani (2012) 

descreve que a revista foi, 

 

[...] mensal, de 1944 a 1946; bimestral, em 1946 e 1947; trimestral, 
de 1948 a 1976; quadrimestral, de 1977 a 1980; suspensa, de abril 
de 1980 a abril de 1983; quadrimestral, de maio de 1983 até o 
momento atual. No entanto, cabe registrar que a relação entre 
volumes e anos é irregular, como também há meses que não 
correspondem a nenhum número. (SAVIANI, 2012, p. 314). 

 

Sobre Lourenço Filho podemos dizer, de acordo com Dantas (2002), 

que ele tentou – e conseguiu – construir uma importância para a RBEP igual a 

outros materiais sobre a educação já publicados. 

 

Durante o período que Lourenço Filho tem forte influência no INEP 
[...], a linha editorial da Revista mantém-se coerente com a proposta 
editorial apresentada no seu primeiro número: adota o ponto de vista 
nacional, assume a postura escolanovista e trata de temas práticos. 
(ROTHEN, 2004, p. 156). 

 

O exposto na citação de Rothen (2004) vem confirmar a proposta de 

Lourenço Filho enquanto diretor do INEP, fazendo com que a RBEP seguisse a linha 

de sua criação, afirmando a sua autonomia científica. O próprio Lourenço Filho diz, 

 

Em 1944, já dispondo de material organizado e pessoal mais 
treinado, podia o Instituto lançar o seu órgão de divulgação periódica, 
a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que manteve durante 
dois anos tiragem mensal, absolutamente pontual. Tornou-se depois 
esse órgão trimestral, mantendo sempre, no entanto, o mesmo alto 
nível dos primeiros números. É muito difícil que se encontre um 
estudo sobre educação no Brasil, de maior tomo, que não faça 
referência à documentação ou a trabalhos inseridos nessa Revista. A 
análise dos números iniciais chega mesmo a surpreender quanto a 
certas posições assumidas pelo MEC, através do INEP. A tese 
democrática era aí uma constante. (LOURENÇO FILHO, 1964, p.15 
apud NICOLAI FILHO, 2013, p. 10). 

 

Já Anísio Teixeira enquanto diretor do INEP leva o instituto a focar 

seus trabalhos na área da pesquisa educacional, tanto que o mesmo cria o CBPE, 

evidenciando assim que o tripé – documentação, pesquisa, divulgação pedagógica – 

que dava sustentação para o INEP estava em vigência; a maioria das publicações 
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da RBEP eram de autores que estavam vinculados ao Manifesto da Educação Nova, 

ou seus signatários, além de tudo Anísio Teixeira entendia que a educação era um 

instrumento de democracia. 

Não se pode negar que a RBEP embora tenha passado por alguns 

percalços conseguiu se firmar na história, pois, o próprio instituto responsável por 

suas publicações – INEP – passou por alguns momentos de indefinições, 

contrariedades políticas, transferência de cidade, doação da biblioteca, entre outros 

acontecimentos como já discutido.  

Mas todos estes problemas mostram que tanto o INEP como a 

RBEP são importantes para a educação, indicado pela sua longa duração no cenário 

educacional brasileiro. O INEP é um orgão importante para o âmbito educacional 

porque está diretamente relacionado ao Ministério da educação, quando foi criado 

tinha como objetivo a documentação, pesquisa, e divulgação pedagógica, mas 

durante a sua trajetória outras funções lhe foram atribuídas – realizar levantamento 

sobre a situação educacional do Brasil, avaliações de todos os níveis educacionais, 

subsidiar a formulação de políticas públicas na área educacional – demonstrando 

assim que os seus serviços auxiliam o MEC e este ministério tem poder de decisões 

sobre a educação. 

Já a RBEP vem suprir a necessidade do INEP de divulgar trabalhos 

pedagógicos procurando criar uma mentalidade pública acerca da educação, 

“comunicar é sempre uma certa forma de atuar sobre outras pessoas” (TÉRAN, 

1995 apud FISCHER, 2005, p. 324). 

A RBEP traz para debates assuntos relevantes e até mesmo 

imprescindíveis para sua mudança e aperfeiçoamento, ou seja, as publicações da 

revista procuram através do conteúdo mostrar caminhos a seguir a partir das 

experiências relatadas nos trabalhos. Tanto o INEP como a RBEP ocuparam e 

ocupam importante lugar no cenário da educação escolar brasileira. 
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2. ARTIGOS DA REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (RBEP) E 

SUAS CATEGORIAS 

 

Após o resgate da história do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos (RBEP) tratarei neste capítulo de apresentar os artigos escolhidos para 

a pesquisa em suas respectivas categorias, como também o assunto abordado em 

cada artigo. 

Retomando, meu interesse com esta pesquisa foi buscar nos artigos 

presentes na RBEP no período de 1952-2012 aqueles que tivessem a criança como 

tema, constituindo-se como objetivo verificar o conteúdo das publicações, 

identificando se estavam relacionados à infância e educação. Vejo grande 

pertinência neste objetivo, pois é de extrema importância entender como a criança 

vem sendo vista pela pesquisa em educação durante o tempo, conhecer os debates 

e estudos educacionais que cercam esta etapa da vida. 

A metodologia utilizada neste trabalho, como já informado, é 

denominada estado da arte, onde o pesquisador faz um mapeamento sobre o que 

foi produzido sobre seu objeto de pesquisa – um tema, uma revista, um periódico, 

um período etc. Esta metodologia auxilia pesquisas futuras, pois, possibilita que um 

pesquisador encontre um material que aborda o que está sendo pesquisado no 

momento, como também apresenta se há ou não alguma lacuna. 

Como já foi dito anteriormente utilizei como fonte 31 números da 

RBEP, dos quais selecionei 42 artigos correspondentes ao período 1952 a 2012. 

Relembrando que a universidade não dispunha de algumas revistas do período 

delimitado podendo algum artigo relacionado a esta temática não ter sido 

encontrado. 

Após escrever os resumos dos artigos que se encontram no 

apêndice deste trabalho foi necessário fazer a catalogação dos mesmos em 

categorias. A construção das categorias teve por critério o assunto que os artigos 

abordavam. 

As categorias que foram escolhidas a partir do assunto dos artigos 

totalizaram 7, são elas: educação anterior aos sete anos com 10 artigos; formas de 

expressão e interação com 2 artigos; conteúdos específicos de ensino com 10 

artigos; políticas educacionais com 5 artigos; história da educação com 8 artigos; 
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aspectos emocionais, cognitvos e psicológicos com 6 artigos; e educação e 

tecnologia com 1 artigo, sintetizados na tabela a seguir. 

 

Tabela 1 - Total de Artigos por Categoria 
Educação anterior aos 7 anos 10 artigos 
Conteúdos específicos de ensino 10 artigos 
História da Educação 08 artigos 
Aspectos emocionais, cognitivos e psicológicos 06 artigos 
Politicas educacionais 05 artigos 
Formas de expressão e interação 02 artigos 
Educação e tecnologia  01 artigo 
Total  42 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

2.1 ARTIGOS EM SUAS RESPECTIVAS CATEGORIAS 

 

A seguir apresento as tabelas com os artigos em suas respectivas 

categorias fazendo, ao fim de cada tabela, um breve comentário de cada artigo no 

que diz respeito ao objetivo da pesquisa. 

 

Tabela 2 - CATEGORIA: Educação anterior aos sete anos 
Título do artigo Autor(es) Data 

Educação infantil no Brasil e no Japão: 
acelerar o ensino ou preservar o brincar? 

Tizuko Morchida Kishimoto V. 90, Nº 
225, 2009 

 
Oportunidades de contato entre o adulto 
e a criança em creches. 

Regina E. S. Silveira; Terezinha F. Picolo; 
Vera R. P. Delphino; Leonor M. Faria; Maria 

C. R. Ferreira 

 
V. 68, Nº 
158, 1987 

Brincar uma das ocupações mais serias 
da infância. 

Ethel Bauzer Medeiros V. 62, Nº 
143, 1979 

Currículo pré-escolar uma tentativa de 
abordagem. 

Coriolano Caldas Silveira da Mota; Denise 
Grein dos Santos 

V. 61, Nº 
140, 1976 

Ação preventiva na educação pré-
escolar. 

Aidyl M. de Queiroz; Juan Pérez Ramos V. 61, Nº 
140, 1976 

Necessidades básicas do pré-escolar 
nos países em desenvolvimento. 

Manoel Bergstrom. Lourenço Filho V. 49, Nº 
110, 1968 

Missão da educadora no jardim de 
infância. 

Heloísa Marinho 
 

V. 45, Nº 
101, 1966 

Os jardins de infância e a organização 
escolar. 

Manoel Bergstrom Lourenço Filho V. 38, Nº 
87, 1962 

Aspectos da educação pré-primária. Manoel Bergstrom Lourenço Filho V. 32, Nº 
75, 1959 

Da influência do jardim de infância na 
promoção da primeira série. 

Heloísa Marinho V. 31, Nº 
73, 1959 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Como dito anteriormente e com base na tabela acima, dos 42 artigos 

que compõem esta pesquisa 10 artigos (24%) tem como tema principal a 

escolarização anterior aos 7 anos, o que hoje é conhecido como a educação infantil, 

em diferentes perspectivas e dimensões, porque produzidos em tempos distintos.  

Kishimoto (2009) pesquisou os aspectos do brincar e do educar que 

prevalecem na educação infantil no Brasil e no Japão, ou seja, busca entender qual 

das duas atividades – brincar e educar – possui mais espaço nas escolas infantis. 

Já Medeiros (1979) teve por objetivo expor a importância do brincar 

para o desenvolvimento emocional, físico e intelectual das crianças.  As pesquisas 

de Kishimoto (2009) e Medeiros (1979) são distintas, em tempos esparsos, mas os 

autores enfatizam o brincar como proporcionador de desenvolvimento infantil. 

Também há os artigos dos autores Silveira et al. (1987), Mota e 

Santos (1976), Queiroz e Ramos (1976) que também abordam o desenvolvimento 

infantil, mas com temáticas distintas. 

Silveira et al. (1987) buscou em sua pesquisa analisar o contato 

entre as professoras da educação infantil – creche – e as crianças, em nove 

instituições da região de Ribeirão Preto, observando se era um contato que 

estimulava o desenvolvimento com propostas educacionais ou apenas contanto para 

cuidados higiênicos. 

Mota e Santos (1976) pretendem compreender o currículo pré-

escolar caracterizando a importância da educação pré-escolar para o 

desenvolvimento, como também a importância da percepção precoce dos 

transtornos de aprendizagem nas crianças.  

Queiroz e Ramos (1976) investigam a relevância da implantação dos 

programas de ação preventiva na educação pré-escolar compreendendo que estes 

programas têm como finalidade auxiliar o desenvolvimento infantil, evitando que as 

crianças venham a apresentar possíveis distúrbios no desenvolvimento. 

Há alguns artigos que foram enquadrados na categoria “educação 

anterior aos sete anos”, mas abordam assuntos diferentes que não se repetem 

durante a cronologia determinada para nossa pesquisa. São os artigos, Lourenço 

Filho (1959, 1962, 1968) e Marinho (1959, 1966). 

Lourenço Filho (1968) discute como devem ser organizados os 

serviços que possam atender as necessidades básicas do pré-escolar nos países 

em desenvolvimento. 
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Já em seu outro artigo Lourenço Filho (1962) buscou explicitar qual 

é o papel dos jardins de infância através da organização escolar. E em seu último 

artigo Lourenço Filho (1959) apresentou algumas características da educação pré-

primária, são elas: um breve histórico da educação pré-escolar e a importância do 

jogo na educação pré-escolar. 

Marinho (1966) neste trabalho discorre sobre o papel das 

educadoras dos jardins de infância e como deve ser a formação destas. Em seu 

outro artigo Marinho (1959) através de sua pesquisa buscou descobrir se a 

educação pré-escolar e a maturidade acabam influenciando a promoção das 

crianças no fim da primeira série. 

Dos 10 artigos da categoria “Educação anterior aos sete anos” 

constatamos que o assunto que mais aparece está relacionado ao desenvolvimento 

da infância, presente em 3 artigos. Já o brincar como proporcionador do 

desenvolvimento infantil aparece em 2 artigos, seguido de mais 5 artigos com 

assuntos distintos sobre a infância e a educação. 

 

Tabela 3 - CATEGORIA – Formas de Expressão e Interação 
Título do artigo Autor (es) Data 

Fonologia e vocabulário na percepção de 
educadoras sobre comunicação de pré-escolares. 

Rita de Cássia Alves Limissuri; 
Débora Maria Befi-Lopes 

V. 90, Nº 
225, 2009 

Para uma análise sociolingüística do discurso 
infantil. 

Sebastião Josué Votre V. 62, Nº 
143, 1979 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
 

Na categoria “Formas de expressão e interação” temos 2 artigos 

(5%), os de Limissuri e Befi-Lopes (2009), e de Votre (1979), os artigos possuem 

diferença de anos, mas os dois abordam uma temática parecida, a linguagem na 

infância. 

Limissuri e Befi-Lopes (2009) realizaram a pesquisa em uma pré-

escola de Santo André – SP para identificar qual é o efeito do vocabulário e da 

fonologia na compreensão das educadoras de educação infantil através da 

comunicação dos seus alunos 

Já Votre (1979, p. 281), tem como objetivo de pesquisa analisar de 

forma pedagógica os termos do léxico infantil, “[...] e da adequação do discurso dos 

materiais didáticos às características sócio-linguísticas da clientela”. 
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Tabela 4 - CATEGORIA: Conteúdos Especificos de Ensino 
Título do Artigo Autor(es) Data 

Alfabetização e letramento no 1º ciclo: o que as 
crianças aprendem sobre a escrita a cada ano? 

Magna Silva Cruz; Eliana Borges 
Albuquerque 

V. 92, Nº 
230, 2011 

Como desenvolver a compreensão da criança 
sobre fração? Uma experiência de ensino. 

Sandra Magina; Francisco Brabo 
Bezerra; Alina Spinillo 

V. 90, Nº 
225, 2009 

Atividades lúdicas e literatura infantil na prática 
pedagógica: evidências de uma amostra de 
escola no Oeste do Brasil. 

Maria Auxiliadora Negreiros de 
Figueiredo Nery; Débora Catarina 

Silva; Paulo N. Figueiredo 

 
V. 89, Nº 
223, 2008 

O lúdico no processo de ensino-aprendizagem 
das ciências. 

Alcina Maria Testa Braz da Silva; 
Marsyl Bulkool Mettrau; Márcia Simão 

Linhares Barreto 

V. 88, Nº 
220, 2007 

Criança, meio ambiente e cidadania 
 

Léa Tiriba; Mary Suely Barradas V. 74, 
Nº176, 
1993 

A criança e a escrita numérica. 
 

Zélia Maria M. Higino da Silva V. 71, 
Nº168, 
1990 

O interesse das crianças. Isabel Maria de Carvalho Vieira V. 62, Nº 
141, 1977 

Características e problemas da ilustração em 
livros infantis. 

Gian Calvi V. 62, Nº 
141, 1977 

Mitos brasileiros em literatura infantil. Monique Augras V. 62, Nº 
141, 1977 

Arte infantil, tarefa a realizar em termos de 
educação. 

Domingos Figueiredo; Esteves 
Guimarães 

V. 59, Nº 
132, 1973 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Na categoria “conteúdos específicos de ensino” apesar do conteúdo 

dos artigos serem distintos eles possuem uma relação pois abordam uma temática 

que está relacionada aos anos iniciais, aos conteúdos ministrados, como é 

explicitado a seguir. 

Silva, Mettrau e Barreto (2007) pesquisam como o ensino de 

ciências vem sendo ministrado pelos professores, tomando como ponto de partida o 

conhecimento prévio dos alunos, utilizando do lúdico para o ensino como também 

descobrir como a aprendizagem vem sendo construída pelos alunos. 

Tiriba e Barradas (1993) tem como objetivo através de sua pesquisa 

ressaltar uma educação que favoreça o convívio com a natureza, apresentando 

práticas educativas que possibilitam este convívio, oferecendo pleno 

desenvolvimento, construção e exercício de cidadania pela criança. 

Magina, Bezerra e Spinillo (2009) investigaram se as crianças 

conseguem aprender fração a partir de uma intervenção adequada. 
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Silva (1990) buscou compreender como as crianças do ensino 

fundamental representam o sistema numérico, e qual o significado que a 

representação possui para a criança. 

Cruz e Albuquerque (2011) pesquisaram a apropriação da escrita e 

leitura, e da produção textual ao fim do primeiro ciclo – os três primeiros anos do 

ensino fundamental – na cidade do Recife, eles buscam compreender se há 

evolução nestes aspectos ao fim de cada ano. 

Figueiredo-Nery, Silva e Figueiredo (2008) pesquisaram em 20 

escolas de Corumbá-MS (Corumbá está localizada ao oeste do Centro-Oeste 

brasileiro) como ocorre o uso integrado entre atividades lúdicas e literatura. 

Vieira (1977) investigou quais os livros, as histórias, que mais 

aguçam o interesse das crianças. Já Calvi (1977) procurou fazer uma reflexão 

acerca da elaboração e do significado das ilustrações em livros infantis.  

Augras (1977) procurou investigar os mitos que fazem sobre a 

literatura infantil, e a importância desta literatura, como dos próprios mitos históricos 

para o desenvolvimento infantil. 

E por fim Figueiredo e Guimarães (1973) que buscaram em seu 

trabalho apresentar suas experiências de ensino com a arte plástica. 

Nesta categoria de “Conteúdos específicos” temos 10 artigos (24%), 

podemos perceber que todos estão relacionados à conteúdos dos anos iniciais. Há 2 

artigos – Silva, Mettrau e Barreto (2007); Tiriba e Barradas (1993) –  que abordam 

conteúdo de ciências, 2 artigos – Magina, Bezerra e Spinillo (2009); Silva (1990) –  

são sobre matemática, outros 5 artigos – Cruz e Albuquerque (2011); Figueiredo-

Nery, Silva e Figueiredo (2008); Vieira (1977); Calvi (1977); Augras (1977) – estão 

relacionados ao conteúdo de português, e 1 artigo – Figueiredo e Guimarães (1973) 

– ao ensino de artes. 
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Tabela 5 - CATEGORIA: Políticas Educacionais 
Título do Artigo Autor(es) Data 

As parcerias público-privadas para a oferta de vagas 
na educação infantil: um estudo em municípios 
paulistas. 

Raquel Fontes Borghi; 
Theresa Adrião; Teise 

Garcia 

V. 92, Nº 
231, 2011 

Gestão municipal e formação: a educação infantil no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Sonia Kramer; Maria 
Fernanda Nunes 

V. 88, Nº 
218, 2007 

Custos da educação infantil: o caso de duas 
instituições no Distrito Federal. 

Alberto Merchede V. 79, 
Nº192, 
1998 

Evolução da educação pré-escolar no Brasil no período 
de 1968 a 1986. 

Alceu Ravanello Ferrari V. 69, Nº 
161, 1988 

Educação pré-escolar e universalização do ensino de 
1º grau 

Ana Bernardes da Silveira 
Rocha 

V. 61, Nº 
140, 1976 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Na categoria de “Políticas Educacionais” temos 5 artigos (12%) que 

apresentam assuntos bem diversificados que englobam a temática das políticas 

públicas. 

Borghi, Adrião e Garcia (2011) pesquisam a relação entre a 

demanda e oferta de vagas na educação infantil em sete municípios paulistas nos 

anos de 1997 a 2006. 

Ferrari (1988) investiga se houve elevação no número de matrículas 

na educação infantil brasileira no período de 1968 a 1986, tanto na rede pública 

como na privada. 

Kramer e Nunes (2007) investigam como as políticas públicas sobre 

a educação infantil nos estado do Rio de Janeiro estão se consolidando, e se há um 

comprometimento por parte do governo Estadual, Municipal e Federal. Já Rocha 

(1976) faz um levantamento para apresentar algumas atitudes que demonstram o 

interesse do governo pela educação infantil. 

Merchede (1998) investiga os custos de funcionamento da Educação 

Infantil no Distrito Federal, tanto os gastos da própria escola para o seu 

funcionamento como também os gatos dos pais dos alunos. 

Na categoria “Políticas educacionais” temos 2 artigos que se 

relacionam porque trabalham com as matrículas da educação infantil – Borghi, 

Adrião e Garcia (2011); Ferrari (1988) – outros 2 artigos tem como plano de fundo o 

interesse do governo brasileiro pela educação infantil – Kramer e Nunes (2007); 
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Rocha (1976) – e 1artigo – Merchede (1998) – que investiga custos da educação 

infantil. 

 

Tabela 6 – CATEGORIA: História da Educação 
Título do Artigo Autor(es) Data 

Infância em Berlim: expedições às profundezas da 
memória. 

Martha D’Angelo V. 89, Nº 
221, 2008 

Imagem feminina e maternidade: o concurso de 
robustez infantil em São Paulo (1928). 

Jane Soares de Almeida V. 88, 
Nº218, 2007 

Idades da vida, infância e a racionalidade médico-
higiênica em Portugal e no Brasil (séculos 17-19).  

António Gomes Alves Ferreira; 
José G. Gondra 

V.87, 
Nº216, 2006 

Infância, catequese e aculturação no Brasil do 
século 16. 

Marisa Bittar; Amarílio Ferreira 
Júnior 

V. 81, Nº 
199, 2000 

Educação Jesuítica e crianças negras no Brasil 
colonial. 

Amarílio Ferreira Júnior; Marisa 
Bittar 

V. 80, Nº 
196, 1999 

A questão do trabalho infantil na grande imprensa 
paulista na década de 70. 

Lia F. G. Fukui; Efigenia M. S. 
Sampaio; Lucila R. Brioschi 

V. 66, Nº 
158, 1985 

A criança marubo: educação e cuidados. Delvair Montagner Melatti; 
Julio Cezar Melatti 

V.62, Nº 
143, 1979 

Infância e adolescência nas favelas brasileiras. Maria Isaura Pereira de 
Queiroz 

V. 53, Nº 
117, 1970 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Na cetegoria “histórida da educação” os artigos abordam assuntos 

distintos sobre a infância,  são temáticas históricas e necessárias de serem 

estudadas para compreendermos o que acontece no presente. 

Bittar e Ferreira Júnior (2000) buscam compreender como ocorreu a 

imposição da cultura européia através dos jesuítas sobre os índios que habitavam o 

Brasil no século 16. 

Ferreira Júnior e Bittar (1999) pesquisaram a educação que a 

Companhia de Jesus ofertava para as crianças negras escravas que nasciam em 

suas fazendas. 

Melatti e Melatti (1979) descrevem a educação da criança marubo – 

grupo indígena do sudoeste da Amazonia – durante seu desenvolvimento de acordo 

com a sua cultura. 

Queiroz (1970) apresenta como resultado de pesquisa algumas 

situações do meio rural e urbano que influenciam tanto na construção da 

adolescência como da infância, os problemas que surgem com a formação das 

favelas e se refletem no desenvolvimento infanto-juvenil e o papel da educação. 
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Ferreira e Gondra (2006) analisam o impacto que a teoria médico-

higienista causou no modo de compreender a vida, principalmente a infância no 

Brasil e em Portugal durante os séculos XVII, XVIII e XIX. 

D’Angelo (2008) toma como ponto de partida o texto Infância em 

Berlim (W. Benjamin) para discutir a importância da memória, tanto para formação 

de professores, quanto para utilização pelos professores da memória dos alunos em 

suas aulas. 

Almeida (2007) apresenta o papel da mulher na sociedade brasileira 

nos séculos 19 e 20. Uma mulher abnegada de seus desejos para poder atender ao 

marido e a educação dos filhos. Para isso a autora pesquisa o concurso de robustez 

que tem forte relação com os cuidados dispensados pelas mãe aos seus filhos. 

E por fim Fukui, Sampaio e Brioschi (1985) pesquisam nos jornais 

paulistanos da década de 1970 reportagens sobre o trabalho infantil e as suas 

consequências na escolaridade. 

Nesta área de conhecimento de “História da Educação” temos 8 

artigos (19%), com assuntos distintos, que não se englobam. Apesar deles terem 

como plano de fundo a infância nem todos trazem aspectos relacionados 

especificamente à infância e educação sistematizada. 

Temos 2 artigos – Bittar e Ferreira Júnior (2000); Ferreira Júnior e 

Bittar (1999) – que irão tratar da educação Jesuítica, 1 artigo – Melatti e Melatti 

(1979) – que tem como tema a educação de um grupo indígena, 1 artigo – Queiroz 

(1970) – que aborda a influência do local em que a pessoa reside na formação da 

infância e juventude, 1 artigo – Ferreira e Gondra (2006) – que aborda a teoria 

médico-higienista, 1 artigo – D’Angelo (2008) – que parte de um texto para fazer 

conexões com a memória, 1 artigo – Almeida (2007) – relata a educação da mulher 

e o seu papel perante a sociedade, e 1 artigo – Fukui, Sampaio e Brioschi (1985) – 

que aborda o trabalho infantil. 
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Tabela 7 – CATEGORIA: Aspectos emocionais, cognitivos e psicológicos 
Título do Artigo Autor(es) Data 

A contribuição do Método Montessori para o 
desenvolvimento cognitivo da criança portadora da 
Síndrome de Down. 

Maria da Piedade Resende 
da Costa; Maria Lúcia 

Lamórea  

 
V. 77, Nº 
185, 1996 

A criança com distúrbio emocional e a escola. Elisa Dias Velloso V. 60, Nº 
133, 1974 

Aspectos etiológicos de problemas da infância. Marialva Feijó Frazão e 
outros 

V. 58, Nº 
127, 1972 

A criança carenciada do ponto de vista emocional. Wilson de Lyra Chebabi V. 57, Nº 
126, 1972 

Simbolismo e fantasia na criança. Elisa Dias Veloso V. 53, 
Nº117, 
1970 

Tarefas evolutivas das crianças e dos adolescentes. Robert J. Havighurst V. 28, Nº 
67, 1957 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
 

Na categoria “aspectos emocionais, cognitivos e psicológicos” as 

pesquisas realizadas estão relacionadas ao desenvolvimento humano, como é 

explicitado a seguir. 

Costa e Lamórea (1996) investigaram as contribuições do Método 

Montessoriano para o desenvolvimento cognitivo da criança portadora de Síndrome 

de Down. 

Velloso (1974) pesquisou a influência dos distúrbios emocionais que 

as crianças apresentam no desempenho escolar e nas próprias relações sociais 

dentro do ambiente escolar. 

Frazão et al. (1972) investigaram a influência da família e da própria 

escola no desenvolvimento de problemas que se desenvolvem na infância.  

Chebabi (1972) procurou entender como a relação entre pais e filhos 

influencia no desenvolvimento da carência emocional das crianças. 

Velloso (1970) pesquisou o desenvolvimento do simbolismo e da 

fantasia na criança. E Havighurst (1957) pesquisou a evolução do desenvolvimento 

das crianças e dos adolescentes e suas tarefas. 

Na categoria “Aspectos emocionais, cognitivos e psicológicos” temos 

6 artigos (14%), todos trabalham com a infância, mas abordam assuntos diferentes, 

no entanto 5 possuem uma característica em comum, pesquisam algum aspecto 

relacionado ao desenvolvimento da criança,  e 1 artigo tem como temática os 

distúrbios emocionais. 
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Tabela 8 – CATEGORIA: Educação e Tecnologia 
Título do Artigo Autor(es) Data 

A criança e a comunicação no mundo atual. Artur da Távola V. 62, Nº 143, 
1979 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Temos apenas 1 artigo (2%) na área de educação e tecnologia, o de 

Távola (1979), que apresenta uma reflexão sobre a influência dos meios de 

comunicação na vida das pessoas, procurando compreender se estas informações 

são discutidas em família e utilizadas pelos professores como meio didático. 

Podemos constatar através desta pesquisa que a RBEP publicou 

artigos relacionados à infância e educação. Entre os anos de 1952-2012 – período 

delimitado para a presente pesquisa – a revista publicou artigos sobre a temática 

proposta neste trabalho.  

Nesta pesquisa a educação anterior aos sete anos (10) e categoria 

conteúdos específicos (10) constituem-se as categorias com mais artigos, seguida 

pela categoria história da educação (8), aspectos emocionais, congnitivos e 

psicológicos (6) políticas educacionais (5), formas de expressão e interação (2), e 

educação e tecnologia (1). 

Artigos sobre a educação anterior aos sete anos aparecem durante 

toda a cronologia da pesquisa, já as demais categorias começam a surgir a partir de 

um certo momento, como a categoria formas de expressão e interação em que os 

artigos aparecem na RBEP somente em 1979 e 2009, conteúdos específicos de 

ensino a partir de 1973 até 2011, políticas educacionais a partir de 1976 até 2011, 

história da educação a partir de 1970 até 2008, aspectos emocionais, cognitivos e 

psicológicos de 1959 até 1996, e educação e tecnologia que possui apenas um 

artigo de 1979. 

Outro dado importante da análise são os autores, constatamos que 

dos artigos escolhidos para a presente pesquisa a maioria  dos autores – um total de 

33 (78%) – publicaram apenas um artigo relacionado ao tema, exceto Heloísa 

Marinho que publicou 2 artigos (5%), e Lourenço Filho que publicou 3 artigos (7%), 

ambos na categoria educação anterior aos sete anos, Elisa Dias Veloso publicou 2 

artigos (5%) na categoria aspectos emocionais, cognitivos e psicológicos, e por fim  

Amarílio Ferreira Júnior e Marisa Bittar que publicaram 2 artigos (5%) na área de 

história da educação. 
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Apesar dos artigos terem como pano de fundo a infância, nesta 

pesquisa a infância é entendida como uma etapa da vida anterior a adolescência, 

mas sem uma idade cronológica precisa, pois anteriormente a promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente a adolescência pode ter sido vista de outra 

maneira, e não houve discussões neste trabalho relacionados à idade cronológica – 

as pesquisas não possuem uma idade cronológica precisa, a diferença que há é que 

alguns artigos vão abordar a infância em uma época pré-escolar, outros já discutem 

assuntos sobre o desenvolvimento infantil, a formação escolar já nos anos iniciais, 

alguns trabalham com aspectos históricos analisando a criança, mas sem a 

definição de uma idade cronológica. 

Mas independente de qualquer consideração técnica que eu possa 

fazer não há como negar que o material que a RBEP traz sobre a infância e a 

educação abordam assuntos distintos mas que são necessários para a 

compreensão e discussão sobre a criança pequena, como também de aspectos que 

possibilitem a plena educação e desenvolvimento destas. 



45 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, a Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) surgiu como um meio de divulgação de 

artigos científicos sobre a educação, pertencendo ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O INEP foi fundado no Rio de 

Janeiro pelo Decreto-Lei nº 580 em 30 de julho de 1938, nomeado como Instituto 

Nacional de Pedagogia, sendo um órgão agregado ao Ministério da Educação, tendo 

como objetivo realizar documentação, pesquisa e divulgação pedagógica. 

Desde a fundação do INEP até os dias atuais o instituto teve 30 

diretores, entretanto, 2 diretores são os mais mencionados na história do instituto, 

são eles: Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Podemos concluir que Lourenço Filho é 

mencionado com tanta relevância porque foi o primeiro diretor do INEP e foi indicado 

por Gustavo Capanema para ocupar este cargo. No entanto há Murilo Braga que 

também foi diretor do INEP,  posterior a Lourenço Filho, antecessor ao mais 

influente diretor do instituto, o professor Anísio Teixeira.  

Anísio Teixeira foi indicado em 1952 para ser diretor do INEP pelo 

então presidente da época Getúlio Vargas, e com certeza, de todos os diretores que 

o INEP teve, Anísio Teixeira foi o mais influente. O mesmo foi exonerado do cargo 

em 1964 por motivos de ordem política, mas, mesmo assim continuou influenciando 

o instituto até 1971, ano se sua morte. Se contarmos o período de influência de 

Anísio Teixeira, esta perdurou durante 19 anos, sendo 7 anos no momento em que 

Anísio não ocupava mais o cargo. 

Em 1972 o INEP se tornou um órgão autônomo, tendo como objetivo 

realizar levantamentos sobre a situação educacional no país, também teve sua 

nomenclatura alterada para Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 

Já em 1997 o INEP se tornou uma autarquia federal tendo como encargo efetuar 

avaliações de todos os níveis educacionais. E no ano de 2011, para homenagear o 

diretor mais influente do instituto, o mesmo muda sua nomenclatura para Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) pertence ao 

INEP e seu primeiro número foi lançado em julho de 1944. A RBEP quando surgiu 

tinha como objetivo servir como porta-voz do INEP para disseminar trabalhos 
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oriundos da temática da educação, como também pesquisas realizadas pelo INEP, 

sendo seu público alvo pessoas interessadas pela educação. 

Durante seus primeiros anos até 1980 a RBEP publicava artigos 

sobre assuntos que os dirigentes do INEP achavam relevantes, sendo os mesmos a 

solicitá-los. Com a mudança do INEP do Rio de Janeiro para Brasília a RBEP ficou 

três anos sem publicações, de 1980 a 1983, a partir deste ano a RBEP voltou a ser 

publicada e abriu espaço para que a comunidade envie trabalhos científicos sobre a 

educação. 

As seções que compõem a RBEP são alteradas durante o tempo, no 

entanto, sumário, editorial e estudos são as seções que sempre fizeram parte da 

revista. Sendo suas publicações inicialmente mensais, depois bimestrais, trimestrais, 

quadrimestrais, porém, sua periodicidade nem sempre foi regular. 

Como a RBEP pertence ao INEP, os diretores que mais influenciam 

a revista são os mesmos que mais influenciaram o instituto, Lourenço Filho e Anísio 

Teixeira. No período de Lourenço Filho, o mesmo buscou  conferir uma importância 

para a RBEP igual a outros periódicos sobre educação, na perspectiva da Escola 

Nova. Já no período de Anísio Teixeira, este buscou dar relevância as pesquisas 

educacionais, seguindo a tendência de Lourenço Filho no sentido de continuar pela 

linha da Escola Nova. 

Para cumprimento do objetivo deste trabalho que foi buscar na 

RBEP durante os anos de 1952-2012 artigos que abordassem a infância e a 

educação, tendo como problema descobrir o que estes artigos traziam como 

conteúdo, foram identificados 42 artigos para a presente pesquisa. 

Como exposto no segundo capítulo, de acordo com o conteúdo dos 

artigos, foram definidas 7 categorias sendo que o número de artigos em cada 

categoria não se diferencia muito, apenas a categoria educação e tecnologia, e 

formas de expressão e interação possuem menos artigos. 

O material coletado indicou maior número de artigos referentes à 

educação antes de 7 anos, tema presente durante todo o período estudado e que 

corresponde ao que hoje conhecemos como educação infantil. No que diz respeito a 

conteúdos escolares, encontrados no período 1973 a 2011, também com 10 artigos, 

nota-se uma diversificação em relação aos campos de conhecimentos dos anos 

inicais; cabe destacar que do total quatro artigos apresentam como tema o ensino de 

português, indicando uma preocupação com este assunto frente aos demais: 
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matemática e ciências com 2 artigos cada, e ensino de artes com 1 artigo. As 

publicações sobre história da educação, publicadas a partir de 1980 (provavelmente 

em função dos curso de pós-graduação) em número de 8 abarcam diferentes 

períodos históricos e temáticas diversas, indicando obviamente a diversidade de 

interesses de pesquisa na área. 

Apesar da ênfase apresentada pelos autores consultados sobre a 

história do instituto e da revista no que diz respeito à área de psicologia, nesta 

categoria encontramos seis artigos, apresentados por longo período (1959 a 1996) 

categoria seguida de perto por políticas educacionais com cinco artigos (1976 a 

2011). Estudos a respeito de formas de expressão e interação (1979 e 2009) e 

tecnologia e educação (1979) foram os menos frequentes entre as publicações 

estudadas. 

Constato que o objetivo proposto neste trabalho foi alcançado, a 

RBEP publica  durante o tempo delimitado para a pesquisa, 1952-2012, artigos que 

abordam a infância e educação, apesar de conteúdos variados, os artigos permitem 

ao leitor entender como o tema infância e educação foi sendo abordado na história, 

as discussões realizadas acerca da temática em diferentes tempos permite perceber 

os diferentes enfoques a respeito de educação das crianças no período. 
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UEL – CECA – EDU 
Curso de Pedagogia – TCC 
Taíssa Soares Bueno 

Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 1 

1. Artigo: As parcerias público-privadas para a oferta de vagas na educação infantil: um estudo 

em municípios paulistas. 

Editor(a): INEP Data/Ano: Maio/ago 2011 Nº de pág. 17 

Tipo de documento: Virtual 

Autor(es): Raquel Fontes Borghi; Theresa Adrião; Teise Garcia 

Resumo indicativo 

 

Borghi, Adrião, Garcia (2011) trazem como tema do artigo a oferta de vagas na 

educação infantil. As autoras realizaram uma pesquisa interinstitucional na educação infantil, 

constituindo-se como problema estudar a demanda de vagas na educação infantil em sete 

municípios paulistas no período de 1997 a 2006, e se esta demanda de vagas está sendo 

ofertada. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi estudo de caso, sendo esta realizada em 

sete municípios do estado de São Paulo, que são eles: Altinópolis, Itirapina, Pirassununga, 

Hortolândia, Piracicaba, Ribeirão Preto e São Paulo. Para a análise dos dados Borghi, Adrião e 

Garcia (2011) descrevem que  

[...] foram realizadas entrevistas com os dirigentes municipais de educação e com 
os representantes do governo municipal envolvidos no processo de parceria, 
conforme se julgou necessário. Foram coletados documentos referentes aos 
convênios/parcerias e à educação no município, bem como balanços que 
possibilitassem uma análise dos recursos financeiros envolvidos em parcerias. (p. 
287). 

 

Os aspectos analisados foram: como foi definida a forma de parceria entre 

pública e privada, que tipo de convênio foi estabelecido, as alterações nas normas e decisões 

decorrentes das parcerias, gastos com a parceria e a evolução de matrículas. 

A partir da pesquisa as autoras concluem quem existe uma diferença entres os 

convênios tradicionais e as novas parcerias, levantando como hipótese que o FUNDEB seja uma 

alternativa para consolidar as parecerias entre os setores públicos e privados na oferta de vagas 

para educação infantil, pois, possibilita o repasse de recursos para a esfera privada, facilitando o 

aumento de vagas por convênio. 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo é um estudo de caso e apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 

1- Parcerias; 2- Público-privado; 3- Educação Infantil 

Categoria 1- Políticas Educacionais 

Referência: 

BORGHI, Raquel Fontes; ADRIÃO, Theresa; GARCIA; Teise. As parecerias público-privadas 
para a oferta de vagas na educação infantil: um estudo em municípios paulistas. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 92, n. 231, maio/ago. 2011. Disponível em:  
<http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1663/1604>. Acesso em: 17 dez. 2012. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 2 

2. Artigo: Alfabetização e letramento no 1º ciclo: o que as crianças aprendem sobre a escrita a 
cada ano? 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr 2011 Nº de pág. 22 

Tipo de documento: Virtual 

Autor(es): Magna Silva Cruz; Eliana Borges Albuquerque 

Resumo indicativo 
 

Cruz e Albuquerque (2011) trazem como tema do artigo a alfabetização. Para as 

autoras a alfabetização começa antes mesmo do ingresso da criança na escola, sendo a 

alfabetização um caminho indissociável entre o alfabetizar e letrar.  

O objetivo deste estudo é verificar a apropriação da escrita e leitura, e a produção 

textual das crianças do 1º ciclo (três primeiros anos do ensino fundamental) da cidade de Recife, 

sendo o problema analisar se as crianças evoluem na escrita e leitura ao fim de cada ano do 1º 

ciclo.  

Como metodologia as autoras realizaram uma pesquisa em uma escola da 

prefeitura da cidade do Recife, a pesquisa foi feita com 60 alunos, sendo uma turma de cada ano. 

Foram realizadas duas atividades diagnósticas, uma atividade de reescrita de texto e um ditado 

mudo, estas atividades foram aplicadas em uma única sessão no fim do período letivo nas três 

turmas do 1º ciclo.  

Como resultado as autoras puderam perceber que as crianças em sua maioria no 

fim do 1º ciclo tinham se apropriado do Sistema de Escrita Alfabético. Em suas observações 

constataram que a ausência de metas bem definidas pode acarretar em danos à apropriação do 

sistema de escrita alfabético. As autoras veem como necessidade um estudo entre os educadores 

que priorize o alfabetizar-letrando, como também seja foco dos educadores essa proposta. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo é uma pesquisa de campo, apresenta tabelas de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
1- Alfabetização; 2- Letramento; 3- Metas; 4- Aprendizagem; 5- Sistema de ciclos 

Categoria 1- Conteúdos específicos de Ensino 

Referência: 
CRUZ, Magna Silva; ALBUQUERQUE, Eliana Borges. Alfabetização e letramento no 1º ciclo: o 
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que as crianças aprendem sobre a escrita a cada ano? Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 92, n. 230, jan/abr. 2011. Disponível em: 
<http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1681/1385>. Acesso em: 17 dez. 2012. 
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UEL – CECA – EDU 
Curso de Pedagogia – TCC 
Taíssa Soares Bueno 

Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 3 

3. Artigo: Fonologia e vocabulário na percepção de educadores sobre comunicação de pré-
escolares 

Editor(a): INEP Data/Ano: Maio/ago 2009 Nº de pág. 16 

Tipo de documento: Virtual 
Autor(es): Rita de Cássia Alves Limissuri; Debora Maria Befi-Lopes 

Resumo indicativo 
 

Limissuri e Befi-Lopes (2009) trazem como tema a fonoaudiologia na educação 

infantil, justificando que, a fonologia e o vocabulário são dois componentes da linguagem 

precoces no desenvolvimento da criança, e também necessário em etapas posteriores. As 

autoras definem como objetivo da pesquisa verificar o que as educadoras da educação infantil 

percebiam sobre fonologia e vocabulário em relação à comunicação dos seus alunos. 

O procedimento metodológico ocorreu através de uma pesquisa realizada na 

pré-escola de Santo André – SP, com 123 crianças divididas de acordo com a faixa etária em 

três grupos. O material da pesquisa consistiu em provas de fonologia e vocabulário, também foi 

necessário uma listagem com o nome de todas as crianças, especificando aquelas que de 

acordo com as professoras tinham ou não alguma alteração na comunicação. Na prova de 

fonologia as crianças deveriam nomear 34 figuras e repetir 39 vocábulos ditos pela avaliadora, 

na prova de vocabulário as crianças deveriam nomear 118 figuras que estavam divididas em 9 

campos conceituais.  

Como resultado da pesquisa foi possível concluir que o número de crianças 

indicadas em cada sala como tendo alteração na comunicação foi menor do que as crianças não 

indicadas. As crianças indicadas como tendo alteração na comunicação acabaram falhando em 

alguma das provas, no entanto aquelas que não foram indicadas como tendo alteração na 

comunicação também acabaram falhando em alguma das provas. 

Para as autoras a percepção das educadoras sobre a fonologia e vocabulário 

varia de acordo com a idade das crianças, quando mais velha a criança mais cobradas elas são 

acerca de seu vocabulário. As autoras também vêem a necessidade de uma aproximação, de 

um maior dialogo entre a fonoaudiologia e a educação, pois, como elas mesmas escrevem a 

fonologia nasceu da área da educação, sendo importante esta comunicação para o 

desenvolvimento fonoaudiólogo das crianças. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo é uma pesquisa de campo e apresenta tabela de dados estatísticos. 

Palavras-chave: 
1- Pré-escolares; 2- Educadoras; 3- Fonologia; 4- Vocabulário 

Categoria 1- Formas de Expressão e Interação 

Referência: 
LIMISSURI, Rita de Cássia; BEFI-LOPES, Débora Maria. Fonologia e vocabulário na percepção 
de educadoras sobre comunicação de pré-escolares. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 90, n. 225, maio/ago. 2009. Disponível em: 
<http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1358/1255>. Acesso em 17 dez. 2012. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 4 

 

4. Artigo: Educação infantil no Brasil e no Japão: acelerar o ensino ou preservar o brincar? 

Editor(a): INEP Data/Ano: Maio/ago 2009 Nº de pág. 18 

Tipo de documento: Virtual 

Autor(es): Tizuko Morchida Kishimoto 

Resumo indicativo: 
 

Kishimoto (2009) traz como tema do seu artigo a educação infantil, 

constituindo-se como problema verificar se no Japão no Brasil durante a educação infantil 

prevalece ou não o brincar. Sendo objetivo da autora buscar através de estudos quais são os 

aspectos que realmente prevalece do brincar e do educar na educação infantil tanto no Brasil 

como no Japão.  A metodologia utilizada por Kishimoto (2009) foi à revisão de algumas 

pesquisas realizadas no Brasil e no Japão nos centros de educação infantil.  

Como conclusão Kishimoto (2009) diz que “atualmente, os dois países, embora 

com culturas e histórias diversas, diminuíram o atendimento de crianças na educação infantil e 

vivem a tensão de acelerar o ensino ou ampliar o bem-estar pelo brincar” (2009, p.459), outro 

fato importante é que as matriculas na educação infantil tanto no Brasil como no Japão 

diminuíram no ano de 2006.  

No Japão no ano de 2002 começa a haver criticas sobre o brincar, para muitos 

a educação infantil deveria se igualar ao ensino fundamental. Já no Brasil com a mudança do 

ensino fundamental de oito para nove anos, há modificação também na educação infantil, onde 

as crianças de seis anos devem ser transferidas para o ensino fundamental, e as de três anos 

para as pré-escolas, para muitos essa mudança acaba sendo um desrespeito às 

especificidades próprias de cada criança.  

Kishimoto (2009) conclui dizendo que o brincar na escola é uma forma de 

entrelaçar a cultura da infância com a cultura da sociedade, no entanto a autora constata que o 

brincar na educação infantil está perdendo espaço tanto no Brasil como no Japão. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica e apresenta tabela de dados. 

Palavras-chave: 
1- Ensinar; 2- Educação Infantil; 3- Atividade lúdica; 4- Jardins de infância 
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Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 

Referência: 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Educação infantil no Brasil e no Japão: acelerar o ensino ou 
preservar o brincar? Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 90, n. 225, 
maio/ago. 2009. Disponível em: 
<http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1318/1248>. Acesso em: 17 dez. 2012. 
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REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 5 

1. Artigo: Como desenvolver a compreensão da criança sobre a fração? Uma experiência de 
ensino. 

Editor(a): INEP Data/Ano: Maio/ago 2009 Nº de pág. 22 

Tipo de documento: Virtual 

Autor(es): Sandra Magina; Francisco Brabo Bezerra; Alina Spinillo 

Resumo indicativo 
 

Magina, Bezerra, Spinillo (2009) trazem como tema do artigo a aprendizagem 

de crianças sobre fração, definindo como problema norteador descobrir como que as crianças 

aprendem fração a partir de uma intervenção adequada, constituindo-se como objetivo 

investigar se crianças que ainda não haviam tido nenhum conhecimento sobre fração 

conseguiriam aprender a partir de uma intervenção focalizada na fração, “tanto uma relação 

parte-todo como um quociente derivado de uma divisão” (2009, p. 418).  

O procedimento metodológico consistiu em uma pesquisa realizada em escola 

pública de São Paulo com alunos considerados de baixa renda, estes alunos foram divididos em 

três grupos. Para observar o desempenho dos alunos foi aplicado um pré-teste coletivamente, 

mas sua resolução foi individual, após este teste um grupo teve intervenção sobre fração 

durante dois meses. Após este período foi aplicado um pós-teste para observar o progresso dos 

alunos, e também foi aplicado um teste individual com cada criança.  

Como conclusão os autores observaram que a partir de uma intervenção 

adequada os alunos conseguiram compreender melhor o conceito, a resolução de frações, 

então vê-se necessário que os educadores encontrem formas de ensinar fração que levem os 

alunos a superar suas dificuldades, também sendo importante a discussão em sala de aula 

sobre os erros, e estratégias dos alunos. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa de campo e apresenta tabela de dados. 

Palavras-chave: 
1- Formação de conceito; 2- Ensino de fração; 3- Ensino Fundamental 

Categoria 1- Conteúdos Específicos de Ensino 

Referência: 
MAGINA, Sandra; BEZERRA, Francisco Brabo; SPINILLO, Alina. Como desenvolver a 
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compreensão da criança sobre fração? Uma experiência de ensino. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 90, n. 225, maio/ago. 2009. Disponível em: 
<http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1362/1246>. Acesso em: 17 dez. 2012. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 6 

1. Artigo: Atividades lúdicas e literatura infantil na prática pedagógica: evidências em uma 
amostra de escolas no centro oeste do Brasil 

Editor(a): INEP Data/Ano: set/dez 2008 Nº de pág. 31 

Tipo de documento: Impresso 

Autor(es): Maria Auxiliadora N. Figueiredo-Nery; Débora C. Silva; Paulo N. Figueiredo 

Resumo indicativo 
 

Figueiredo-Nery, Silva e Figueiredo (2008) trazem como tema do artigo a 

interação entre a literatura e atividades lúdicas, constituindo-se como problema da pesquisa 

fazer uma levantamento sobre a integração acerca do uso da literatura infantil e das atividades 

lúdicas e o modo como são oferecidas essas atividades na escola. 

Como metodologia os autores utilizaram da pesquisa do tipo amostragem 

proposital, onde realizaram um levantamento sobre todas as escolas presente em Corumbá-MS 

(Corumbá está localizada ao oeste do Centro-Oeste brasileiro), chegando a um total de 32 

escolas, e destas apenas 20 escolas – 8 escola da rede privada, situadas em bairros de classe 

média e alta, 8 escolas da rede municipal, situadas na zona urbana, mas quase todas na zona 

periférica, e 4 escolas da rede estadual, situadas em bairros onde a população é de operários e 

funcionários públicos – participaram da pesquisa. As turmas pesquisadas foram da educação 

infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Para a realização desta pesquisa os autores realizaram estudos bibliográficos 

sobre a importância da relação entre atividades lúdicas e literatura, após estes estudos 

decidiram em quais escolas a pesquisa seria realizada, e em fim realizaram a coleta de dados 

através de observações e entrevistas. 

A partir da análise dos dados coletados os autores constataram que há  

 

“uma incidência variada da adoção das práticas pedagógicas baseadas em 
atividades lúdicas e no uso da literatura infantil, tanto em nível das três categorias 
de escolas (estadual, municipal e privada) como em nível da amostra total da 
pesquisa”. (FIGUEIREDO-NERY; SILVA; FIGUEIREDO, 2008, p. 599. 
 

Como conclusão os autores descrevem que muitos professores se sentem 

inseguros para trabalharem com a literatura englobando as atividades lúdicas, não possuem 
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embasamento teórico e formação para realizarem esse tipo de trabalho, ou então quando 

propõe atividades deste tipo muitas das vezes é confuso, ou ocorre de forma rotineira sem 

muita expectativa, etc. Portanto os autores vêem a necessidade de uma formação que integre a 

prática, de formações continuadas pelos professores da educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental com o objetivo de tornar-se mais criativo. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 
O artigo se constitui uma pesquisa de amostragem proposital e apresenta tabela de dados.  
Palavras-chave: 
1- Atividades lúdicas; 2- Literatura infantil; 3- Práticas pedagógicas; 4- Centro-Oeste brasileiro 

Categoria 1- Conteúdos específicos de Ensino 

Referência: 
NERY-FIGUEIREDO, Maria Auxiliadora N.; SILVA, Débora C.; FIGUEIREDO, Paulo N. 
Atividades lúdicas e literatura infantil na prática pedagógica: evidências em uma amostra de 
escolas no centro oeste do Brasil. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v.89, 
n.223, p. 576-606, set/dez. 2008. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 7 

1. Artigo: Infância em Berlim: expedições às profundezas da memória 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr 2008 Nº de pág. 13 

Tipo de documento: Virtual 

Autor(es): Martha D’Angelo 

Resumo indicativo 
 

D’ Angelo (2008) traz como tema do artigo o trabalho com a memória, seu 

objetivo é a partir do texto Infância em Berlim realizar uma conexão com a importância de 

trabalhar com memórias no espaço escolar. Como procedimento metodológico a autora trabalha 

a partir do texto Infância em Berlim que traz as memórias de infância de Benjamim.  

Benjamim enquanto escreve Infância em Berlim, busca em suas memórias a 

relação da cidade com a sua infância, pensando no individual, mas também no coletivo, também 

contempla as suas memórias do tempo de escola, o sentimento que ele tinha por sua 

professora, sua opinião sobre o processo pedagógico, como também sobre os livros didáticos e 

de literatura, a memória sobre sua escrivaninha que na pureza de sua infância se transformava.  

Como conclusão a autora faz uma conexão do texto Infância em Berlim com o 

método educativo dos professores, a memória individual sempre tem relação com o coletivo, 

nos retoma a sociedade, à nossa família, para a autora é importante trabalhar com memória 

durante a formação do professor, para que ele avalie e não refaça com seus alunos aquilo que 

com ele fizeram, como também é necessário o professor trabalhar com a memória dos seus 

alunos, relacionando passado e presente. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo é uma pesquisa bibliográfica, e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
1- Infância; 2- Memória; 3- Leitura; 4- Escrita; 5- Oralidade 

Categoria 1- História da Educação 

Referência: 
D’ANGELO, Martha. Infância em Berlim: expedições às profundezas da memória. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 89, n. 221, jan/abr. 2008. Disponível em: 
<http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1281/1120>. Acesso em: 17 dez. 2012. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 8 

1. Artigo: O lúdico no processo de ensino-aprendizagem das ciências 

Editor(a): INEP Data/Ano: set/dez 2007 Nº de pág. 14 

Tipo de documento: virtual 
Autor(es): Alcina Maria Testa Braz da Silva; Marsyl Bulkool Mettrau; Márcia Simão Linhares 
Barreto 

Resumo indicativo 
 

Silva, Mettrau e Barreto (2007) trazem como tema do artigo o ensino de 

ciências, sendo o objetivo analisar como o ensino de ciências vem sendo ministrado pelos 

professores e aprendido pelos alunos fazendo uma conexão com o lúdico (o jogo), tomando 

como ponto de partida os conhecimentos prévios dos alunos.  

Como procedimento metodológico as autoras trabalharam com pesquisa 

bibliográfica a partir de três indagações norteadoras (colocar as três indagações).  

As autoras no decorrer do artigo justificam a escolha pelo jogo e discorrem 

sobre a relação de ensino-aprendizagem e o lúdico, partindo do pressuposto que é necessário 

partir do contexto de vida do aluno, pois, os conhecimentos descontextualizados da vivência do 

aluno, sem significado para o mesmo se tornam sem sentido, e por fim, o jogo como proposta 

de ensino.   

A partir do estudo Silva, Mettrau e Barreto (2007) chegam as seguintes 

considerações, a partir do jogo o sujeito constitui as suas significações (ver texto p. 495), e 

através do lúdico o sujeito expressa seus desejos, cabendo ao professor procurar conhecer 

seus alunos para propor atividades que não abafem sua criatividade, mas, que facilite e 

aproxime o aluno do conhecimento. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo é uma pesquisa bibliográfica, e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
1- Lúdico; 2- Aprendizagem; 3- Motivação; 4- Conhecimento científico 
Categoria 1- Conteúdos Específicos de Ensino 

Referência: 
SILVA, Alcina Maria Testa Braz da; METTRAU, Marsyl Bulkool; BARRETO, Márcia Simão 
Linhares. O lúdico no processo de ensino-aprendizagem das ciências. Revista Brasileira de 
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Estudos Pedagógicos, Brasília, v.88, n. 220, set/dez. 2007. Disponível em: 
<http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1214/1096>. Acesso em: 17 dez. 2012. 
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Curso de Pedagogia – TCC 
Taíssa Soares Buneo 

Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 9 

1. Artigo: Imagem feminina e maternidade: o concurso de robustez infantil em São Paulo (1928) 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr 2007 Nº de pág. 14 

Tipo de documento: Virtual 

Autor(es): Jane Soares de Almeida 

Resumo indicativo 
 

Almeida (2007) traz como tema de seu artigo o concurso de robustez na cidade 

de São Paulo no ano de 1928, sendo seu objetivo apresentar o papel da mulher na sociedade 

no século 19 e 20, e a metodologia adotada foi bibliográfica.  

A autora discorre brevemente sobre o papel que era exercido pela mulher 

principalmente no fim do século 19 e meados do século 20, como também a educação/criação 

que as mulheres recebiam, sendo sempre com o intuito de formar a mulher para o cuidado da 

casa, do marido, e dos filhos. Almeida (2007) também relata o que foi o concurso de robustez e 

qual a sua relação com o papel da mulher na família (mulher abnegada para cuidar somente da 

família).  

O primeiro concurso de robustez aconteceu em São Paulo no dia 25 de Janeiro 

do ano de 1928, surgiu da iniciativa da Diretoria Geral do Serviço Sanitário, e tinha como 

objetivo premiar com dinheiro as famílias independente da raça, que tivessem crianças de um a 

três anos de idade, no entanto as crianças deveriam estar matriculadas nos Centros de Saúde e 

fossem sadias.  

Porém, nem todas as crianças matriculadas participaram do concurso naquele 

ano, as educadoras sanitárias escolheram apenas 129 crianças, “[...] estava explícita e latente a 

ideia de que educando a mãe nos modernos preceitos de preservação da saúde se poderia 

amparar a criança para que tivesse mocidade robusta, preparando a Nação para ser forte e 

vitoriosa [...]” (ALMDEIDA, 2007, p. 167).  

No fim todos os discursos tinham relação com a política, a importância do 

progresso da nação, tendo a mulher papel fundamental, pois, seriam as mulheres responsáveis 

pela educação, formação, higiene dos filhos, os sujeitos do futuro do país.  

Quem ganhou o Concurso de Robustez em São Paulo no ano de 1928 foram 

dois meninos e duas meninas de pele branca, e estes concursos continuaram acontecendo 

durante um tempo em São Paulo, como também em outros estados. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo é uma pesquisa bibliográfica, e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
1- Robustez infantil; 2- Maternidade; 3- Imagem feminina 

Categoria 1- História da Educação 

Referência: 
ALMEIDA, Jane Soares de. Imagem feminina e maternidade: o concurso de robustez infantil em 
São Paulo (1928). Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 88, n. 218, jan/abr. 
2007. Disponível em: <http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/13/13>. Acesso 
em: 17 dez. 2012. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 10 

1. Artigo: Gestão municipal e formação: a educação infantil no Estado do Rio de Janeiro 

Editor(a): INEP Data/Ano: jan/abr 2007 Nº de pág. 25 

Tipo de documento: Impresso 

Autor(es): Sonia Kramer ; Maria Fernanda Nunes 

Resumo indicativo 

 

Kramer e Nunes (2007) trazem como tema do artigo as políticas públicas, a 

formação de professores e a gestão da educação infantil no Rio de Janeiro. As autoras 

delimitam como problema descobrir como que as políticas públicas relacionadas à educação 

infantil no estado do Rio de Janeiro estão se consolidando, se há um envolvimento do governo 

(Estadual, Municipal e Federal).  

O objetivo das autoras é conseguir compreender se ocorre o envolvimento por 

parte das três esferas do governo, como esta parceria ocorre interferindo ou não nos vários 

aspectos que abrangem a educação infantil. A metodologia adotada foi uma pesquisa 

denominada Formação de profissionais de educação infantil no Estado do Rio de Janeiro, e foi 

realizada durante os anos de 1999 a 2004 na PUC-Rio.  

A pesquisa teve como base teórica a proposta de linguagem de Bakhtin e de 

narrativa de Walter Benjamin, elaboraram um questionário que foi enviado a 91 secretarias de 

educação de diversos municípios do Rio de Janeiro, mas apenas 54 municípios deram à 

devolutiva, também realizaram cinco entrevistas coletivas com equipes responsáveis pela 

educação infantil de 11 municípios considerados da região Metropolitana.  

A pesquisa tinha como objetivo analisar a “[...] organização do sistema de 

ensino, cobertura do atendimento às crianças de 0 a 6 anos, gestão, formação de profissionais, 

ingresso e carreira, recursos financeiros e materiais, instituições ou agencias sociais e culturais 

existentes nos municípios” (KRAMER, NUNES, 2007, p.50).  

Para analisar os dados e no próprio artigo as pesquisadoras os dividiram da 

seguinte maneira: organização dos sistemas de ensino e conselhos municipais de educação, e 

as áreas que as Secretarias Municipais de Educação englobam; cobertura de atendimento das 

crianças de 0 a 6 anos, a organização do ensino fundamental, da educação infantil dentro das 

Secretarias Municipais de Educação; formação exigida para professor, plano de carreira, 

nomeação de diretores da creche e pré-escola, e pré-requisitos para exercer esta função; e por 
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fim as parcerias privilegiadas da gestão municipal e as instituições existentes e a junção destas 

com os projetos das Secretarias Municipais de Educação, no decorrer do artigo as 

pesquisadoras também sugeriram novas propostas para pesquisas que iam surgindo a partir da 

análise dos dados.   

As autoras concluem que é necessário e urgente que seja implantado políticas 

públicas de formação para os profissionais da área da educação e políticas municipais na área 

da educação infantil nestes municípios. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa de campo, e apresenta tabela e gráfico de dados. 

Palavras-chave: 
1- Gestão pública; 2- Formação de professores; 3- Educação infantil 

Categoria 1- Políticas Educacionais 
Referência: 
KRAMER, Sonia; NUNES, Maria Fernanda. Gestão municipal e formação: a educação infantil no 
Estado do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 88, n. 218, 
p. 48 -72, jan/abr. 2007. 
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UEL – CECA - EDU 
Curso de Pedagogia – TCC 
Taíssa Soares Bueno 

Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 11 

1. Artigo: Idades da vida, infância e a racionalidade médico-higiênica em Portugal e no Brasil 
(séculos 17-19) 

Editor(a): INEP Data/Ano: Maio/ago 2006 Nº de pág. 16 
Tipo do documento: Impresso 

Autor(es): António Gomes Alves Ferreira; José G. Gondra 

Resumo indicativo 
 

Ferreira e Gondra (2006) trazem como tema do artigo a infância, sendo o 

objetivo analisar o impacto que a racionalidade médico-higiênica causou sobre o modo de 

compreender a vida e a sua cronologia, principalmente da infância.  

Constitui-se como problema constatar se a racionalidade médico-higiênica 

influenciou a compreensão da vida, da cronologia relacionado à infância, tanto no Brasil como 

em Portugal durante os séculos 17, 18 e 19. A metodologia está baseada em teorias, ou seja, 

os autores primeiramente relatam estudos relacionados à cronologia da vida de alguns 

médicos, como esta cronologia foi delimitada e alterada várias vezes e o porquê desta 

alteração do modo de compreender o tempo da vida e a importância que a primeira infância 

exercia sobre o restante da vida.  

Em seguida Ferreira e Gondra (2006) escrevem sobre as instituições da 

infância, neste trabalho eles trabalham com o internato. O internato apesar de acolher várias 

idades escolares com base nas ideias médico-higienistas também deveria ser dividido de 

acordo com a cronologia da vida, os horários, exercícios, como os brinquedos, livros, roupas, 

tudo deveria estar de acordo com a idade.  

Como consideração final os autores relatam que durante o tempo, a vida como 

a infância foi dividida de diferentes formas, mas a partir do século 19 a infância já começa a ser 

vista como uma época de desenvolvimento, na Europa oitocentista a infância já é vista como 

época de escolaridade, e há preocupação dos médicos por esta época da vida, enfim a infância 

passa a ser entendida como uma época que possui especificidades, cuidados relacionados a 

saúde como também na educação. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica, e apresenta tabela de dados. 

Palavras-chave: 
1- História da educação; 2- História da infância; 3- Higiene 
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Categoria 1- História da Educação 

Referência:  
FERREIRA, António Gomes Alves; GONDRA, José G. Idades da vida, infância e a 
racionalidade médico-higiênica em Portugal e no Brasil (séculos 17 – 19). Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 87, n. 216, p. 119 – 134, maio/ago. 2006. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 12 

1. Artigo: Infância, catequese e aculturação no Brasil do século 16 

Editor(a): INEP Data/Ano: Set/dez 2000 Nº de pág. 12 

Tipo de documento: Impresso 

Autor(es): Marisa Bittar e Amarilio Ferreira Junior 

Resumo indicativo 

 

Bittar e Junior (2000) apontam que o artigo é derivado de um estudo maior, 

trazendo como tema do artigo o trabalho dos Jesuítas aqui no Brasil, sendo o objetivo 

investigar a ação dos Jesuítas sobre os índios no período do Brasil Colonial, delimitando como 

problema discutir a imposição da cultura ocidental sobre os índios do Brasil no século 16.   

Como metodologia os autores trabalham com revisão de literatura, abordando 

os seguintes aspectos: “[...] a catequese, a opção dos jesuítas pelas crianças e a difusão da 

cultura europeia no Brasil quinhentista.” (BITTAR, JUNIOR, 2000, p. 453). No aspecto 

relacionado à catequese os autores descrevem que era necessário a catequização porque para 

a cultura européia predominar os próprios dominados (índios) deveriam aceitar estes novos 

padrões, seria necessário converter os índios.  

A opção dos jesuítas pelas crianças se deu pelo motivo dos índios velhos 

resistirem um pouco a esta conversão, pois para aceitar/aderir os preceitos da igreja de Roma 

(o cristianismo) os índios teriam que renunciar a sua cultura, então por conta deste impasse o 

olhar dos Jesuítas se voltou às crianças, pois acreditavam que seria mais fácil a aproximação e 

aculturação.  

Já a difusão da cultura européia sobre os indígenas ocorreu por conta do modo 

tão “diferente” dos índios viverem, como, a poligamia, a nudez, a antropofagia, a pajelança, a 

ociosidade, aspectos que para o Europeu não era comum, sendo então necessário mudar os 

costumes/cultura dos indígenas.  

Como os colonizadores eram europeus os costumes que os índios deveriam 

aprender seria o da Europa, um dos principais cuidados dos Jesuítas. Os autores concluem 

que apesar dos esforços dos Jesuítas o processo de aculturação nem sempre foi hegemônico. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa documental e não apresenta tabela da dados e gráficos. 
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Palavras-chave: 
1- Catequese jesuítica; 2- Dominação cultural; 3- Crianças indígenas 

Categoria 1- História da Educação 

Referência: 
BITTAR, Marisa; JUNIOR, Amarílio Ferreira. Infância, catequese e aculturação no Brasil do 
século 16. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 81, n. 199, p. 452 – 463, 
set/dez. 2000. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 13 

1. Artigo: Educação jesuítica e crianças negras no Brasil Colonial 

Editor(a): INEP Data/Ano: Set/dez 1999 Nº de pág. 11 
Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Amarilio Ferreira Junior e Marisa Bittar 

Resumo indicativo 
 

Junior e Bittar (1999) trazem como tema do artigo a educação das crianças 

negras escravas no Brasil e é resultado de uma pesquisa que no ano de 1999 estava em 

andamento, constituiu-se como objetivo pesquisar sobre a educação ofertada pelos Jesuítas 

para as crianças negras escravas nascidas nas fazendas da Companhia de Jesus. A 

metodologia utilizada foi a revisão de literatura, para isto os autores utilizaram documentos 

originais do período colonial como também obras clássicas sobre este período.  

Junior e Bittar (1999) relatam que a Companhia de Jesus foi uma forte aliada 

do comércio de escravos, pois, para esta companhia escravizar os negros não se constituía 

pecado, e sendo esta companhia detentora de uma grande parcela de terras, precisavam de 

negros para o trabalho manual.  

Porém os Jesuítas tinham uma diferença dos outros fazendeiros que também 

possuíam escravos, os padres jesuítas tinham o propósito de educar as crianças escravas. A 

educação das crianças negras tinha como base a Ratio studiorum, mas o principal objetivo era 

a catequese, a conversão destas crianças ao cristianismo, e a aculturação, esta educação era 

ofertada nos colégios de primeiras letras, construídos dentro da própria fazenda.  

Os autores descrevem como conclusão que a educação ofertada pelos 

Jesuítas aos negros era autoritária e violenta - a própria formação da sociedade brasileira é 

marcada pela exploração da camada dominante - sendo que estas crianças negras sofriam 

por serem filhas de escravos, consequentemente também eram escravas e tinham que 

obedecer a imposição de uma cultura totalmente diferente das suas raízes. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa documental e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
1-Educação colonial; 2- Colégios jesuíticos; 3- Crianças negras 

Categoria 1- História da Educação 
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Referência: 
JUNIOR, Amarilio Ferreira; BITTAR, Marisa. Educação jesuítica e crianças negras no Brasil 
Colonial. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 80, n. 196, p. 472 - 482, 
set/dez. 1999. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 14 

1. Artigo: Custos da educação infantil: o caso de duas instituições do Distrito Federal 

Editor(a): INEP Data/Ano: Maio/ago 1998 Nº de pág. 18 

Tipo de documento: Impresso 

Autor(es): Alberto Merchede 

Resumo indicativo 

 

Merchede (1998) traz como tema do artigo os custos da educação infantil, o 

objetivo do autor foi apresentar os custos para o funcionamento de duas instituições no Distrito 

Federal, sendo o problema constatar tanto o próprio gasto da escola para seu funcionamento, 

como o gasto dos pais dos alunos.  

A metodologia adotada pelo autor foi o estudo de caso, para este estudo foi 

realizado uma pesquisa em duas instituições de educação infantil do Distrito Federal, uma é 

situada no Plano Piloto de Brasília (1), atende à 100 crianças de 0 a 6 anos e é mantida por 

parcerias entre o Governo Federal, o Governo do Distrito Federal e a Associação de Pais e 

Mestres, já a outra instituição está localizada em uma cidade satélite (2), atende à 90 crianças 

de 4 meses a 3 anos de idade e é mantida através de doações e de um convênio com a 

Fundação do Serviço Social.  

A escolha destas duas instituições se deu através dos seguintes critérios: 

diversificação geográfica e de status socioeconômico da população atendida, e a possibilidade 

de acesso aos dados necessários para a pesquisa.  

A pesquisa consistiu em  

 

“questionário para o levantamento de custos [...], roteiro de entrevista com os 
pais, a direção e os secretários, roteiro de analise das fichas de inscrição das 
crianças, roteiro básico de observação, roteiro de levantamento de preços 
praticados por instituições privadas de educação infantil no Distrito Federal” 
(MERCHEDE, 1998, p. 36).  

 

A partir da analise dos dados o autor conclui que a instituição 1 não emprega 

bem os seus recursos, e a renda das famílias que tem seus alunos nesta instituição não é 

baixa, sendo os custos mais altos, já a instituição 2 apesar de ser mais simples é mais 

eficiente, a população atendida é de baixa renda e os custos não são tão elevados. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui de uma pesquisa estudo de caso, apresenta tabela de dados e gráfico. 

Palavras-chave: 
1- Educação Infantil; 2- Custos da educação; 3- Qualidade de ensino 

Categoria 1- Políticas Educacionais 

Referência: 
MERCHEDE, Alberto. Custos da educação infantil: o caso de duas instituições do Distrito 
Federal. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 79, n. 192, p. 30 – 47, 
maio/ago. 1998. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 15 

1. Artigo: A Contribuição do Método Montessori para o Desenvolvimento Cognitivo da Criança 
Portadora da Síndrome de Down. 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr 1996 Nº de pág. 23 

Tipo de documento: impresso 

Autor(es): Maria da Piedade Resende da Costa, Maria Lúcia Lamoréa 

Resumo indicativo 

 

Costa e Lamoréa (1996) trazem como tema do artigo a Síndrome de Down, 

sendo o objetivo das autoras constatar se o método Montessoriano contribui para o 

desenvolvimento cognitivo da criança portadora da Síndrome de Down, e a metodologia 

adotada para este trabalho foi a pesquisa de campo. 

Primeiramente as autoras relatam algumas pesquisas realizadas com crianças 

portadoras de Síndrome de Down, também descrevem brevemente sobre o trabalho de Maria 

Montessori, como surgiu o interesse dela por crianças com problemas mentais, como também 

seu método de ensino.  

A pesquisa das autoras foi realizada com três crianças portadoras de Síndrome 

de Down, a idade destas crianças era de três a sete anos, e estas pertenciam a classe especial 

de uma escola Municipal de Araraquara no Estado de São Paulo.  

A pesquisa foi dividida em seis momentos com dez sessões em cada 

momento, e o tempo de duração era de trinta minutos cada, nestas sessões as atividades eram 

do método Montessori. A pesquisa era feita com uma criança de cada vez e durante a sessão o 

pesquisador anotava os comportamentos da criança, esta por sua vez manipulava o material 

sem receber orientação nenhuma.  

Os dados foram analisados a partir das seguintes categorias: 

 

 “exploração do objeto [...], exploração do espaço [...], observação interessante 
[...], criatividade no uso do material [...], utilização adequada do objeto [...], 
utilização adequada do espaço [...], exploração e utilização adequada do objeto 
[...]” (COSTA; LAMORÉA, 1996, p. 104 – 105).  

 

A partir da analise dos dados as autoras concluíram que as crianças portadoras 

da Síndrome de Down conseguiram aprender, e responderam aos estímulos do Método 

Montessori do mesmo modo como as crianças ditas normais, sendo este método válido para o 
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ensino das crianças com Síndrome de Down. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa de campo e apresenta gráficos. 

Palavras-chave: 
1- Método Montessori; 2- Síndrome de Down; 3- Pesquisa 

Categoria 1- Aspectos Emocionais, Cognitivos e Psicológicos  

Referência: 
COSTA, Maria da Piedade Resende da; LAMORÉA, Maria Lúcia. A contribuição do Método 
Montessori para o desenvolvimento cognitivo da criança portadora da Síndrome de Down. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 77, n. 185, p. 90 – 112, jun/abr. 
1996. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 16 

1. Artigo: Criança, Meio Ambiente e Cidadania 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr. 1993 Nº de pág. 18 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Léa Tiriba, Mary Suely S. Barradas 

Resumo indicativo 
 

As autoras trazem como tema do artigo a criança e o seu desenvolvimento, 

sendo o objetivo salientar uma educação que privilegie a convivência com a natureza, e 

apresentar reflexões acerca de praticas educativas que levem as crianças a este contato com a 

natureza, estimulem o seu pleno desenvolvimento, e propicie o exercício e a construção da 

cidadania.  

Tiriba e Barradas (1993) relatam que apesar das crianças de 0 a 6 anos terem 

garantido o acesso à educação uma grande parcela de crianças desta faixa etária ainda está 

fora das instituições. Mesmo as crianças que tem acesso à educação infantil como também as 

que não têm – com condições sociais favoráveis ou desfavoráveis –, estão ficando cada vez 

mais sem espaço para poderem brincar, ter contato com a natureza, exercer a sua cidadania, 

trocar experiências e conhecer pessoas, por causa do crescimento desordenado das cidades, 

acabando por causar segundo as autoras uma limitação no desenvolvimento.  

As instituições de educação infantil estão começando a se preocupar mais com 

o desenvolvimento racional, preparando as crianças para o ensino escolar. No entanto a 

formação das crianças não deve ser apenas de conhecimentos produzidos pela humanidade, a 

formação deve estar relacionada “[...] a um viver de forma integral, em uma nova sociedade 

democrática em que não basta ser inteligente; é preciso ser amoroso, criativo, autônomo, 

cooperativo, estar conectado com a natureza e atento às condições de vida no planeta” (TIRIBA; 

BARRADAS, 1993, p. 39-40).   

A criança precisa de espaços para se movimentar, pois através do movimento 

elas estão se conhecendo, conhecendo o lugar que habitam, se formando afetivamente . Além 

da falta de movimento, as crianças não estão tendo contato com a natureza, principalmente as 

que moram em centros urbanos.  

De acordo com Tiriba e Barradas (1993) esta falta de contato com a natureza 

impede a criança de “[...] construir uma concepção de si mesma, da espécie e do planeta 

enquanto fruto de uma evolução natural, integrada, una” (p. 43). E se as crianças não tem este 
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contato com a natureza elas nem sempre irão protegê-la, pois, não há um convívio, um 

sentimento de cuidado criado pelas crianças, sem contar que muitos conteúdos estão 

relacionados a natureza, podendo ela servir como um campo de pesquisa.  

As autoras descrevem que é importante que as professoras proponham 

atividades que levem ao desenvolvimento das crianças, que não esqueçam dos conhecimentos 

científicos, pois, eles são necessários a formação humana, mas que integre seus conteúdos com 

a natureza, com a vida das crianças, que dê liberdade para que a criança descubra, e realmente 

viva. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Conteúdos Específicos de Ensino 
Referência: 
 TIRIBA, Léa; BARRADAS, Mary Suely S. Criança, Meio Ambiente e Cidadania. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 74, n. 176, p. 35 – 50, jan/abr. 1993. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 17 

1. Artigo: A criança e a escrita numérica 

Editor(a): INEP Data/Ano: Maio/ago. 1990 Nº de pág. 21 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Zélia Maria M. Higino da Silva 

Resumo indicativo 

 

Silva (1990) traz como tema do seu artigo a representação da escrita numérica, 

constituindo-se como problema descobrir como que a criança já nas séries do ensino fundamental 

representa o sistema numérico, e qual o significado da sua representação.  

Os objetivos da autora são  

 
[...] analisar as formas erradas da escrita numérica apresentadas pelas crianças, e 
demonstrar que, para estas, existe um esquema lógico orientando os seus registros 
e que, muitas vezes esse esquema indica sua compreensão da lógica subjacente 
aos sistemas de numeração (SILVA, 1990, p. 141).  

 

A metodologia adotada pela autora foi bibliográfica, como também utilizou dados 

uma pesquisa feita pelos projetos Aprender Pensando, que faz parte do “Programa Integração 

Universidade com o Ensino do 1º Grau”, e projeto “Avaliação de uma Nova Proposta Curricular”. A 

pesquisa foi realizada com crianças da rede estadual de ensino, durante os anos de 1986, 1987, e 

1988, e os dados observados pela autora foram das avaliações.  

Silva (1990) relata em seu texto que as crianças antes mesmo de entrarem na 

escola já tem contato com a escrita alfabética e a escrita numérica, no entanto há poucos estudos 

relacionados a construção da criança sobre a construção do sistema de numeração. O sistema 

numérico hindu-arábico é composto apenas de dez símbolos, por isso é considerado bem simples, 

porém o número zero é uma característica dominante deste sistema numérico. A pessoa precisa 

aprender os dez símbolos e saber reagrupá-los quando a representação for maior que dez, ou 

seja, a pessoa precisa entender que um mesmo número reagrupado com outros números 

representa outro valor, que não é o seu real valor sozinho.  

As crianças não apresentam tanto problema para aprender a numeração até nove, 

pois, de acordo com Silva (1990) as escolas realizam bastante atividades onde a criança tem que 

escrever os números em seqüência, no entanto essas atividades nem sempre levam as crianças a 

entenderem o processo lógico, para muitas o número onze vem após o número dez, mas elas não 

compreendem que está relacionado a quantidade.  
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De acordo com os dados colhidos na pesquisa a autora traz em seu artigo vários 

exemplos das avaliações e faz uma analise de cada exemplo de acordo com os resultados obtidos 

pelas crianças, ou seja, analisa a representação numérica realizada pela criança.  

A autora acaba concluindo que as representações numéricas são trabalhadas na 

escola de forma fragmentada, sem ligação entre as quantidades, são meros exercícios de 

repetição. Às vezes as crianças conseguem mentalmente realizar a operação, mas, quando os 

cálculos são escritos elas acabam falhando, porque não conseguiram compreender a escrita 

numérica, a sua sequência. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica e toma como base uma pesquisa, também 

apresenta tabela de dados e desenhos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 
Categoria 1- Conteúdos Específicos de Ensino 
Referência: 
SILVA, Zélia Maria M. Higino da. A criança e a escrita numérica. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 71, n. 168, p. 141-162, maio/ago. 1990  
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 18 

1. Artigo: Evolução da educação pré-escolar no Brasil no período de 1968 a 1986 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr. 1988 Nº de pág. 20 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Alceu Ravanello Ferrari 

Resumo indicativo 

 

Ferrari (1988) traz como tema do artigo a educação pré-escolar, sendo seu 

objetivo investigar a evolução das matrículas da educação pré-escolar brasileira no período de 

1968 a 1986, tanto no setor público como no setor privado, constituindo-se como problema 

pesquisar se durante o período de 1968 a 1986 o número de matrícula na pré-escola teve 

elevação ou não.  

Como metodologia o autor descreve que analisou os números de matrícula final, 

pois, como há evasão escolar analisar os números de matrícula inicial não atingiria o objetivo 

proposto no trabalho, no entanto não apresenta como teve acesso a estes dados, mas relata que a 

escolha do período se deu porque  

 

[...] abrange desde a assinatura do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968, que 
marcou o enrijecimento da ditadura militar [...], até a iniciativa mais recente e mais 
importante da Nova República – a reforma econômica de fevereiro de 1986, 
simbolizada pela nova moeda, o cruzado (FERRARI, 1988, p. 56).  

 

Primeiramente Ferrari (1988) analisa os números de matrícula final de uma 

maneira geral, em seguida analisa as matrículas distinguindo área rural e urbana, depois o número 

de matrícula final no setor público (federal, estadual e municipal) e privado, também analisa a 

renda das famílias e a qualidade de ensino.  

De uma maneira geral os dados apontam que as matrículas aumentaram durante 

o período delimitado, sendo maior na área urbana do que na área rural, no setor público as 

matrículas aumentaram na esfera municipal, mas o setor privado se sobressai, as famílias com 

renda alta tem mais filhos matriculados na educação pré-escolar do que as famílias de renda 

baixa, e a qualidade de ensino está atrelada a questão do número de alunos, como também de 

recursos, sendo a rede privada “melhor” que a esfera pública.   

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
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O artigo se constitui uma pesquisa de campo e apresenta tabela de dados. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 
Categoria 1- Políticas Educacionais 
Referência: 
 FERRARI, Alceu Ravanello. Evolução da educação pré-escolar no Brasil no período de 1968 a 
1986. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 60, n. 161, p. 55 – 74, jan/abr. 
1988. 
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Ficha Catalográfica 
TCC – EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 19 

1. Artigo: Oportunidades do contato entre o adulto e a criança em creches 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr 1987 Nº de pág. 29 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Regina E. Secaf Silveira, Terezinha Fiorini Picolo, Vera Regina Perrone Delphino, 
Leonor Mortari Faria, Maria Clotilde Rossetti Ferreira 
Resumo indicativo 
 

As autoras trazem como tema do artigo a educação infantil (creche), 

constituindo-se como objetivo observar a interação das professoras para com as crianças no 

espaço da creche.  

Como metodologia as autoras descrevem que analisaram nove creches na 

região de Ribeirão Preto, estas foram escolhidas porque tinham convênio com a Legião 

Brasileira de Assistência, destas creches oito são particulares e mantidas por grupos 

filantrópicos e religiosos, e uma creche pertence a prefeitura de Ribeirão Preto. 

Independentemente da instituição a situação econômica é precária, os números de crianças 

matriculadas nas creches varia de 53 a 240.  

Para a pesquisa foi realizada entrevistas com os funcionários das creches, com 

o objetivo de “obter dados sobre a estrutura, organização e funcionamento de cada creche” 

(SILVEIRA et al, 1988, p. 137), mas a pesquisa se fundamentou mais a partir dos dados das 

observações. As observações consistiram em analisar uma criança por vez na sua interação 

com os adultos, mas como houve momentos em que não ocorreu nenhuma interação, a 

observação mudou para a interação do adulto com uma ou mais crianças. Estas observações 

foram realizadas a partir da adaptação do método de King, Raynes e Tizard (1971), e ocorreram 

em vários momentos durante quatro períodos.  

As autoras concluem que os espaços pesquisados são pobres de estimulo para 

o desenvolvimento das crianças, de materiais e até mesmo de contato entre adulto e criança, 

sendo os próprios cuidados de higiene e estrutura física precários. As pajens têm varias 

atividades a realizarem, muitas destas são interrompidas para realizarem outras, sendo o maior 

contato das crianças com as pajens por conta do cuidado/higiene que estas prestam às crianças. 

As professoras trabalham com as crianças maiores, sendo seu trabalho sempre o mesmo, sem 

propor algo novo às crianças. Mas para as autoras esta pesquisa falhou no sentido de não 

observar a interação entre as crianças. Contudo se faz necessário reformular o espaço da 

creche como as próprias atividades desenvolvidas de acordo com as idades das crianças. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa de campo, apresentando tabelas de dados. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 
Referência: 
SILVEIRA, Regina E. Secaf et al. Oportunidades do contato entre o adulto e a criança em 
creches.  Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 68, n. 158, p. 130-159, jan/ 
abr. 1988. 
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1. Artigo: A questão do trabalho infantil na grande imprensa paulista na década de 70 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr 1985 Nº de pág. 16 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Lia F. G. Fukui, Efigenia M. S. Sampaio, Lucila R. Brioschi 

Resumo indicativo 

 

Fukui, Sampaio e Brioschi (1985) trazem como tema para o artigo o trabalho 

infantil. De acordo com as autoras na década de 70 o trabalho infantil aumentou e a imprensa 

não deu muita importância a este acontecimento, portanto constitui-se como problema descobrir 

o que os jornais trazem sobre este tema e qual o conteúdo destas reportagens, se há a 

abordagem das conseqüências que o trabalho infantil traz para a escolaridade 

Para as autoras “o trabalho infantil, na perspectiva adotada, refere-se ao 

conjunto de atividades voltadas para a própria sobrevivência ou de outrem, realizadas por 

crianças” (FUKUI; SAMPAIO; BRIOSCHI, 1985, p. 29). Para a pesquisa as autoras delimitaram 

como objeto de estudo três jornais da cidade paulista, O Estado de S. Paulo, que é da classe 

superior, o Folha de S. Paulo, da classe média, e por fim o Notícias Populares da classe mais 

baixa.  

Nestes jornais Fukui, Sampaio e Brioschi (1985) analisaram reportagens 

publicadas durante a década de 70 sobre a desescolarização, o trabalho infantil e a situação do 

menor, sendo o mapeamento realizado através do titulo das reportagens, chegando a um total 

de 512 noticias sobre “[...] discussões relacionadas ao trabalho infantil e as que abordam o 

trabalho efetivo de crianças” (FUKUI; SAMPAIO; BRIOSCHI, 1985, p. 37).  

A partir da análise dos dados as autoras concluem que o jornal O Estado de São 

Paulo sempre teve a mesma posição, vendo o trabalho infantil como benéfico evitando assim a 

marginalização, mas se mostra contra a redução do salário do menor, a Folha de São Paulo se 

preocupa com a regulamentação do trabalho dos menores, defendendo o trabalho infantil sendo 

este regularizado, e é ambíguo quanto ao aspecto da redução do salário do menor, já o Notícias 

Populares também defende o trabalho do menor, vendo este como um impedimento para a 

marginalização, se mostrando a favor de propostas oficiais que objetivam a profissionalização.  

As autoras acabam constatando que se os jornais são a favor do trabalho 

infantil, não há reportagens que tratam da exploração do menor, sendo estas crianças impedidas 
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de estudarem, direito garantido em lei, porque precisam trabalhar para sobreviver. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa documental e apresenta tabelas de dados. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- História da Educação 
Referência: 
 FUKUI, Lia F. G.; SAMPAIO, Efigenia M. S.; BRIOSCHI, Lucila R. A questão do trabalho infantil 
na grande imprensa paulista na década de 70. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 
Brasília, v. 66, n. 152, p. 28 – 46, jan/abr. 1985. 
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1. Artigo: A criança marubo: educação e cuidados 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr. 1979 Nº de pág. 11 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Delvair Montagner Melatti, Julio Cezar Melatti 

Resumo indicativo 

 

Os autores trazem como tema do artigo a educação das crianças, sendo objetivo 

apresentar muito brevemente como se dá a educação durante o desenvolvimento da criança 

marubo, no entanto os próprios autores justificam a “superficialidade” do artigo, pois, a criança 

não era o enfoque da pesquisa, e esta foi constituída de duas etapas, sendo que a segunda 

etapa estava no inicio da análise dos dados. E a metodologia adotada foi pesquisa de campo. 

Melatti e Melatti (1979) relatam que os índios Marubos pesquisados são do 

sudoeste da Amazônia, localizados na bacia do Javari, apesar de já terem entrado em contato 

com o homem branco a cultura marubo prevalece.  

O artigo aborda o desenvolvimento da criança desde o seu nascimento até a 

idade adulta e como a tradição influencia em todas estas etapas, tendo tudo o que acontece 

uma justificativa de acordo com a cultura marubo, sendo estas justificativas muito ligadas a 

alimentação.  

Antes mesmo do nascimento os pais tem que se preocupar com o que comem, 

pois de acordo com a cultura dependendo do que eles comerem os filhos podem nascer com 

ossos moles, aleijado, ter dificuldade para nascer, etc. Durante a infância ainda é preciso que os 

pais sigam regras, pois, de acordo com a cultura marubo os atos deles influenciam diretamente 

na saúde dos filhos, mas as próprias crianças precisam ter certos cuidados com o que comem 

porque agora elas também são responsáveis pelo que acontece com elas, porém, caso as 

crianças e até mesmo adultos comam algo considerado proibido, eles são libertos do futuro 

castigo através das plantas medicinais e também com cânticos durante a aplicação do remédio.  

A partir dos sete, oito anos as crianças começam a participar do mundo do 

adulto, os meninos saem com os pais devendo adquirir o conhecimento que o pai lhe passa, já a 

menina se torna uma auxiliar da mãe aprendendo com ela o papel da mulher. Até o fim da 

infância os laços mais fortes que as crianças têm são com seus pais e seus irmãos.  

Não há um marco imediato para o fim da infância e entrada para a idade adulta, 
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mas há algumas mudanças que acabam manifestando o início deste novo estagio, porém, não é 

porque não são mais crianças que eles dominam todos os conhecimentos dos adultos, estes 

conhecimentos são adquiridos com o passar do tempo. 

Os autores finalizam comentando que apesar do artigo ter se constituído 

basicamente da cultura “mágica” dos marubos, este também se constitui um estudo importante, 

porque transmite a cultura de um povo. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa de campo e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- História da Educação 
Referência: 
 MELATTI, Delvair Montagner; MELATTI, Julio Cezar. A criança marubo: educação e cuidados. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 62, n. 143, p. 291 – 301, jan/abr. 
1979. 
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1. Artigo: Para uma análise sociolinguística do discurso infantil 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr. 1979 Nº de pág. 10 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Sebastião Josué Votre 

Resumo indicativo 

 

Votre (1979) traz como tema do artigo a fala espontânea das crianças, sendo 

seu objetivo fazer uma reflexão “pedagógica em termos do léxico infantil e da adequação do 

discurso dos materiais didáticos às características sócio-linguísticas da clientela” (1979, p. 281).  

O artigo é resultado do projeto “O léxico das crianças em idade de alfabetização 

do município do Rio de Janeiro e suas implicações no processo de ensino aprendizagem”, este 

projeto é derivado de um convênio entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais e o Centro de Ciências Humanas da Universidade Gama Filho.  

Como metodologia o autor descreve que a pesquisa teve como base 131 

entrevistas breves, com crianças com faixa etária de 6 a 11 anos, moradoras do município do 

Rio de Janeiro. O critério de seleção das crianças foi que elas estivessem ingressando na 1ª 

série e que também não fossem repetentes. Esta entrevista era livre, constituída de conversação 

sobre o universo infantil.  

Os dados analisados foram apenas de índice paradigmático, e a atenção se 

voltou mais para as palavras e expressões ditas com maior frequência. As unidades foram 

divididas por classe de vocábulos, e os verbos foram classificados de acordo com o tempo 

verbal e as características sintático-semânticas.  

Os dados apresentam que 10 formas verbais foram ditas mais de 100 vezes, 

sendo estas ligadas a formas dinâmicas, de sensações, sentimentos, e crença da criança. Os 

substantivos expressam o universo da criança. Os adjetivos aparecem poucas vezes. Os 

pronomes são de 1ª pessoa, e também há exemplos de advérbios e conjunções.  

Como conclusão Votre (1979) diz que para o professor ter sucesso, conseguir 

enriquecer o vocabulário da criança é necessário partir do próprio universo linguístico que ela 

traz consigo. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 
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O artigo se constitui uma pesquisa de campo e apresenta tabela de dados. 

Palavras-chave: 

O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Formas de Expressão e Interação 

Referência: 
 VOTRE, Sebastião Josué. Para uma análise sociolinguística do discurso infantil. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 62, n. 143, p. 281-290, jan/abr. 1979. 
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1. Artigo: Brincar: uma das ocupações mais serias da infância 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr. 1979 Nº de pág. 10 

Tipo de documento: Impresso 

Autor(es): Ethel Bauzer Medeiros 

Resumo indicativo 
 

Medeiros (1979) traz como tema do artigo a infância, sendo seu objetivo expor a 

importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Como metodologia o autor aborda o 

tema através da literatura afirmando a pertinência do brincar, salientando principalmente os 

pontos de ajuda no desenvolvimento, na prevenção da saúde, ser um meio de propagar a 

cultura, influenciar na formação da personalidade das crianças, etc.  

No entanto com a falta de espaço devido ao transito e às construções, apesar de 

existir um vasto universo de brinquedos as crianças não estão aprendendo a brincar.  

Medeiros (1979) aponta que na própria escola o brincar demorou muito tempo 

para ganhar espaço. Tendo a brincadeira espaço apenas nos jardins de infância, ou como forma 

de prêmio, no entanto, no século XX já se começa a aproveitar as brincadeiras como potencial 

educativo.  

Antigamente as crianças eram vistas como adulto em miniatura, portanto suas 

responsabilidades cedo começavam, tendo que trabalhar, tempo faltava para brincar.  

O autor também comenta sobre as crianças que possuem alguma necessidade 

especial e que por tal motivo muitas vezes são impedidas de brincar, apresentando a ludoterapia 

que são recreações que possibilitam que essas crianças possam brincar, visando o 

desenvolvimento das partes não lesadas no organismo. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa teórica e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 

O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 

Referência: 
 MEDEIROS, Ethel Bauzer. Brincar: uma das ocupações mais serias da infância. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 62, n. 143, p. 259 – 268, jan/abr. 1979. 
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1. Artigo: A criança e a comunicação no mundo atual 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr. 1979 Nº de pág. 6 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Artur da Távola 

Resumo indicativo 
 

Távola (1979) traz como tema do artigo a comunicação eletrônica, sendo seu 

objetivo fazer uma breve reflexão sobre a influência que os meios de comunicação exercem na 

vida das pessoas, e como os educadores e os pais trabalham com as crianças as informações 

transmitidas através da comunicação eletrônica, procurando discutir sobre os meios de 

comunicação como auxiliares no ensino escolar. 

Como metodologia o autor trabalha com pesquisa bibliográfica, apontando que 

“a comunicação está subordinada a princípios outros, diferentes daqueles que classicamente 

constituem a família e a escola” (TÁVOLA, 1979, p. 253). 

A discussão do autor está muito ligada a estas duas instituições, família e 

escola. Távola (1979) se remete à elas como propagadoras de informação, cultura, valores, etc. 

Os meios de comunicação podem tanto “lutar” para a preservação dos costumes, como também 

induzir a novos, exercendo forte influencia sobre as crianças do mesmo modo como a escola e a 

família exercem.  

O autor aponta dois aspectos da influência dos meios de comunicação, um é 

tornar as crianças consumidoras, e outro é a informação que é transmitida e que enriquece o 

mundo das crianças. Os meios de comunicação são chamativos, lúdicos, parte de aspectos não 

utilizados pela família, pela escola e comunidade. 

Távola (1979) aponta como conclusão a importância dos educadores utilizarem 

os meios de comunicação como instrumentos auxiliares de ensino, para ele é impossível educar 

a infância sem utilizar dos meios audiovisuais, também vê relevância em discutir sobre 

programas televisivos educacionais, sendo urgente e necessário introduzir os meios de 

comunicação na escola, com o intuito de melhorar a educação. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa teórica e não apresenta tabela de dados e gráficos. 
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Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação e Tecnologia 
Referência: 
 TÁVOLA, Artur da. A criança e a comunicação no mundo atual. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 62, n. 143, p. 253 – 258, jan/abr. 1979. 
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Ficha Nº 25 

1. Artigo: O interesse das crianças 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr. 1977 Nº de pág. 6 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Isabel Maria de Carvalho Vieira 

Resumo indicativo 

 

Vieira (1977) traz como tema do artigo os livros infantis, a autora relata que seu 

interesse por este tema se deu a partir da participação em grupos que selecionavam as obras de 

literatura infantil, e as pessoas acabavam escolhendo as obras impulsionadas pela moral, pelo 

pedagogismo.  

Portanto seu objetivo com este trabalho foi o de expor algumas conclusões da 

análise que realizou dos interesses das crianças sobre os livros infantis. Como metodologia a 

autora trabalha com pesquisa de campo, realizada durante 4 a 5 anos com diversas crianças da 

cidade do Rio de Janeiro.  

Participavam do grupo de pesquisa em média 8 a 14 crianças da cidade do Rio 

de Janeiro da mesma faixa etária ou escolaridade, independentemente da classe social, tendo 

até uma preocupação em misturar as diversas classes, porque assim as opiniões poderiam ser 

diferentes.  

Vieira (1977) sempre estimulava a discussão, proporcionando espaço onde 

todos pudessem expor seu ponto de vista, e que as opiniões fossem respeitadas. A partir deste 

estudo a autora observa que muitas vezes as opiniões entre as crianças foram diferentes, mas 

também houve vários pontos semelhantes.  

Chegando as seguintes conclusões, independentemente da idade a maioria das 

crianças gostam de histórias com situações difíceis, soluções fantásticas, os trechos mais 

preferidos são os que transmitem emoção, final feliz, segundo a autora histórias sem muito 

movimento não são tão chamativas, as crianças compreendem a moral da história, sendo 

necessárias que estas histórias deem respostas a seus problemas existências, pois, mais 

facilmente as crianças se identificarão. 

 

OUTRAS INFORMÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa de campo e não apresenta tabela de dados e gráficos. 
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Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Conteúdos Específicos de Ensino 
Referência: 
 VIEIRA, Isabel Maria de Carvalho. O interesse das crianças. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 62, n. 77, p. 53-58, jan/abr. 1977. 
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Ficha Nº 26 

1. Artigo: Características e problemas da ilustração em livros infantis 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr. 1977 Nº de pág. 6 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Gian Calvi 

Resumo indicativo 

 

Calvi (1977) traz como tema do artigo as ilustrações dos livros infantis, e inicia 

seu texto fazendo algumas indagações sobre as ilustrações da literatura infantil relacionado ao 

divertimento da criança.  

Os livros infantis devem levar as crianças a conhecer um mundo novo, e as 

ilustrações podem simplesmente ser a legenda do texto como também apresentar uma nova 

linguagem que enriquece a imaginação da criança. O autor expõe que muitas ilustrações partem 

de imagens fora do Brasil, mas, o mesmo acha necessário que as ilustrações e as próprias 

histórias partam da nossa cultura.  

Há o problema do comprometimento profissional, pois, há aquelas pessoas que 

estão preocupadas com todo o processo, como também aquelas pessoas que estão 

preocupadas apenas em vender as ilustrações. Há a falta de experiência profissional, como 

também pessoas que já se firmaram profissionalmente, e no momento em que há a experiência 

é preciso dosar a ilustração, ou seja, se a ilustração será simplesmente o que fala o texto ou ela 

complementará o texto através de imagens.  

Calvi (1977) traz um ponto importante para se pensar na hora de criar a 

ilustração, “é essencial que ao escrever ou ilustrar, sejamos nós mesmos. É este o ponto de 

partida para a criação de alguma coisa que interesse aos outros: a individualidade do criador” 

(1977, p. 42). É preciso partir daquilo que conhecemos, da nossa realidade individual, para 

ilustrar é necessário recriar aquilo que está à nossa volta.  

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica e apresenta ilustrações. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Conteúdos Específicos de Ensino 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: 
 CALVI, Gian. Características e problemas da ilustração em livros infantis. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 62, n. 141, p. 37-42, jan/abr. 1977. 
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1. Artigo: Mitos Brasileiros em literatura infantil 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/abr. 1977 Nº de pág. 9 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Monique Augras 

Resumo indicativo 

 

Augras (1977) traz como tema do artigo a literatura infantil, sendo seu objetivo 

pesquisar sobre os mitos que fazem em relação aos mitos da literatura infantil, e apresentar o 

significado do mito durante o tempo. Como metodologia a autora trabalha com pesquisa 

bibliográfica. 

 Augras (1977) descreve que muitos acreditam que os contos infantis só servem 

para infantilizar mais ainda as crianças, como se estas histórias fossem coisas surreais, para 

todos os problemas houvessem soluções mágicas, ou seja, os contos seriam ultrapassados 

ensinando irrealidades. Para a autora os contos até podem ser ultrapassados, no entanto a 

mesma expõe que os contos infantis ajudam as crianças a enfrentar seus problemas existenciais 

através dos problemas contidos nas histórias.  

Em seguida Augras (1977) também apresenta brevemente o significado de mito 

durante o tempo, tentando explicar a função social deste. O mito sempre se opôs a realidade 

(conhecimento cientifico), e surge para explicar/dar resposta às perguntas existenciais do ser 

humano, “o simbolismo que o mito elabora não pode ser simplista, pois ele procura dar conta da 

complexidade do real” (1977, p. 32), embora seja sempre visto como algo fantasioso.  

Para essa breve exposição a autora toma como base os valores herdados do 

positivismo que trata o mito como algo arcaico, sem nenhuma relação com a razão. Augusto 

Comte era adepto do racionalismo desprezando os atos míticos, e Marx não ficava muito atrás, 

ele também não aceitava os mitos, também comenta sobre Tylor, a sociologia francesa, Levy 

Bruhl, entre outros estudiosos. 

Sobretudo apenas com os estudos filosóficos os mitos acabam ganhando valor 

antropológico, e a partir deste momento começam a estudar o valor do mito para uma 

determinada sociedade, onde “definem” que o mito e o conhecimento cientifico explicam os 

acontecimentos, mas cada um a sua maneira, podendo o mito ser um meio de estudar as 

diferentes formas de compreender o mundo dos diferentes povos e culturas.  
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Através das histórias míticas a criança desenvolve a sua imaginação, pois, estas 

histórias apresentam um problema e “misteriosamente” a solução, e leva-a a conhecer as 

tradições de sua sociedade.  

Augras (1977) traz como conclusão a importância da literatura infantil com mitos 

como ajuda para o enfrentamento dos problemas existências das crianças, tendo valor para a 

educação, como também de conhecimento de culturas. No entanto faz uma advertência que a 

literatura mítica infantil brasileira é basicamente indígena, porém, aqui no Brasil viveu e vivem 

outras nacionalidades. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa teórica e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Conteúdos Específicos de Ensino 
Referência: 
 AUGRAS, Monique. Mitos Brasileiros em literatura infantil. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Brasília, v. 62, n. 141, p. 27-35, jan/abr. 1977. 
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PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 28 

1. Artigo: Currículo pré-escolar. Uma tentativa de abordagem 

Editor(a): INEP Data/Ano: Out/dez. 1976 Nº de pág. 10 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Coriolano Caldas Silveira da Mota, Denise Grein dos Santos 

Resumo indicativo 

 

Mota e Santos (1976) trazem como tema do artigo a educação pré-escolar, 

sendo o objetivo compreender o currículo pré-escolar, a importância da educação pré-escolar 

para o desenvolvimento da criança e a percepção precoce dos transtornos de aprendizagem. 

Como metodologia os autores trabalham com a literatura abordando os objetivos acima 

descritos.  

Os autores abordam o currículo como este sendo a interelação da capacidade 

das crianças e o ambiente em que a criança interage, o ambiente em ação, tornando-se 

impossível um currículo padronizado para todas as escolas, podendo até padronizar os 

conteúdos, objetivo, atividades, mas estas devem estar adequadas a necessidade das crianças 

de cada instituição.  

Já sobre o desenvolvimento, eles apontam que o desenvolvimento mental ocorre 

no período pré-escolar, sendo esta etapa de escolarização totalmente socializante, e um espaço 

de formação cultural sistemática. No entanto é necessário que este ambiente seja rico de 

estímulos, caso contrario podendo até “prejudicar” o desenvolvimento.  

Os autores mencionam que está havendo mais atenção aos transtornos que 

prejudicam a aprendizagem, sendo para eles uma das causa às deficiências nutricionais, e 

culturais, dando como exemplo uma pesquisa realizada em uma escola de bairro nível médio em 

Curitiba, com alunos com idade entre 5 a 9 anos de classes pré-escolar e 1ª série, onde foram 

realizados vários exames que acabaram por constatar uma situação deficitária.  

As escola periféricas necessitam de maiores investimentos, tanto de recursos 

como qualificação profissional, pois, as crianças que estas escolas atendem, a camada mais 

pobre, muitas vezes não conseguem recuperar as deficiências causadas pelos problemas 

nutricionais. Estas escolas também necessitam estar envolvidas com a comunidade, fazendo 

surgir os Núcleos Comunitário que ajudam a conscientizar as crianças das camadas periféricas, 

pois, nestes núcleos há programas de saneamento, parasitoses, nutrição e imunização. 
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Normalmente as pessoas destas camadas sociais menos privilegiadas não possui estes 

conhecimentos, portanto a educação pré-escolar além de ensinar as crianças, podem através 

delas conscientizar os pais.  

A educação pré-escolar também é o primeiro espaço onde pode-se observar os 

comportamentos das crianças podendo até descobrir alguns problemas que acarretam os 

transtornos de aprendizagem, por isso é necessário a integração entre professor, psicólogos, 

médicos orientadores educacionais, mas como na nossa realidade nem sempre ocorre esta 

integração, cabe ao professor ficar atento aos seus alunos, e quando este observa que o aluno 

pode ter alguns transtorno deve encaminhar  aos orientadores, psicólogos, e até mesmo 

médicos, não se esquecendo dos alunos superdotados, pois, eles também necessitam de uma 

educação, desde a pré-escolar que permita seu pleno desenvolvimento. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa documental e apresenta tabela de dados. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 
Referência: 
 MOTA, Coriolano Caldas Silveira da; SANTOS, Denise Grein. Currículo pré-escolar. Uma 
tentativa de abordagem. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 61, n. 
140, p. 506-515, out/dez. 1976. 
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REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS 
PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 29 

1. Artigo: Ação preventiva na educação pré-escolar 

Editor(a): INEP Data/Ano: Out/dez. 1976 Nº de pág. 13 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Aidyl M. de Queiroz, Juan Pérez Ramos 

Resumo indicativo 

 

Queiroz e Ramos (1976) trazem como tema do artigo a educação pré-escolar, 

constituindo-se como objetivo constatar a importância da implantação na educação pré-escolar 

de programas de ação preventiva. Como metodologia os autores trabalham com a literatura e 

também relatam uma pesquisa realizada.  

O objetivo final dos programas de ação preventiva é possibilitar o pleno 

desenvolvimento das crianças diminuindo ao máximo os possíveis distúrbios do 

desenvolvimento. Tais programas se fundamentam na estimulação precoce, segundo Queiroz e 

Ramos (1976) “sabe-se que a carência ou inadequação de estimulação nos primeiros anos de 

vida, origina diminuição, muitas vezes irreversível, no ritmo do desenvolvimento infantil, podendo 

tal deficiência ser prevenida por programas nesta área” (p. 481).  

No entanto tais programas ainda são escassos, sendo necessário também 

estudos sobre esta temática no nosso país, pois, apesar dos trabalhos desenvolvidos serem 

aplicados na nossa cultura, eles não atendem todas as nossas necessidades, e os autores 

também apresentam superficialmente alguns estudiosos sobre o tema, tomando como base a 

revisão bibliográfica dos trabalhos escritos no ultimo decênio.  

Foi realizada uma pesquisa com 81 crianças de 5 centros infantis que 

apresentavam maior carência de estimulação e com idade entre 3 a 5 anos, elas foram dividas 

em dois grupos , as crianças pertencente a um internato e a um semi-internato, com o objetivo 

de verificar as diferenças ambientais. Para a coleta dos dados os pesquisadores se basearam na 

“Escala Merril-Palmer de Testes Mentais, Teste Peabody de Vocabulário de Figuras, Inventário 

Cumulativo de Estimulação Ambiental (ICEA) e entrevistas dirigidas com as mães” (1976, p. 

484).  

Para a analise dos dados as crianças foram divididas nos seguintes grupos: 

idade, tempo que frequenta a instituição, idade que começou a frequentar a instituição, nível 

sócio-cultural, e também a constituição familiar.  
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Quanto aos resultados pode-se observar que quanto ao desenvolvimento mental 

o semi-internato está dentro da zona de normalidade, já o internato as crianças se situam com 

problemas de retardo mental, no teste PPVT se repete os resultado, as crianças do semi-

internato estão na normalidade de acordo com a divisão dos grupos para a analise dos dados, já 

as crianças do internato estão mais comprometidas, apresentando retardo mental.  

Já sobre o ambiente familiar as crianças do internato quase não se diferenciam, 

pois, passam mais tempo na creche, as crianças do semi-internato há sim diferença quanto à 

influencia do ambiente familiar. Na aplicação do teste do ICEA os resultados apontam que os 

ambientes são carentes de estimulação, mais ainda no internato. Já o resultado das entrevistas 

com as mãe apresentam fatores de alto risco.  

As autoras concluem a partir dos dados que é necessário estabelecer programas 

de ação preventiva, é importante a estimulação precoce, pois, a falta pode acabar acarretando 

déficit intelectual, possibilitando as atividades dirigidas pleno desenvolvimento. Estes programas 

devem estar organizados com base em planos gerais de prevenção em duas escalas, primária e 

secundária. A prevenção primária está relacionada a assistência voltada a saúde, assistência 

sócio-educativa e legislação, já a secundária precisa ser iniciada assim que se percebe 

distúrbios do desenvolvimento. Todos os programas devem levar à estimulação precoce, 

proporcionando o pleno desenvolvimento, e também orientação a família para que os pais 

ajudem neste processo. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

O artigo se constitui uma pesquisa de campo e também documental, apresentando tabela de 

dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 
Referência: 
 QUEIROZ, Aidyl M. de; RAMOS, Juan Pérez. Ação preventiva na educação pré-escolar. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 61, n. 140, p. 481-493, out/dez. 
1976. 
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Ficha Nº 30 

1. Artigo: Educação pré-escolar e universalização do ensino de 1º grau 

Editor(a): INEP Data/Ano: Out/dez 1976 Nº de pág. 10  

Tipo de documento: Impresso 

Autor(es): Ana Bernardes da Silveira Rocha 

Resumo indicativo 

 

Rocha (1976) traz como tema do artigo a educação pré-escolar, sendo objetivo 

da autora apresentar aspectos sobre o interesse do governo pela educação pré-escolar, e a 

metodologia utilizada para a pesquisa foi bibliográfica.  

A autora descreve que a educação pré-escolar só começou a se tornar uma 

preocupação do governo no Brasil recentemente, ficandomk esta etapa do ensino sendo 

prioritariamente ofertada pela iniciativa privada. No entanto em 1975 o Ministro Ney Braga incluiu 

em sua Política Integrada de Educação uma ação preventiva, pois, ele acredita que a educação 

pré-escolar influencia a elevação da produtividade das crianças no ensino primário. Além de tudo 

a educação pré-escolar oferece condições favoráveis ao desenvolvimento da criança.  

De acordo com a autora as iniciativas educacionais do governo estão se 

voltando para a massa popular, “as iniciativas das Secretarias de Educação estão aplicadas em 

programas de aproveitamento de espaços físicos disponíveis e de absorção da clientela da 

periferia das cidades” (ROCHA, 1976, p. 472), o atendimento as crianças não irá se expandir 

rapidamente, é uma tarefa a longo prazo, mas o governo vem se esforçando para atender a 

todos.  

Rocha (1976) afirma que a educação pré-escolar vem sendo orientada sob um 

triplé: a educação, a assistência social, e a saúde e nutrição, e suas respectivas secretarias 

estão realizando vários atos que ajuda na educação, como também no desenvolvimento do pré-

escolar. No entanto a autora descreve que a iniciativa privada ainda é a maior detentora da 

educação pré-escolar.  

Com a Lei nº 5.692/71 os sistemas de ensino ainda estão alvoroçados em 

ofertar o ensino primário, ficando o pré-escolar relegada a segundo plano, mas a partir de 1974 

com o incentivo do Ministério da Educação e Cultura o olhar para a educação pré-escolar vem 

mudando. “Em todas as Leis, Decretos e Portarias existentes percebe-se a preocupação com a 

criança desde o seu nascimento, ou mesmo antes [...]” (ROCHA, 1976, p. 477).  
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A educação pré-escolar é considerada como um auxilio ao primário, ou seja 

através do ensino pré-escolar as crianças quando ingressarem no primário terão o máximo de 

aproveitamento. No entanto o governo ainda tem a necessidade de se esforçar muito para 

aumentar as vagas disponíveis, como também ampliar as idades a serem atendidas, e atingir 

objetivos específicos acerca da educação pré-escolar. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica, apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Políticas Educacionais 
Referência:  
 
ROCHA, Ana Bernardes da Silveira. Educação pré-escolar e universalização do ensino de 1º 
grau. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 61, n. 140, p. 471-480, 
out/dez. 1976. 
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Ficha Nº 31 

1. Artigo: A criança com distúrbio emocional e a escola 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/mar 1974 Nº de pág. 11 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Elisa Dias Velloso 

Resumo indicativo 

 

Velloso (1974) traz como tema do artigo os distúrbios emocionais e a sua 

relação com a escola, se constituindo como problema do trabalho entender como que alguns 

distúrbios emocionais das crianças influenciam as relações sociais dentro da escola, e até 

mesmo o rendimento escolar delas. Como metodologia Velloso (1974) trabalha com pesquisa 

bibliográfica, e ao longo do texto relata experiências pessoais que teve com crianças que 

apresentam distúrbio emocional.  

Normalmente as crianças com distúrbios emocionais são encaminhadas a 

psicólogos pelo motivo de apresentarem dificuldades escolares, no entanto Velloso (1974) 

aborda em seu texto três características que diferenciam as crianças que apresentam distúrbios 

emocionais com relação à escola.  

A primeira característica: crianças que não querem freqüentar a escola pelos 

seus distúrbios emocionais; segunda característica: crianças que apresentam distúrbios 

emocionais, mas estes distúrbios podem ou não influenciar seu rendimento na escola, sendo 

esta influência positiva ou não; terceira característica: crianças que possuem distúrbios 

emocionais e necessitam de uma classe especial adequada a suas necessidades, independente 

da característica a autora afirma que é necessário uma parceria entre o especialista, a escola e 

a família.  

Para a autora as crianças que apresentam distúrbios emocionais têm direito de 

freqüentar uma escola de ensino regular, só é preciso que na hora da escolha do colégio a 

instituição de ensino possa atender a especificidade da criança. Porém, ensino as classes 

especiais, as quais também recebem alunos com distúrbios emocionais, normalmente as 

crianças são encaminhadas a estas classes especiais após passarem por exames psicológicos e 

psiquiátricos. Mas para Velloso (1974) o ensino brasileiro ainda é deficiente no sentido de tentar 

recuperar crianças que apresentam distúrbios. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa documental, não apresenta tabelas de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Aspectos Emocionais, Cognitivos e Psicológicos 
Referência:  
VELLOSO, Elisa Dias. A criança com distúrbio emocional e a escola. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro,  v. 6º, n. 133, p. 53-63, jan/mar. 1974. 
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PEDAGÓGICOS (1952-2012) 

Ficha Nº 32 

1. Artigo: Arte infantil, tarefa a realizar em termos de educação 

Editor(a): INEP Data/Ano: Out/dez. 1973 Nº de pág. 15 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Domingos Figueiredo, Esteves Guimarães 

Resumo indicativo 

 

Figueiredo e Guimarães (1973) trazem como tema do artigo a arte plástica 

presente na escola, sendo objetivo dos autores apresentar a experiência que eles vivenciaram 

com alunos de 4 a 9 anos (do jardim de infância à 3ª série do primário) durante os anos de 1968 

a 1972 em uma escola integrada. 

Os autores sugerem que o material no atelier esteja disposto de modo que as 

crianças possam manusear e criar produtos necessários as suas atividades, apenas o que não 

for possível da criança criar – como, tesoura, gesso, etc – deve ser dado prontamente.  

De acordo com Figueiredo e Guimarães (1973) as artes plásticas devem integrar 

as outras matérias, um exemplo foi uma visita realizada pelas crianças da 3ª série a um museu 

de arte, esta atividade envolveu a análise de aspectos que estão presentes e todas as matérias 

do currículo escolar.  

Para os autores a área de expressão artística está dividida em três categorias: 

jogos de expressão; expressão musical; expressão plástica, e dentro destas categorias há outras 

subdivisões adequadas aos seus conteúdos. Os autores apresentam uma sugestão realizada 

por eles de divisão de categorias presente na expressão plástica que ajuda no planejamento de 

atividades, como o próprio modo de avaliação. Estas categorias são: técnica didática, técnica 

dinâmica e técnica de apoio.  

A técnica didática, segundo Figueiredo e Guimarães (1973) está mais de acordo 

com o trabalho desenvolvido com crianças de 4 a 7 anos, e “é um incentivador da capacidade 

criadora, da imaginação e suscita o desabrochar da criança, criando condições para que o 

processo se desencadeie, observando e acompanhando-a individualmente” (p. 617).  

Já a técnica dinâmica é um complemento da técnica didática, lógico que com 

alguns aspectos a mais, neste momento as crianças têm o desejo de reconhecer, construir, e é 

utilizada com crianças de 8 a 9 anos.  

A técnica de apoio auxilia as outras duas técnicas, neste momento “entende-se 
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todo e qualquer instrumento exterior que capacite a criança a se expressar de maneira mais 

adequada e a concretizar, através da expressão plástica os seus anseios” (FIGUEIREDO; 

GUIMARÃES,1973, p. 618).  

E por fim os autores apresentam como eles realizam a avaliação, Figueiredo e 

Guimarães (1973) não avaliam através de notas, eles utilizam uma ficha que possui cinco 

características a serem observadas: “coordenação motora, visual, plástica e construtiva, e ainda 

organização e participação” (p. 619), e dentro destas característica há subitens específicos, 

avaliando os alunos por conceitos evita-se a avaliação através de notas.  

A avaliação deveria ser realizada semestralmente, pois, mensalmente é 

impossível devido às inúmeras atividades a serem desempenhadas pelo professor, mas pode 

ocorrer bimestralmente também, e as pastas com as avaliações e trabalhos dos alunos devem 

ser guardadas no colégio durante um semestre. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo é um relato de experiência, e apresenta em anexo o modelo de ficha de avaliação 

utilizado nas aulas de expressão plástica, como também um planejamento bimestral sobre 

expressão plástica para o jardim de infância e o pré, um para 1ª e 2ª série, e um para a 3ª série. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Conteúdos Específicos de Ensino 
Referência: 
 FIGUEIREDO, Domingos; GUIMARÃES, Esteves. Arte infantil, tarefa a realizar em termos de 
educação. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 59, n. 132, p. 614-
628, out/dez. 1973. 
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Ficha Nº 33 

1. Artigo: Aspectos Etiológicos de Problemas da Infância 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jul/set. 1972  Nº de pág. 7  

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es):  Marialva Feijó Frazão e outros 

Resumo indicativo 

 

Frazão et. al. (1972) trazem como tema do artigo alguns problemas presentes 

em crianças, sendo seu objetivo discorrer sobre os problemas que se desenvolvem na infância e 

a relação destes problemas com a família e a escola. Constituiu-se como problema descobrir até 

que ponto a família ou até mesmo a escola influenciam no desenvolvimento de problemas da 

criança, e a metodologia abordada pelos autores é de revisão de literatura. 

Atualmente a escola e a família vêm enfrentando inúmeros problemas 

relacionados à formação das crianças, ao desenvolvimento escolar, e de acordo com os autores, 

cada criança possui sua formação – caráter, temperamento –, e esta formação é influenciada por 

sua relação familiar.  

Um dos maiores problemas encontrados nas crianças estão na aprendizagem, 

se constituindo portanto este problema um dos maiores desafios educacionais, pois, eles surgem 

de diferentes origens e são muito variados. Os autores dividem a origem dos problemas das 

crianças em dois grupos: causas orgânicas e causas situacionais.  

As causas orgânicas são inúmeras, sendo difícil de afirmar a origem em apenas 

um fator, mas quando a deficiência é mental pode ter sido originada de causas endógenas ou 

causas exógenas. Já nas causas situacionais as crianças são submetidas a vários testes e 

exames para a sua avaliação, sendo os resultados os mais variados, no entanto o que mais 

aparece é referente a problemas emocionais, e tem como conseqüência o ambiente familiar.  

Frazão et. al. (1972) descrevem que “o viver movido pelo sentimento agigantado 

e ignorante, com prejuízos enormes da inteligência e da razão, conduz as pessoas a uma 

idealização fantasiosa, fictícia e utópica, desajustando-as do meio e gerando conflitos insolúveis” 

(p. 48).  

Os autores relatam um estudo – sessão de tratamento – realizado no CEPEX 

apenas com mães. Este estudo obedeceu quatro regras: acalmia, conscientização das causas, 

planejamento, e execução. Através deste estudo foi possível detectar três problemas comuns 
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entre as mães – no entanto as causas originais podem ter sido diferentes – a insegurança, o 

desconhecimento de suas próprias capacidades e possibilidades, e insatisfação sexual.  

De acordo com Frazão et. al. (1972) estes três problemas apresentados pelas 

mães influenciam no desenvolvimento dos filhos, e a compreensão dos problemas que as mães 

possuem podem facilitar o entendimento dos problemas dos filhos. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo é uma pesquisa documental, relata um estudo, mas não apresenta tabela de dados e 

gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Aspectos Emocionais, Cognitivos e Psicológicos 
Referência: 
 FRAZÃO, Marialva Feijó et. al. Aspectos Etiológicos de Problemas da Infância. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 58, n. 127, p. 44-50, jul/set. 1972. 
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1. Artigo: A Criança Carenciada do Ponto de Vista Emocional 

Editor(a): INEP Data/Ano: Abr/jun. 1972 Nº de pág. 11 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Wilson de Lyra Chebabi 

Resumo indicativo 

 

Chebabi (1972) traz como tema do artigo a carência emocional que crianças 

sofrem, constituindo-se como problema descobrir como que as relações entre pais e filhos – até 

mesmo de famílias cujas condições materiais, econômicas e sociais são favoráveis – influenciam 

no desenvolvimento da carência emocional. O objetivo do autor é discorrer sobre a carência 

emocional que surge a partir da relação entre pais e filhos, e a metodologia adotada foi 

bibliográfica, com ênfase na psicanálise.  

Chebabi (1972) define a vida emocional da criança em três características, que 

dão base para entender o conceito de carência, as características são: “a) conhecimento da 

criança por meio da psicanálise dos adultos. b) reconstrução do passado infantil através da 

psicanálise de crianças. c) conhecimento da criança pela observação direta” (p. 256).  

Como conceito de carência emocional na psicologia o autor descreve que esta 

“resulta da deficiência de uma substância tão fundamental quanto as demais: o amor materno” 

(CHEBABI, 1972, p. 259), portanto a carência emocional das crianças está relacionada a falta do 

amor materno. Existem algumas perturbações que interferem na relação entre mãe e filho, que 

causam barreiras evitando que as mães possam atender as necessidades emocionais das 

crianças.  

De acordo com Chebabi (1972) essas perturbações são classificadas da 

seguinte maneira: “1. Rejeição primária ativa; 2. Rejeição primária passiva; 3. Solicitude 

ansiosamente exagerada; 4. Hostilidade disfarçada em angústia; 5. Oscilação entre mimo e 

hostilidade; 6. Variações cíclicas do humor; 7. Hostilidade conscientemente compensada” (p. 

259). Sendo a falta de vínculo entre mãe e filho total ou parcial.  

Todas estas características reafirmam a necessidade e importância de uma 

verdadeira relação de amor entre mãe e filho, pois, mesmo com as tecnologias (mobiliário 

infantil, brinquedos infantis) existentes eles não suprem a necessidade da relação entre a 

criança e a família. 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo é uma pesquisa bibliográfica, não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Aspectos Emocionais, Cognitivos e Psicológicos 
Referência: 
 CHEBABI, Wilson de Lyra. A Criança Carenciada do Ponto de Vista Emocional. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 57, n. 126, p. 255-265, abr/jun. 1972. 
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1. Artigo: Infância e adolescência nas favelas brasileiras 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/mar. 1970 Nº de pág. 16 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Maria Isaura Pereira de Queiróz 

Resumo indicativo 

 

Queiróz (1970) traz como tema do artigo a infância e a adolescência brasileira 

por volta dos anos de 1960, sendo seu objetivo “[...] apresentar um apanhado de algumas 

situações do meio rural e urbano [...]” (p. 35), a metodologia adotada foi bibliográfica tomando 

como base pesquisas sobre o meio rural e urbano.  

A população brasileira observada sobre os aspectos culturais, sociais, e 

econômicos ainda é muito pouco conhecida, sendo a infância e juventude temas pouco 

estudados. O Brasil ainda é considerado rural, pois, sua maior população situa-se no meio rural, 

no entanto se constitui um país de população jovem.  

Também é um país onde o analfabetismo é elevado, o meio rural oferta apenas 

o ensino primário, os colégios e escolas profissionais encontram-se apenas nas cidades, mas, a 

juventude urbana também encontra problemas para freqüentar a escola, não se constituindo um 

problema apenas da área rural, “as taxas de escolarização não são elevadas em nenhum dos 

diversos graus do ensino brasileiro [...]” (QUEIROZ, 1970, p. 37).  

Com a saída das pessoas do campo para a cidade começam a surgir as favelas, 

no entanto não era um problema tão grave, pois, assim que as famílias melhoravam de 

condições elas mudavam de lugar, ou a favela se tornava um bairro, a cidade conseguia suprir 

as necessidades dos migrantes.  

No entanto com a crise econômica de 1929-1930 as pessoas que moravam na 

área rural são expulsas da fazenda, aumentando muito o êxodo rural, conseqüentemente 

aumentando as favelas e estas se tornando um problema. Com as favelas também vem os 

problemas sociais, afinal, as crianças precisam trabalhar, e acabam se tornando delinqüentes 

porque o dinheiro vem de forma mais fácil, sem contar que é muito difícil encontrar escolas nas 

favelas.  

O autor afirma que muitas das transformações ocorridas (formação de favelas, 

ou até mesmo a diminuição destas) são por mudanças originárias no campo, e que o futuro está 
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nas mãos das crianças e jovens da área urbana e rural, sendo a educação um meio de 

ascensão econômica, mas, a educação está presente na mão da burguesia. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica, não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- História da Educação 
Referência: 
 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Infância e adolescência nas favelas brasileiras. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 53, n. 117, p. 34-49, jan/mar. 1970. 
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1. Artigo: Simbolismo e fantasia na criança 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/mar. 1970 Nº de pág. 10 

Tipo de documento: Impresso 

Autor(es): Elisa Dias Veloso 

Resumo indicativo 

 

Veloso (1970) traz como tema do artigo a fantasia e o simbolismo infantil, sendo 

objetivo da autora pesquisar sobre o desenvolvimento do simbolismo e da fantasia na criança, e 

a metodologia adotada na pesquisa foi bibliográfica. 

A busca da compreensão sobre a fantasia da criança está ligada ao 

entendimento das produções da própria criança – como um desenho, pois símbolo e fantasia se 

encontram presentes na produção por toda a vida. 

Veloso (1970) traz a conceituação de dois autores sobre o símbolo. Para Freud 

e Rodrigué o símbolo é um substituto de alguma ideia traumática. Veloso (1970) também cita 

Klein, onde o mesmo diz que “o símbolo está na base de toda relação com o mundo externo e 

com a realidade” (p. 27), ou seja, o símbolo é o que planejamos, o que desejamos que aconteça 

na realidade.  

Veloso (1970) dá o exemplo de um bebê, onde o mesmo com vontade de mamar 

começa a chupar sua mão ou o dedo, satisfazendo-se momentaneamente, portanto, 

simbolizando que estava mamando.  

Já a fantasia está ligada ao mundo interno e externo, estes dois mundos 

possuem realidades distintas, e é através desta realidade distinta que a fantasia funciona, pois, 

ela advém do inconsciente, do instinto e não de conhecimentos, no entanto, para a criança 

pequena a fantasia funciona como uma experiência real. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica, e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 

O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Aspectos Emocionais, Cognitivos e Psicológicos 
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Referência: 
VELOSO, Elisa Dias. Simbolismo e fantasia na criança. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 53, n. 117, p. 24-33, jan/mar. 1970. 
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1. Artigo: Necessidades básicas do pré-escolar nos países em desenvolvimento 

Editor(a): INEP Data/Ano: abr/jun. 1968 Nº de pág. 14 

Tipo de documento: Impresso 

Autor(es): Manoel Bergstrom Lourenço Filho 
Resumo indicativo 

 

Lourenço Filho (1968) traz como tema do artigo as necessidades da criança de 

acordo com o seu desenvolvimento, se constituindo como problema da pesquisa descobrir 

“como organizar serviços que atendam necessidades básicas do pré-escolar nos países em 

desenvolvimento” (p. 267). A metodologia adotada pelo autor é a revisão bibliográfica e o artigo 

foi apresentado em uma palestra.  

Primeiramente o autor define o que é o pré-escolar, ou seja, no Brasil é uma 

criança que não freqüenta a escola primária, no entanto, o autor também coloca que a definição 

de pré-escolar e a idade que compreende variam entre os países. Já em relação aos cuidados, 

cada fase possui cuidados particulares, pois, a criança possui várias etapas de desenvolvimento. 

Lourenço Filho (1968) define três etapas para o pré-escolar: a primeira é a do 

lactante (até um ano de idade), nesta fase é fundamental a relação entre mãe e filho para o 

desenvolvimento da criança, a segunda fase é primeira infância (de um até três anos de idade) 

onde a criança necessita de certos cuidados, começa a explorar o meio físico, e começa a 

desenvolver formas de linguagem, a última etapa é a segunda infância (de três a sete anos de 

idade), nesta fase a criança expande sua linguagem.  

Com base no desenvolvimento da criança estudiosos tentam definir todas as 

necessidades do pré-escolar, eles as dividem em cinco grupos: a criança possui necessidades 

de segurança emocional e material; ela precisa ser amada pelos pais, parentes, e pessoas do 

convívio familiar; necessita de relações com as pessoas, e esta relação precisa ser íntima; a 

criança precisa inventar, criar seu próprio mundo; e precisa criar formas de pensamento que 

sejam coerentes levando-a a criar uma segurança intelectual.  

Em seguida Lourenço Filho (1968) define o que é país em desenvolvimento, 

desenvolvido e subdesenvolvidos, afirmando que os países em desenvolvimento são os países 

latino-americanos.  

Após, o autor faz a relação das necessidades básicas da criança e os países em 
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desenvolvimento, na qual mostra que a necessidades das crianças não estão realmente sendo 

supridas, o autor descreve que “está sendo perdida aquela estabilidade indispensável aos 

padrões culturais, aos valores sociais e morais, [...] sem os quais não será possível pensar num 

equilibrado desenvolvimento das crianças” (FILHO, 1968, p. 278), no entanto, estudiosos e 

especialistas estão em alerta a cerca do tema, buscando alternativas que possam romper com 

possíveis barreiras que venham surgir. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica, e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 
Referência: 
LOURENÇO FILHO, Manoel Bergstrom. Necessidades básicas do pré-escolar nos países em 
desenvolvimento. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 49, n. 110, p. 
267-280, abr/jun. 1968. 
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1. Artigo: Missão da educadora no jardim de infância 

Editor(a): INEP Data/Ano: Jan/mar. 1966 Nº de pág. 10 

Tipo de documento: Impresso 
Autor(es): Heloísa Marinho 

Resumo indicativo 

 

Marinho (1966) traz como tema do artigo a missão da professora dos jardins de 

infância, se constituindo como objetivo descobrir qual o papel que a educadora tem nos jardins 

de infância e como deve ser a sua formação, e a metodologia adotada para a pesquisa foi 

bibliográfica.  

Para Marinho (1968) as crianças perderam seu espaço de desenvolvimento, ou 

seja, elas não podem brincar nas ruas por causa do trânsito, da violência, as famílias que moram 

em apartamentos sofrem pela falta de espaço para a exploração das crianças. Desenvolveu-se 

as cidades, mas, o desenvolvimento das crianças foi afetado.  

Portanto a educadora do jardim de infância hoje “[...] deve dar liberdade aos 

pequenos prisioneiros dos edifícios. Nada adianta tirar a criança do apartamento e colocá-la na 

prisão coletiva da escola, onde não pode correr e plenamente viver a sua infância” (MARINHO, 

1966, p. 64). É no jardim de infância que as crianças terão espaço para o seu desenvolvimento, 

para explorar o ambiente, para se formar.  

Marinho (1966) dá o exemplo do grafismo das crianças, primeiramente ela 

rabisca e progressivamente de acordo com o desenvolvimento da criança ela aprenderá a 

desenhar, isto demonstra maturidade, onde a criança já pode aprender a ler e escrever, no 

entanto, não se pode cobrar muito da criança, cada uma tem sua própria capacidade.  

Em seguida a autora descreve um curso de formação de professores, o primeiro 

é o Curso de Especialização em Educação Pré-Primária do Instituto de Educação do Estado da 

Guanabara, para a matrícula é exigido o diploma do curso normal, é necessário ter dois anos de 

serviço e ainda realizar um exame de vestibular. As alunas deste curso fazem pesquisas 

experimentais na área da psicologia infantil, e não saem da sala de aula, continuam trabalhando. 

Com base em algumas experiências de escolas internacionais, como a Inglaterra e os Estados 

Unidos, as alunas do curso referido acima precisaram fazer uma pesquisa social, a qual apontou 

a miséria brasileira, onde mães não conseguiam suprir nem as necessidades básicas de seus 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filhos.  

A autora acredita que na formação de professoras é necessário estudos sobre 

os grandes problemas educacionais brasileiros, pois, as professoras precisam conhecer a vida 

das crianças brasileiras. Marinho (1966) também aponta que no Estado da Guanabara é 

necessário uma reforma na educação, na formação das professoras, é preciso abranger o 

atendimento, pois, muitas crianças estão ficando fora dos jardins de infância.  

E por fim a autora faz uma homenagem a Miss Eva Louise Hyde, que foi quem 

organizou o curso de formação de professoras primárias em nível médio no colégio Bennett, 

lugar onde Marinho estudou e se formou na primeira turma de professoras. Para a autora Miss 

Hyde trouxe a renovação na educação. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica, não apresenta tabela de dados e gráficos, mas 

traz um quadro com imagem de desenhos de uma criança aos três anos, cinco anos e seis anos 

de idade. 

Palavras-chave: 

O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 
Referência: 
 MARINHO, Heloísa. Missão da educadora no jardim de infância. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, Rio de Janeiro, v.45, n. 101, p. 63-72, jan/mar. 1968. 
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Resumo indicativo 

 

Lourenço Filho (1962) traz como tema do seu artigo o jardim de infância, sendo 

seu objetivo explicar o papel dos jardins de infância através da organização escolar. O artigo é 

resultado de uma palestra, e a metodologia adotada foi bibliográfica.  

O autor inicia seu texto definindo o que seria o pré-escolar, ou seja, o nível de 

ensino anterior ao primário. Lourenço Filho também aponta a evolução da educação, desde a 

época da Grécia, quando a escola foi criada para o ócio, lugar que apenas quem não precisava 

trabalhar poderia freqüentar, depois descreve a época que o sistema de ensino público se 

desenvolveu, onde os pais tinham como obrigação mandar os filhos para a escola, sendo o 

trabalho das crianças a escola, e por fim descreve os anos de 1840 com a influência de Froebel, 

onde este voltou sua perspectiva para o desenvolvimento das crianças, acreditando que os 

jardins de infância deveriam respeitar e estimular este desenvolvimento.  

Com a inserção das mães no mercado de trabalho, mais lugares para guarda 

das crianças se tornaram necessárias e com isso cuidados em relação à organização escolar, ou 

seja, lugares e mobiliários adequados, professoras capazes e habilitadas,etc.  

Para Lourenço Filho (1962) para se organizar o sistema escolar é necessário 

saber qual é o fim que se pretende almejar com a educação pré-escolar, e o mesmo responde, 

“a questão envolve diversos aspectos” (p.12).  

O autor afirma que os jardins de infância, a pré-escola servem como transição 

entre a escola e a família, e que nestes espaços, são necessárias atividades que propiciem o 

desenvolvimento da criança em todos os aspectos, e que se deve buscar uma colaboração das 

famílias.  

Outra característica da organização escolar que Lourenço Filho (1962) aponta é 

a formação das professoras – jardineiras –, para ele é necessário que elas tenham uma sólida 

formação, no entanto nosso país é atrasado neste assunto, pois, há locais onde não existe 

formação especial, onde professoras do primário por sua livre vontade fazem estudos, mas nem 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sempre são suficientes para suprir as necessidades da educação pré-primária.  

O autor faz algumas comparações com outros países, onde a formação da 

professora da educação pré-primária é seriamente cuidada, nestes países pode-se fazer uma 

especialização ou então um curso direto para o trabalho nos jardins de infância. No entanto 

Lourenço Filho (1962) também descreve que a educação pré-primária, os jardins de infância 

estão ganhando “importância nos planos de educação, de assistência social e prevenção dos 

desajustamentos individuais” (p. 19). E que quando é preciso, o homem aposta na educação 

para refazer a vida. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica, não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 
Referência: 
 LOURENÇO FILHO, Manoel Bergstrom. Os jardins de infância e a organização escolar. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 38, n. 87, p. 7-20, jul/set. 1962. 
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Tipo de documento: Impresso 
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Resumo indicativo 

 

Lourenço Filho (1959) traz como tema do artigo a educação pré-primária, sendo 

objetivo do autor apresentar alguns aspectos gerais sobre a educação pré-primária, como a 

historicidade da educação e a importância do jogo. O artigo é resultado de uma palestra e a 

metodologia adotada foi bibliográfica.  

O autor descreve em seu texto que a primeira instituição criada para pré-

escolares foi fundada em 1770 na Holanda, no entanto, descreve que a escola foi criada na 

Grécia e era sinal de ócio, atividades livres, porém, como o passar do tempo a escola se tornou 

lugar de trabalho para as crianças, com atividades reguladas, mas se a escola hoje assume este 

papel, a educação pré-escolar é para crianças que não freqüentam a escola, por isso ela deve 

ser local de atividades livres e lúdicas.  

Mas, a educação pré-escolar acabou ganhando um caráter assistencialista, 

fugindo do seu real fim, como o próprio Lourenço Filho (1959) diz “[...] nossos primeiros jardins 

não poderiam ter em mira a importância de sua missão social, mesmo porque as condições de 

vida de nosso país não a solicitavam [...]” (p.82).  

Em seguida o autor apresenta superficialmente alguns métodos da educação 

pré-escolar, como o método criado por Froebel, onde a educação seria realizada através de 

ocupações e de jogos; o de Maria Montessori, onde seus materiais formavam a criança através 

de atividades funcionais, e por fim Declory e Claparede que tomavam as impressões externas 

para explicar o processo educativo.  

Lourenço Filho voltado as atividade lúdicas esclarece que nem sempre jogo é 

jogo, este pode constituir-se trabalho, por exemplo, uma criança que procura sua bola que foi 

escondida por um de seus colegas, isso seria o jogo, e o mesmo menino que procura a sua bola 

porque seus pais o obrigaram, pois, pode ter a esquecido em qualquer lugar, isto seria o 

trabalho. Portanto a criança brinca para satisfazer suas vontades, necessidades, e os pré-

escolares tem como predominância o sentido lúdico, demonstrando assim que o brincar é uma 

coisa muito séria.  
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Como considerações finais o autor reafirma a importância da educação pré-

escolar, pois, com a modificação das famílias e até mesmo da moradia das famílias, os centros 

de educação pré-escolar se tornam um refúgio para as crianças, espaços para jogos, para o 

desenvolvimento dos pequenos. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo é uma pesquisa bibliográfica, não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 
Referência: 
 LOURENÇO FILHO, Manoel Bergstrom. Aspectos da Educação Pré-Primária. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 32, n. 75, p. 79-93,  jul/set. 1959. 
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Resumo indicativo 

 

Marinho (1959) traz como tema do artigo o jardim de infância e a educação 

primária, constituindo-se como problema descobrir se a educação pré-primária e a maturidade 

influencia a promoção na primeira série. A metodologia adotada pela autora foi uma pesquisa 

realizada com a ajuda do Instituto de Pesquisas Educacionais da Secretaria Geral de Educação 

e Cultura do Distrito Federal.  

Para Marinho (1959) a justificativa da pesquisa se dá porque “entre os múltiplos 

fatores que influenciam a promoção de crianças ao fim da primeira série sobressaem os da 

maturidade e os da experiência anterior” (p. 3).  

Os dados colhidos para esta pesquisa foram provenientes de escolas públicas 

primárias que recebem crianças que freqüentaram ou não jardins de infância. Esta característica 

das escolas receberem dois públicos facilitou na hora da comparação, grupos que passaram 

pelo jardim de infância, e grupos que não passaram pelo jardim de infância.  

Marinho (1959) tinha dois objetivos com a pesquisa, um era verificar se as 

crianças que freqüentaram os jardins de infância teriam melhor desempenho no fim da primeira 

série, e o outro objetivo era verificar se era viável o início do ensino da leitura e escrita no 

terceiro período do jardim de infância.  

A partir dos dados obtidos foi possível verificar de acordo com o primeiro objetivo 

que as crianças que freqüentaram os jardins de infância tinham um melhor desempenho na 

promoção no fim da primeira série, e que o fator maturidade na promoção da primeira série 

também estava relacionado a freqüência dos jardins de infância, pois, aquelas que freqüentaram 

tiveram melhor desempenho.  

Para a coleta de dados do segundo objetivo foi necessário um grupo de três 

jardins de infância que não introduziram o ensino da leitura e a escrita, e um grupo com três 

jardins de infância que introduziram o ensino da leitura e da escrita. Já os dados apontam que 

“[...] restrições das atividades lúdicas a favor de um programa de alfabetização, diminui, em vez 
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de aumentar, a taxa de promoção ao fim da primeira série escolar [...]” (MARINHO, 1959, p. 7).  

As atividades lúdicas auxiliam o desenvolvimento intelectual, portanto, os jardins 

de infância devem promover atividades lúdicas que auxiliem futuramente a aprendizagem da 

leitura e escrita da criança quando esta ingressar no primário, e não ter como primeiro plano a 

escolarização da criança. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa de campo e apresenta gráficos com os resultados da 

pesquisa. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Educação anterior aos sete anos 
Referência: 
 MARINHO, Heloísa. Da influência do jardim de infância na promoção da primeira série. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 31, n. 73, p. 3-8, jan/mar. 1959. 
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Resumo indicativo 

 

Havighurst (1957) traz como tema do artigo a evolução do desenvolvimento do 

ser humano até sua adolescência, sendo objetivo do autor apresentar a evolução do 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e suas tarefas, e a metodologia adotada pelo autor 

foi bibliográfica.  

O autor descreve que o crescimento consiste no desenvolvimento natural do 

corpo, como também na aprendizagem, sendo as tarefas evolutivas coisas que as pessoas 

necessitam aprender para serem consideradas felizes.  

Para Havighurst (1957) “o protótipo da tarefa evolutiva é a formação, puramente 

biológica, dos órgãos no embrião” (p. 131), ou seja, cada órgão tem seu tempo devido para o 

desenvolvimento, caso ocorra algum atraso o órgão poderá ficar deformado. Este mecanismo 

também ocorre na aprendizagem e na formação do próprio eu – valores e atitudes.  

O conceito de tarefas evolutivas é utilizado na educação por dois motivos, o 

primeiro é porque ajuda a descobrir e formular a intenção das escolas, e segundo porque ajuda 

a determinar o momento certo de se cobrar os esforços dos educandos.  

Para a aprendizagem e realização das tarefas evolutivas as crianças sofrem 

influências de várias pessoas, como a família e seu professores, no entanto quando envolve 

aspectos educacionais a escola é responsável.  

Havighurst (1957) aponta nove tarefas evolutivas das crianças entre seis a doze 

anos de idade, e que quando há a falha de alguma tarefa evolutiva, esta falha acarreta falhas em 

outras tarefas evolutivas, mas, pode acontecer de uma pessoa falhar em alguma atividade e não 

em outras. Quando acontece a falha a criança tenta novamente realizá-la ou acaba se retraindo, 

ocasionando conseqüências em sua vida pessoal e social.  

Já as tarefas evolutivas dos adolescentes é uma seqüência das tarefas das 

crianças, mas o autor descreve mais dez tarefas evolutivas que precisam ser aprendidas pelos 

adolescentes, e a escola secundária é um espaço muito importante neste momento, pois, os 
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adolescentes estão em transição, se formando, procurando constituir lugar na sociedade, e a 

escola secundária não pode ficar presa apenas ao ensinamento intelectual, mas também deve 

auxiliar a aprendizagem das tarefas evolutivas. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES:  

O artigo se constitui uma pesquisa bibliográfica e não apresenta tabela de dados e gráficos. 

Palavras-chave: 
O artigo não apresenta palavras-chave. 

Categoria 1- Aspectos Emocionais, Cognitivos e Psicológicos 
Referência: 
 HAVIGHURST, Robert J. Tarefas evolutivas das crianças e dos adolescentes. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 28, n. 67, p. 130-143, jul/set. 1957. 


