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Ambiguidade da expressao

«educa~ao

*

pre-escolam

A expressao «edu~ac;:ao pre-escolar» e uma expressao, simultaneamente, do foro
tecnico e do foro politico-administrative que conta, neste campo, corn 10 anos de existencia (1).
E uma expressao que remete para a ideia de «educac;:ao infantil» podendo ou nao,
consoante os pontos de vista, abranger todo o processo educativo que decorre do nascimento ate a entrada da crianc;:a na Escola - a primeira Escola ou Escola Primaria,
segundo designac;:ao corrente.
Do ponto de vista tecnico (psicol6gico e psicopedag6gico), a expressao abrange
globalmente a educac;:ao quer da 1. a infancia (zero a tres anos), quer da 2. a infancia
(tres a seis anos).
Do ponto de vista politico-administrative e, mais precisamente, segundo a «Lei
de bases do sistema educativo» de Outubro de 86, «a educac;:ao pre-escolar destina-se
as crianc;:as compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino basico» (2).
Todavia, qualquer que seja a concepc;:ao - mais lata ou mais restrita - do periodo
etario abrangido e, independentemente das consequencias que dai possam advir. Julgamos necessaria reflectir sobre a ambiguidade desta expressao.
A expressao e ambigua na medida em que o prefixo «pre» sugere que esta educac;:ao, ou e «uma educar;ao antes da educar;ao escolar» (definic;:ao de caracter cronol6gico), ou e «uma educar;ao de preparar;ao para a educar;ao escolar» (definic;:ao de caracter
propedeutico ).

•

Psic6loga, professora do ISSS
Na consulta it Legisla9iio - amavelmente compilada pela Bibliotecaria do ISSS, Maria do Rosario
Baptista- constatamos que a expressiio aparece, pela primeira vez, a I de Fevereiro de 1977 na Lei
n. o 5/77 (Art. I. 0 , I) que, justamente, cria o «Sistema publico de educa9iio pre·escolar».
Lei n. 0 46/86 de 14 de Outubro, Cap. II, Sec9iio ( Art. 0 5. 0 , 3.

e)

e)
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Em qualquer destas hip6teses, a referencia a «ed uca~ao escolar» aparece, explicitamente, como referencia maior e, ate, privilegiada, eventualmente, corn o epiteto
subrepticio de «verdadeira» educa~ao.
Neste sentido, a expressao pode aparecer corn uma t6nica desvalorizante, induzindo a ideia de que esta educa~ao nao e importante.
A esta questao nao e alheia Isabel Correia quando, no capitulo sobre Educa~ao
Pre-Escolar da obra «Sistema de Ensino em Portugal», refere: «Diz-se «edu ca~ao pre-escolar». ( ... ) No en tanto , o termo nao satisfaz, pois pode querer definir urn tipo
de vida «prb>, que de modo nenhum se assemelha aeduca~ao da primeira e da segunda
infancia que nao e nem pode ser «pre»» (3).
Na verdade, a expressao nao indica, em si propria, a especificidade desta educa~ao - quanto ao que ela e ou pretende ser, de facto - mas situa-a, apenas, por referencia ao que se seguini - a Escola.
0 problema que esta designa~ao nos coloca e, pois, o de saber em que consiste
esta educa~ao, qual a sua especificidade, qual, tambem, o seu estatuto, quest6es que
se perfilam, de imediato, no simplismo ambiguo do prefixo «prb>.
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Procuremos entao superar esta ambiguidade, ou esta indefini~ao, confrontando-nos corn o que se expressa na Lei de bases do sistema educativo de Outubro de 86,
na Sec~ao I, Art. 0 5. ot (meia pagina, num total de catorze paginas), sobre «Educa~ao
Pre-Escolar».
Ai, depois da defini~ao dos Objectivos da educa~ao pre-escolar, afirma-se nomeadamente:
- «a jrequencia da educarao pre-escolar e jacu/tativa, no reconhecimento de que
a jaml'lia cabe um papel essencial no processo de educarao pre-escolar» (4);
- «O ensino basico e universal, obrigat6rio e gratuito ( ... )»

e) .

. Define-se portanto, explicitamente, o caracter jacu/tativo da frequencia da edupre-escolar e, implicitamente, a sua nao universalidade e gratuitidade, face ao
caracter universal, obrigat6rio e gratuito da educa~ao escolar ao nivel basico.
Evidencia-se, assim, nao s6 o valor institucional e social conferido a Escola neste
sistema educativo - refor~ando-se o caracter relativo da educa~ao pre-escolar, como
analisamos anteriormente - como, correlativamente, o valor da «faml7ia» e do seu
«pape/ essencial» na educa~ao antes da entrada para a escola.
ca~ao

e)
4
( )

Cl

«Sistema de ensino em Portugal», Fundac;:ao Calouste Gulbenkian, 1981, pg. 145.
Op. cit., cap . II, Secc;:ao I, Art. 0 5. 0 , 8.
Op. cit., cap. II, Secc;:ao Il, Subsecc;:ao I, Art. 0 6. 0 , 1.
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Por outro !ado, a formulac;:ao do primeiro ponto citado, parece dar, atraves do
uso que faz da palavra «facultativo», urn duplo sentido a educac;:ao pre-escolar: a educac;:ao pre-escolar e facultativa, quando se trata desta educac;:ao no seio de instituic;:6es
especificas; a educac;:ao pre-escolar e «obrigat6ria», quando se trata da acc;:ao educativa da familia.
Esta ideia e, de resto, logo introduzida no Art. o 4. o sobre Organizac;:ao geral do
sistema educativo, quando se diz que <<a educar;ao pre-escolar, no seu aspecto jormativo, e complementar e ou supletiva da acr;ao educativa da jaml7ia, cam a qual estabelece estreita cooperar;ao» (6).
Neste contexto, a educac;:ao pre-escolar e entendida como a educac;:ao ministrada
quer em instituic;:6es especificas, cuja frequencia e facultativa, quer na instituic;:ao familiar, cuja frequencia «obrigat6ria» e subentendida como urn direito constitucional inaliemivel C), independentemente das suas eventuais express6es concretas.
Podeni deduzir-se entao que, na Lei, a educar;ao pre-escolar e uma educar;ao espedficamente familiar, salvo algumas excepc;:6es em que ela implica, embora parcialmente, instituic;:6es especificas de educac;:ao pre-escolar? Nao nos parece.
Corn efeito, para alem desta definic;:ao e valorizac;:ao da educac;:ao pre-escolar como
«educac;:ao familiar», q,firma-se, tambem na mesma Lei, que:
·~

- «incumbe ao Estado assegurar a existencia de uma rede de educar;ao pre-esco/ar»;
- «o Estado deve apoiar as instituir;6es de educar;ao pre-escolar integradas na
rede publica, subvencionando, pe/o men os, uma parte dos seus custos de funcionamento;
- <<ao Ministerio responsdvel pela coordenar;6a da polftica educativa compete definir as normais gerais da educar;ao pre-esco/ar, nomeadamente nos aspectos pedag6gicos e tecnico, e apoiar e fiscalizar o seu cumprimento» (8).
Da leitura destes pontos do Art. 0 5. 0 , podeni deduzir-se pois que a implementac;:ao de uma rede de educac;:ao pre-escolar e dos apoios estatais as instituic;:6es de educac;:ao pre-escolar, assim como a definir;ao de normas gerais (pedag6gicas e tecnicas) da
educac;:ao pre-escolar, vem nao s6 contrariar a ideia do canicter facultativo da educac;:ao pre-escolar em instituic;:6es pre-escolares, como ainda, ao mesmo tempo, relativizar (ou minimizar?) o valor da func;:ao e do papel essencial, que parece, a primeira
vista, querer conferir-se a familia, nesta educac;:ao.
Podeni deduzir-se entao que, na Lei, a educar;ao pre-escolar e uma educar;ao especificamente institucional, salvo algumas excepc;:6es em que ela se exerce, unica e exclusivamente, no seio da familia?

6
( )

Op. cit., cap. !I, Art. o 4. o, 2.
() «Constitui~oa da Republica Portuguesa (primeira revisao, 1982)», Lisboa, lmprensa Nacional Casa da Moeda, Titulo !I, cap. I, Art. 0 36. 0 , 5.
8
( )
Op. cit., cap. !I, Seq:ao I, Art. 0 5. 0 , 4, 6 e 7.
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Os moldes como se redige todo o Art. 5. 0 , do qual vimos a citar alguns pantos,
nao parecem sufidentemente claros para podermos superar a ambiguidade gerada pela
propria natureza da expressao que come<;:amos por analizar.
Antes pelos contrario, descobrimos novas ambiguidades, na medida em que a educa<;:ao pre-escolar ora e vista como objecto por excelenda da institui<;:ao familiar, ora
e vista como objecto (inevitavel? desejavel?) das institui<;:6es pre-escolares; orae vista
como uma educa<;:ao inteira e inequivocamente regulada pela familia ora como uma
educa<;:ao regulada - pedagogica e tecnicamente - a nivel ministerial, no contexto
da politica educativa.
Corn efeito, a educa<;:ao pre-escolar, define-se de maneira imprecisa - enquanto
se refere a «normas gerais» do foro tecnico e pedagogico que nao explicita - e
polimorfa - enquanto atribui o seu exercido a dois tipos de institui<;:6es nao necessariamente congeneres.
Por outro !ado, a referenda do caracter «complementar e/ou supletivo» da
educa<;:ao em institui<;:6es pre-escolares, face a ac<;:ao educativa da familia ou, a referenda a «articula<;:ao»/ «coopera<;:ao» entre estes do is tip os de ac<;:6es, nao aparecem, tambem, claramente explitadas: nao se indicam, nem as suas formas, nem os
limites das responsabilidades reciprocas, nem, em suma, a diferen<;:a ou a semelhan<;:a
entre o que se espera do contributo familiar e o que se espera do contributo das institui<;:6es.
Perguntamos: esta imprecisao , ambiguidade e polimorfia sera, apenas, o resultado de uma formula<;:ao pouco elaborada no termo da Lei? Ou, pelo contrario, a
falta de precisao e clareza deste termo traduz, em si propria, uma indefini<;:ao caracteristica da educa<;:ao pre-escolar, hoje?

Educa~ao

pre-escolar:

Tradi~ao

e

lnova~ao

Partindo desta ultima hipotese, analisemos esta indefini<;:ao a luz das suas diferentes raizes historicas.
A educa<;:ao pre-escolar sofre da ambiguidade e polimorfia, na medida em que,
no piano da vida individual e social, hoje , se apresenta e representa como qualquer
coisa que julgamos p6r em jogo, simultaneamente, «tradi<;:ao» e «inova<;:ao».
Por «tradi<;:ao» ou por «educa<;:ao tradicional» entendemos todo urn conjunto de
praticas, atitudes, ac<;:6es, expectativas, formas de lidar corn bebes e crian<;:as de tenra
idade.
Enquanto tal, esta educa<;:ao pressup6e uma serie diversificada de comportamentos e rituais a volta da manuten<;:ao (alimentar, higienica, postural, de vestuario, etc.) e das exigencias (solicita<;:6es, aceita<;:6es, proibi<;:6es, etc .) corn as crias
humanas .
Este processo, agido mais do que conhecido e reproduzido, na sua generalidade,
de gera<;:6es em gera<;:6es, tornou-se, essencialmente e so a partir do seculo XVIII, do

domfnio familiar.
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Como no-lo demonstram alguns historiadores (9), e nesta epoca que nasce a familia moderna, isto e, a «familia nuclear» e que se come<;:a a atribuir-lhe uma responsabilidade para corn os filhos, conferindo, em particular, a mae (natural) urn papel essencial na educa<;:ao destes.
Nesta visao, a educa<;:ao pre-escolar pode, ainda hoje, remeter-nos para a pratica
e a sabedoria das tradi<;:6es e identificar-se corn o papel social da mae, em todo o
caso, da mulher.
Na verdade, nesta vertente tradicional, a educa<;:ao pre-escolar, come<;:a por ser
uma «educarao dada por mu/heres» (amas contratadas, quer em casa, quer, sobretudo, fora e longe de casa; outras mulheres que nao a mae natural) e, depois, uma
«educarao maternal» (o bebe ea crian<;:a pequena deixam de abandonar a casa e ficam
quase que exclusivamente entregues aos cuidados da mae).
Desta «sabedoria», se assim !he podemos chamar, de «mulheres» e de «maes»
nao reza ainda muito aprofundamente a hist6ria, pois s6 recentemente, pelo menos
a nosso conhecimento, os historiadores se come<;:aram a interessar por este dominio.
Todavia, se considerarmos advento da era cientifica e o alargamento nipido dos
campos de conhecimento do seculo passado para ea, vemos surgir, em grande piano,
uma curiosidade generalizada por tudo o que se refere ao bebe e a crian<;:a. E neste
contexto que se constituem novos dominios de investiga<;:ao e saber, em particular,
a Pedagogia, a Medicina Infantil, a Saude Publica, a Psicanalise e a Psicologia Genetica, dominios cujo denominador comum e a crian<;:a. A crian<;:a e os processos de
matura<;:ao, crescimento e desenvolvimento, tornam-se pois, terreno privilegiado de
conhecimento do sec. XIX em diante.
Ora, estes «contributos» no piano do conhecimento da crian<;:a e das condi<;:6es
da sua evolu<;:ao foram passando, lenta e incontroladamente, do circulo restrito dos
entendidos ao dominio alargado das pessoas comuns, introduzindo nos habitos e costumes correntes nao s6 «novas concep<;:6es» (novos modos de ver e situar a crian<;:a)
como ainda «novas exigencias» (novos modos de lidar) em rela<;:ao as crian<;:as.
Nesta perspectiva, a educa<;:ao pre-escolar torna-se, tambem, uma «educarao-cientifica», isto e, uma educa<;:ao inspirada e fundamentada nos principios decorrentes do conhecimento cientifico, ora do foro pedag6gico, ora do foro mectico, ora do
foro psicol6gico (ou outros).
Ora esta evolu<;:ao no piano dos conhecimentos relativos a crian<;:a vem, nao s6
abalar a «tradi<;:ao» ou o que se definiu como «educa<;:ao tradicional», como, sobretudo, introduzir a inova<;:ao de que a educarao da crianra ou, muito simplesmente,
o lidar com crianras e qualquer coisa que exige conhecimentos especiais.

e)

Aries, Ph ., «Hist6ria Social da Crianca e da Familia», Rio de Janeiro, Zahar Editora, 1981.
- Badinter, E., «L'Amour en plus. Histoire de !'amour maternel (XVIIeme- XXeme siecle)», Paris,
Flammarion, 1980.
-Shorter, E., «Naissance de la famille moderne (XVIIIeme- XXeme siecle)», Paris, Editions du
Seuil, col. Points-Histoire, 1977.
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Entao, p6e-se-nos a questao: hoje, quem detem esses conhecimentos especiais?
A familia nuclear e, em especial, a mae, no pressuposto de que a ela lhe vem acometidas as responsabilidades educativas que presidiram ao seu nascimento social? Ou os
tecnicos (medicos, pedagogos, educadores, psic6logos, assistentes sociais ... ), no pressuposto de que eles representam e detem a «especialidade» da educac;:ao?
Nao sabemos responder a esta questao. Consideramos, no entanto, que ela deve
estar no centro da reflexao sobre educac;:ao pre-escolar.
Neste campo, «saberes» e «responsabilidades» degladiam-se, nao sendo facil discernir as fronteiras que demarcam as duas linhas de acc;:ao que parecem constituir a
educac;:ao pre-escolar: a linha dita «tradicional» que se associa, aparentemente, a familia;
e a linha dita «inovadora» que associa, tambem aparentemente, a especialistas que
se foram institucionalizando, pregressivamente, ao longo do tempo.

Educa~iio

Familiar ou

idealiza~iio

da familia como educadora?

Analisemos mais de perto a func;:ao e a responsabilidade educativa que a familia
nuclear (e a mae ganha a partir do sec. XVIII.
Ao falar-se, hoje, da func;:ao e responsabilidade educativa da familia nuclear parece
subentender-se que «educar» implica urn «saber especial» - saber que, paradoxalmente, seria intrinseco a func;:ao procriadora.
No entanto, como E . Badinter pretende demonstrar na sua obra «L' Amour en
plus. Histoire de l'amc,.ur maternel (XVIIeme - xxeme siecle)», a func;:ao educativa da
infancia nao s6 existe ate ao sec. XVIII, como nasce e form8:-se - deste seculo em
diante - como que «a pressao, marcada quer pelo discurso de moralistas, dos quais
destaca o papel fundamental de J. - J. Rousseau (1760), quer, ja no sec. XX, pelo
«discurso medico herdado de Freud» eo).
Esta «construriio» da necessidade da educac;:ao da infancia aparece pois, segundo
a mesma autora, intimamente ligada a «COnstrU{:iiO» da func;:ao educativa da familia,
marcando, em particular, uma viragem no estatuto social da mulher: a mulher passa
de urn estatuto ignorada e desvalorizada (identico, alias, ao da crianc;:a), para urn estatuto valorizado como «miie educadora».
0 que a autora nos sugere e pois que «educar a crianc;:a» se torna uma necessidade - em contraste corn a anterior ausencia de praticas educativas em relac;:ao a ela e, simultaneamente, se identifica essa necessidade (ou esse desejo?) como intrinseca
a familia nuclear e a mulher.
Nesta linha, fala-nos da emergencia da «nova mae» - a mae que nao s6 deixa
de entregar os filhos, nos primeiros anos, a outras mulheres, como, ao encarregar-se
deles, pretende (deve?) aliar dois ingredientes fundamentais: amor e sabedoria educativa.

0
{' )

Badinter, E ., op. cit., em especial, Ileme Partie- «Une nouvelle valeur: L'amour maternel »
e IIIeme Partie- L'amour force» .
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No entanto, se estes dois ingredientes tendem a ser vistas coma impressos na func;:ao materna da procriac;:ao e a mae passa a deter, por natureza, o dam de amar e
saber educar os filhos - por outro lado, ela passa tambem a precisar (ou a dever?)
recorrer ao auxilio de terceiros, que a orientam (ensinam?) certificando a qualidade
do seu amor e sabedoria.
E neste sentido que E. Badinter fala da introduc;:ao da figura do mectico - o
«medico de familia» (' 1) - na vida da familia e da «nova mae», como seu fiel aliado
e conselheiro, no cumprimento dos seus deveres educativos para corn os filhos ou no
exercicio, nem sempre sereno - sobretudo ap6s Freud - , dos seus supostos dons.
0 estudo de E. Badinter constitui, em nosso entender, urn contributo muito importante para a desmistificac;:ao , corn base em dados hist6ricos, da func;:ao educativa da
familia e da mae.
Da-nos indicac;:oes precisas que demonstram coma a func;:ao educativa da familia
e a sua idealizac;:ao se construiram, a «ferro e fogo» , e vem, eventualmente, quer abalar as nossas convicc;:oes sobre a familia, quer alertar-nos para a excessiva entronizac;:ao do seu papel educativo que a propria Lei de bases reflecte, embora corn ambiguidade, como vimos.
Par outro lado, a;~ erta-nos igualmente para o facto de que a «educac;:ao tradicional>> ou as praticas tradicionais em relac;:ao a crianc;:a (anteriores ao nascimento da
familia nuclear), nao s6 nao parecem poder ser considerados, rigorosamente, como
praticas educativas - porque nao se desvenda nelas intenc;:ao pr6priamente educativa como as suas hipoteticas formas residuais aparecem esfumadas ou corroidas, pela acc;:ao
lenta do tempo.

A

preocupa~;iio

corn a infancia e as

Institui~;oes

de assistencia

Mas, se a «educac;:ao familiar» parece associar, desde a sua origem, varias sabedorias - desde a dos moralistas, no sec. XVIII ate a dos cientistas, do sec. XIX em
diante -, a sua expressao e pratica efectivas nao se fazem sentir nem de maneira imediata, nem uniforme.
Coma defende tambem E. Badinter, a emergencia da func;:ao educativa da familia
comec;:as nas classes mais abastadas e letradas e s6 muito lentamente passa as restantes.
Contudo, considerando de uma forma mais ampla a evoluc;:ao social, vemos igualmente aparecer uma «nova» preocupac;:ao: a preocupac;:ao, dos poderes pziblicos, corn
a educac;:ao dos primeiros anos de vida (hoje dita, «educac;:ao pre-escolan> ). Ora, esta
preocupac;:ao Publica corn a educac;:ao da infiincia nao resulta, directa e exclusivamente,
nem do susposto empenhamento educativo das familias - que demorou a fazer-se
sentir -, nem, tao pouco, de interesse particular e original de alguns «curiosos» que se tornou, s6 a posteriori, seu suporte ideol6gico.

e

1
)

Badinter, E., op. cit ., pg. 204-205.

74

lntervenc;:ao Social

0 interesse dos poderes publicos pela educa9ao da infiincia, a partir do sec. XVIII,
tern, como sublinham unanimemente E. Shorter, Ph. Aries e E. Badinter, as suas raizes directas nas transforma96es econ6micas e sociais decorrentes da industrializa9a0,
e vem dar resposta a urn problema que se adquire o peso de urn verdadeiro flagelo
social: a mortalidade infantil.
Corn efeito, data desta epoca, o reconhecimento ofical do fen6meno demografico
da elevada taxa de mortalidade, especialmente, de mortalidade infantil, assim como
dos riscos que ele acarreta, para o desenvolvimento da sociedade. Por outro lado,
a entrada generalizada da mulher no mundo do trabalho, isto e, no mundo do trabalho «fora de casa» ou fora do trabalho «corn» e «para» o marido, leva a adop9ao,
pelos poderes publicos, de medidas de controle e vigilancia do trabalho das amas,
como ainda a cria9a0 de institui96es de assistencia a infiincia.
Nesta perspectiva, o reconhecimento social da educa9ao da infiincia nasce intimamente associado a cria9ao de institui96es a ela consagradas, pondo em evidencia que
ela nao estava nem directa e inequivocamente inscrita nas atribui96es e responsabilidades da familia, nem constituia urn «dever» plenamente praticado e assumido.
Deste ponto de vista, o que hoje se chama «educa9ao pre-escolar» nao remeteni,
directa e exclusivamente, para as fun96es que essas institui96es foram assumindo ao
longo do tempo? Nao podeni pensar-se que, ao fim e ao cabo, a «educa9ao pre-escolam
hoje se limita ao ambito da actua9a0 destas institui96es, alheias a eventual ac9a0 educativa da familia?
A partir das referencias hist6ricas que vimos fazendo, nao nos parece possivel
nem separar, nem anular qualquer das ac96es educativas em detrimento da outra. A
«educa9ao pre-escolar» tern hoje, e em virtude das suas raizes hist6ricas, a dupla caracteristica de ser uma educa9ao que se promove e constitui quer ~o seio das institui96es,
quer no seio da ac9ao da familia.
No entanto, parece-nos necessario evidenciar, nesta situa9ao, a partilha de agentes educativos que ela, inevitavelmente, subentende e cria.
Se se constata que a crian9a, nao s6 ate ao sec. XVIII mas ate aos nossos dias ,
sempre esteve a cargo de varias pessoas, constata-se tambem que, progressivamente,
se come9ou a exigir que estas pessoas que dele se encarregam detenham qualidades
e condiroes educativas.
Considerando entao, a diversidade de agentes a que a crian9a, hoje, pode eventualmente ser submetida - agentes que vao desde os varios elementos que podem constituir a jamz7ia, ate as empregadas domesticas, a vizinhanra, aos diferentes tipos de
tecniCOS das diferentes institui~6es (de educa9a0, de saude publica, fisica e mental,
de seguran9a social. .. ), a rua ea TV - perguntamos: em que medida e possivel conhecer
e avaliar este enorme «fluxo» educativo? Qual o seu valor? Qual o seu real peso na
forma9ao e desenvolvimento da crian9a?
Mais uma vez, nao sabemos responder . Todavia, este inventario, nao necessariamente exaustivo, de «agentes educativos» patenteia, nao s6 a multiplicidade e
diversidade de contactos/rela96es corn as quais a crian9a pode ser confrontada como,
ainda, a multiplicidade de saberes e exigencias a seu respeito, veiculadas por estes
agentes.
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Ora, e justamente este aspecto da partilha/articular;fio de agentes e saberes que
nos parece constituir senao a principal, pelo menos, uma das marcas fundamentais
da indefini<;ao e ambiguidade que afectam a «educa<;ao pre-escolam hoje, relegando-a, no plano tecnico, politico-administrativo e da vida social, para o lugar de terreno
desconhecido, nao inteiramente desbravado.

A valoriza.,:iio social da Infancia e a idealiza.,:iio da educa.,:iio infantil
A preocupa<;ao educativa corn a infancia e nela, a valoriza<;ao da familia e das
institui<;6es como agentes essenciais de educa<;ao infantil, enquadra-se, ainda, no nascimento de urn novo valor social: o valor social da infiincia.
Como afirmou, em primeiro lugar, Ph. Aries, a infancia (ou a crian<;a) nasce
no sec. XIX e o sec . XIX e o seculo da crian<;a ( 12) .
No seio da evolu<;a6 hist6rica a que vimos fazendo alusao, a lnfancia tornou-se
urn momento (uma fase) da vida dos homens de valor inestimavel.
A crian<;a torna-se alvo prioritario das aten<;6es e preocupa<;6es, publicas ou privadas, nacionais ou in,ternacionais. Ela da azo a publica<;ao sucessiva de manifestos
e declara<;6es - de que a «Declara<;ao dos direitos da crian<;a» e apenas urn exemplo.
Ele esta na origem da cria<;iio de organismos, funda<;6es, iniciativas ou movimentos
que promovem e lutam pela sua defesa. Ela comemora-se, em 1979, no «Ano lnternacional da Crian<;a». Ela alimenta, como consumidor insaciavel, urn sem numero de
industrias (de alimenta<;iio, vestuario, mobiliario, material didactico e pedag6gico, brinquedo, etc.) que nascem e proliferam a pretexto das suas necessidades ...
Niio parece pois descabido ou exagerado designar o seu estatuto, como faz
E. Badinter, pelo estatuto da «crianr;a-rei» (enfant-roi») {' 3).
Ora, este novo estatuto social da crian<;a, coloca-a num lugar de «grande expectativa» para os adultos, Ela e, mesmo antes de nascer, investida de grande responsabilidade social.
A crian<;a de idade pre-escolar como, alias, as das restantes idades - tern hoje,
como condi<;iio fundamental de existencia, o garantir e satisfazer as exigencias e aspira<;6es de todos os que corn ela lidam, directa ou indirectamente; mais, ela tornou-se
a prova e o testemunho da habilidade de todos os agentes e de todos os saberes que
a ela se destinam ou de que ela e 0 pretexto.
Na linha da nossa analise, esta condi<;iio da crian<;a hoje, constitui urn outro aspecto
que pode ajudar a compreender a indefini<;ao e ambiguidade da «educa<;iio pre-escolar».
A condi<;iio de ser (ou niio) garante das expectativas, familiares e sociais, em rela<;iio a ela, circunscreve a crian<;a numa forma de vida em que a referenda ao futuro

12

Aries, Ph ., op. cit., citamos de memoria.
Badinter, E., op. cit., expressao introduzida na I. • Parte, cap. !I - «Le Statut de !'enfant avant
1760» -. pg. 41.
(

(

13

)

)
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se perfila, de modo categ6rico e imperioso, como qualquer coisa de inevitavelmente
restritivo e, eventualmente, abafante (mortifero?) .
Se a dimensao do futuro e a propria condi<;:ao da vida, o «futuro» que se propoe
e delineia para a crian<;:a, nas expectativas que objectivos e programas inventariam
e definem, nao lhe retirani, em parte ou na totalidade, o pod er de nascer, crescer
e viver (' 4)?
A concentra<;:ao dos esfor<;:os de pessoas e saberes que a valoriza<;:ao social da infiincia induz, nao expressani uma idealiza<;:ao excessiva da educa<;:ao infantil? Nao nos
fani esta miragem perder de vista a relatividade dos nossos poderes em materia de
educa<;:ao?
A questao fica em aberto . Do nosso ponto de vista, a ambiguidade e polimorfia
que caracterizam a «educa<;:ao pre-escolar» e tambem fruto da sua concep<;:ao como
«Educarao para o futuro», concep<;:ao que, de resto, o prefixo «prb> subentende, como
vim os.
No entanto, se os anos pre-escolares sao vistos e vividos corn urn selo de expedi<;:ao, em que consiste esse selo?
Recapitulando e concluindo provisoriamente.
A «Educa<;:ao pre-escolar» e a indefini<;:ao, ambiguidade e polimorfia que a envolvem, parecem decorrer do facto de esta se encontrar, como pretendemos apontar sumariamente, na encruzilhada hist6rica de varios caminhos que a constituem, em simultaneo, ora como «educa<;:ao familiar», ora como «educa<;:ao cientifica»; ora como
«educa<;:ao partilhada»; ora como «educa<;:ao para o futuro»:
- Como «Educarao Familiar-Cientifica», a educa<;:ao pre-escolar poe-nos a questao da diversidade dos saberes em jogo e levanta o problema da articula<;:ao
e compatibilidade/imcompatibilidade desses mesmos saberes;
- Como «Educarao Partilhada», a educa<;:ao pre-escolar poe-nos a questao dos
varios agentes que a veiculam e levanta 0 problema da delimita<;:ao do poder
e responsabilidades respectivos;
- Como «Educarao para o Futuro», a educa<;:ao pre-escolar poe-nos a questao
da defini<;:ao do que se espera da crian<;:a e levanta o problema do sentido dessas expectativas.
Que concluir deste conjunto de questoes? Que a educa<;:ao pre-escolar se apresenta, mais do que qualquer outra, corn urn cardcter intrtnsecamente conflitual, caracter este que lhe advem do inevitavel confronto entre praticas ditas do senso comum
e praticas ditas cientificas; do confronto entre os mais diversificados agentes em jogo,
suas competencias e responsabilidades; do confronto ainda, entre multiplos objectivos
e resultados a atingir pelas crian<;:as.

4

)
Ao levantarmos estas quest6es inspiramo-nos em Maud Mannoni, em particular, na obra «Educa<;:iio Impossivel», Lisboa, Moraes Editores, 1976.
(
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Esta dimensiio intrinsecamente conflitual da educac;:iio pre-escolar exprime-se, quotidianamente, na vida e no funcionamento das instituic;:oes pre-escolares, atraves da
dificuldade em «cooperar» e «articular» a sua acc;:iio corn o das familias (ou dos encarregados de educac;:iio).
Quer estas dificuldades de cooperac;:iio e articulac;:iio sejam mais ou menos sentidas, quer delas se tenha (ou nao) consciencia, obrigam-nos, no entanto, a repensar
o papel e as responsabilidades quer da familia, quer das instituic;:oes, na educac;:iio pre-escolar.
Retomemos novamente o texto da Lei de base e analisemos alguns dos «Objectivos da educac;:iio pre-escolar» (1 5) a luz da nossa experiencia, como psic6loga, no
seio de uma instituic;:ao de educac;:ao pre-escolar (1 6) . Consideremos, por exemplo, a
alinea 9):

«lncutir hdbitos de higiene e de dejesa da saude pessoa/ e colectiva;

.

Nesta formulac;:iio, necessariamente (deliberadamente?) vaga e geral, poderiio estar
incluidas preocupac;:oes diversificadas que viio desde a alimentac;:ao, ao sono, aos cuidados de limpeza e varios niveis, ate a defesa do proprio corpo e do dos outros.
Este objectivo, aparentemente consensual, aparece-nos, na vida quotidiana das
instituic;:oes, como urn vasto campo de controversia e conflitualidade - latente ou
manifesta - onde se torna dificil delimitar e conjugar as responsabilidades educativas
de familias e instituic;:oes.
Ate a entrada numa instituic;:iio pre-escolar, a crianc;:a e alimentada segundo criterios qualitativos, quantitativos e horarios exclusivamente dependentes da familiae da
miie. Ate ai, foi a mae (em geral) que definiu e organizou niio s6 que se da como
alimento a crianc;:a, como ainda, como se confecciona a sua alimentac;:iio e qual a quantidade e regularidade na sua distribuic;:iio. Quando a crianc;:a comec;:a a frequentar a
instituic;:ao, esta tarefa alimentar pode, em parte ou na totalidade, passar a ser daresponsabilidade da instituic;:ao .
Em qualquer dos casos, as rejeir;oes tornam-se urn momento importante de expressao quer dos modelos educativos familiares (os seus habitos) quer dos institucionais
(as suas exigencias de habitos). Se a crianc;:a traz a refeic;:ao de casa, fica sujeita a apreciac;:oes de ordem quantitativa e qualitativa que evidenciam a discrepancia entre os
habitos familiares e as aspirac;:oes institucionais; se a crianc;:a come refeic;:oes confeccionadas pela isntituic;:ao, nao raramente se passa o inverso, podendo ate depararmo-nos
corn situac;:oes de recusa da alimentac;:ao fornecida, quer por parte da crianc;:a, quer
da familia.
Num e noutro caso, e independentemente do significado fantasmatico que a alimentac;:ao pode assumir nas relac;:oes, interessa por em evidencia que o modelo fami-

e
e
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6

)

)

Op . cit., cap. Il, Sec9ii.0 l, Art. o 5. o, 1.
«Jardim de lnfiincia» da «Associa9ii.o de Moradores do Casal Ventoso» (I.P.S.S) .
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liar de alimenta~ao (o saber alimentar da familia) eo modelo institucional de alimen(o saber alimentar da institui~ao) sao, simultaneamente, postos em observa~ao
e confronto podendo, consoante os casos, ser motivo de atrito rapidamente resolvido
ou, constitui ponto essencial de disc6rdia. Perante esta situa~ao, qual o modelo de
referencia que sera de ter em conta? Que habitos ha a mudar e em nome de que?
Pensando agora no repouso - dura~ao do sono e organiza~ao temporal do sono deparamo-nos corn urn a situa~ao identica a anterior.
Constata-se que a pratica do repouso, a semelhan~a da pratica alimentar, e muito
variavel de crian~a para crian~a (ou de familia para familia), podendo encontrar-se
crian~as que dormem de uma forma irregular durante o dia, outras que dormem regularmente em periodo certo, nao necessariamente ap6s o almo~o, ate outras que, desde
muito cedo (antes dos tres anos) abandonaram o repouso diurno.
Em qualquer destes casos, pressupoe-se que a pratica (o habito) adoptada pela
crian~a resulta de urn «acordo», mais ou menos pacifica, entre as necessidades da
cr ian ~a e as da familia. Mas, quando a crian~a entre uma institui~ao de educa~ao
pre-escolar, sera de imediato confrontada corn urn habito que nao sera necessariamente o seu, ou o que a familia, a mae ou outros !he estabeleceram.
Em que medida e entao possivel alterar esta pratica e em nome de que - ou
sera que existe, nesta materia, alguma norma incontestavel? -, sem detrimento das
praticas, op~oes e saberes da familia? Quando se altera - e altera-se sempre - que
modelo e valorizado?
Finalmente, os «habitos higienicos», no sentido estrito de higiene corn o corpo,
vestuario e ambiente, sao tambem outro dos campos de dificil articula~ao e coopera~ao entre familia e institui~ao.
Estes «habitos» ou estas «exigencias» nao sao, a priori, universais e indiscutiveis,
encontrando-se na pratica das familias e das institui~oes, grande diversidade s6cio-cultural e pessoa .
Qualquer que seja essa diversidade, ela sera necessariamente motivo de discrepancia e conflito entre o que a institui~ao promove como exigencia, e o que a familia
considera importante praticar e valorizar.
No objective da educa~ao pre-escolar que vimos a comentar, perfila-se pois urn
terreno onde se confrontam variadissimas concep~oes e onde a questao da responsabilidade e do papel prioritario da familiae, ou posto directamente em causa ou, indirectamente - pela pressao institucional - relegado para urn silencio passivo. A pratica
institucional esvazia a familia do seu lugar e fun~ao educativa; retira-lhe o seu saber
e os seus valores.
Consideremos agora uma outra alinea dos objectives da educa~ao pre-escolar,
na Lei:

ta~ao

«a) - Estimular as capacidades de cada crianra e favorecer a sua formarao e
desenvolvimento equilibrado de todas as suas potencialidades» (17 );

(

17

)

Op. cit., cap. II , Secciio I, Art. 0 5. o, 1.

.
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Este objectivo pode evidenciar igualmente o confronto de linhas educativas dispares, nao necessariamente coincidentes ou conjugaveis .
Quando se fala em «estimular capacidades» nao precisando nemo que se entende
por «estimular», nem o que se entende por «capacidades», deixa-se terreno livre para
maior ou menor sensibilidade de cada urn entender e interpretar esses termos. Em
todo o caso, parece-nos, recorre-se a uma linguagem tecnica que nao tern caracter
universal, nem tradw;:ao pratica rigorosa e uniforme.
Cada institui9ao, ao estipular e programar as suas actividades corn as crian9as,
define os termos em que essa estimula9ao e entendida e, do mesmo modo, as capacidade por ela visadas. Para tal, as ac96es que desenvolve junto e corn a crian9a, situam-se
num «espa9o artificial deliberadamente (corn maior ou menor consciencia) organizado
para o efeito.
Mas, este espa9o, distingue-se inevitavelmente do «espa9o familiar», cujos criterios organizativos dependem mais da vida domestica do que, propriamente, de necessidades educativas.
Deduzir-se-a daqui que este objectivo, por sinal o primeiro, e algo de especifico
a institui9iiO de eduCa9iiO pre-escolar - habilitada e equipada para 0 efeito? Ou, «estimular capacidades» e .~lgo que se situa para alem da organiza9ao formal e deliberada
dos espa9os, das ac96es e dos recursos materiais?
Se assim for, que estimula9ao e que capacidades sao alvo da ac9ao familiar? Que
estimula9ao e que capacidades sao alvo das institui96es pre-escolares?
Se esta primeira alinea dos objectivo da educa9ao pre-escolar se nos apresenta
excessivamente vaga, as que lhe seguem, tentam uma certa precisao mas, no entanto,
poem-nos igualmente duvida. Diz-se:
«c) - Favorecer a observar;tio e compreenstio do meio naturale Humano ( ... );
d) - Desenvolver a jormm;tio moral da crianra e o sentido da responsabilidade,
associado ao da liberdade;
e) - Desenvolver as capacidades de expresstio e comunicar;tio da crianr;a, assim
coma a imaginar;tio criativa, e estimular a actividade hidica; (' 8)
Pergunta-se: «observar e compreender o meio natural e humano», «formar moralmente», «exprimir-se e comunicar», «imaginar criativamente» e «agir ludicamente»
sao realidades ou formas de vida susceptiveis de estipula9ao generalizavel? Ou, ao
contrario, sao realidades que se vivem sob as mais diversificadas e dispares formas?
Qual 0 papel que cabe as familias e as institui96es na determina9a0 e, consequentemente, valoriza9ao, do observar e do que se observa, do que e a forma9ao moral
e o sentido da responsabilidade, do que e expressar-se e comunicar, imaginar e brincar?
Se nos e dificil precisar convenientemente o que na pratica educativa das familias
exprime estes objectives ou, eventualmente, a forma como as familias situam e interpretam estes objectives, o certo e que os representantes da institui9ao pre-escolar ten-

e s)

Op. cit., cap. II, Sec9iio I, Art. 0 5. 0 , I.
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dem a escamotear esta quesUio preferindo, na maioria das vezes, aceitar exclusiva e
unilateralmente as suas pr6prias concep96es nos varios campos referidos .
Neste contexto, nao se iludira - abusivamente - a questao, central em educa9iio, das multiplas posi96es perante a vida que a diversidade de familias corn crian9as
em institui96es pre-escolares apresentam?
Tomando apenas como exemplo o desenvolvimento das «capacidades de expressao e comunica9ao» e considerando que elas remetem, de maneira privilegiada, para
a expressao oral ou, melhor dizendo, para o «falar de maneira que se entenda», que
pensar da crian9a (e da familia ... ) que, ao entrar numa institui9ao pre-escolar, nao
fala ainda?
Numa 6ptica estritamente psicol6gica, o terreno e fertil para especula96es e actua96es que visem superar e ultrapassar este «deficit» (atraso) ou este «sintoma», consoante a perspectiva diagn6stica.
Todavia, quando este facto nao s6 nao e detectado enquanto tal pela familia,
como, consequentemente, nao se !he apresenta como preocupante, que concluimos?
Ou iludimos a questao - aguardando que o tempo a resolva -, ou pomos a familia
em xeque, atribuindo-lhe uma responsabilidade que ela desconhece e nao entende.
Em qualquer dos casos, raramente pomos, pelo menos, a hip6tese, de que o que
esta aqui em jogo sao expectativas e concep96es diferentes da crian9a que tern de ser
compreendidas e aceites, mesmo quando vem abalar os nossos mais justos e ricos
valores.
Assim, o que se pretende definir, a nivel oficial, como «objectivos educativos»,
nao s6 traduz uma falaciosa e incipiente generaliza9ao, como induz no erro de uma
excessiva idealiza9ao do papel da familia face ao papel da institui9ao, que nao encontra, na realidade pratica, a sua concretiza9ao. Na maioria dos casos, a familia e, nao
s6 colocada no banco dos reus pela institui9ao em materia de educa9ao, como pode
vir a ser designada como «familia de risco», isto e, ela passa a ser vista como nao
detendo as condi96es (de variadissimas ordens) necessarias a promo9ao da educa9ao
da crian9a.
A familia, no confronto directo e quotidiano corn as institui96es pre-escolares,
perde rapidamente o seu caracter exemplar, absoluto e mesmo carismatico, de institui9iio de educa9ao. 0 modelo ou os modelos institucionais sobrepoem-se-lhe, obrigando-a
ora a reformular-se, ora a adaptar-se, ora a anular-se.
0 confronto familias-institui96es pre-escolares exige, inevitavelmente, que o modelo
ou modelos de educa9ao familiar assim como as responsabilidades parentais percam
o seu valor de referencias educativa prioritaria e/ ou exclusiva e, em simultaneo, compele a altera9a0 do seu modo de funcionar em rela9a0 a crian9a, condi9a0 de base
do usufruto dos servi9os prestados pela institui9ao.
Corn efeito, as institui96es pre-escolares, como institui96es que sao, exigem, para
a sua propria sobrevivencia, a defini9ao e repeti9ao de regras de funcionamento e propoem normas, valores e objectives de actua9ao, e nao podem nem atender a especificidade e particularidade do funcionamento de cada familia , nem respeitar, por inteiro ,
as suas posi96es de vida.
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A coopera~ao e articula~ao familia- institui~ao que na Lei, aparece como pressupostamente bilateral, da lugar, na maioria dos casos, a uma actua~ao e modela~ao
unilateral da institui~ao face as familias.
Neste contexto, e ao inves do que se pretende propor, sao as institui~6es pre-escolares que tendem a governar e pautar a vida familiar, erigindo-se a si pr6prias
como institui~6es modelares de educa~ao e alheando-se, paralelamente, de todos os
sinais que possam indicar, por parte das familias, mal-estar, incompreensao, desmotiva~ao, auto-desvaloriza~ao .

A responsabilidade institucional sobrep6e-se a responsabilidade familiar, nao s6
porque relega a familia para escassas horas corn a crian~a (e, na sua maioria, horas
de sono ... ), como ainda porque altera, de maneira clara ou subrepticia, as suas praticas, os seus valores e os seus modelos educativos e de vida.
Resta saber se se trata de verdadeira altera~ao ou, mais simplesmente, da introdu~ao de urn sentimento ambivalente de aceita~ao-recusa, de bem-estar-mal-estar, face
as institui~6es: por urn lado, as institui~6es asseguram-lhes a salvaguarda das crian~as
durante umas quantas horas, retirando-lhes esse fardo dos ombros; por outro lado,
ao faze-lo, retiram-lhe q poder de estar corn a crian~a, de privar corn ela, de se exercerem como pessoas ... de educar.
Perguntamos: as institui~6es pre-escolares sao provisorianiente, urn «mal necessaria» resultante das limitaC,:6es a que a vida familiar esta sujeita, pelo facto de ter
de suprir as suas necessidades de sobrevivencia? Ou as institui~6es de educa~ao pre-escolar sao urn «bem necessaria» a propria «educa~ao familiar» porque podem, irreversivelmente, vir a lan~ar a familia na descoberta e assump~ao da sua dimensao educativa? (1 9)
As institui~6es pre-escolares tornar-se-ao o lugar onde, a prop6sito da crian~a,
se promove a «educa~ao da familia»? Abandonaremos entao a expressao «educa~ao
pre-escolar» pondo, no seu lugar, a de «instituir;:6es de educar;:ao familiar», no pressuposto de construir uma «educa~ao infantil» que articule ou anule a separa~ao entre
tecnicos e leigos e se inspire num modelo cientifico e universal, unanimemente aceite,
e on de venha a desaparecer, por completo a conflitualidade fundamental, que caracteriza, do nosso ponto de vista, a educa~ao pre-escolar, hoje?
Ou, pelo contrario, as dificuldades praticas da educa~ao pre-escolar, hoje - nas
familias, nas institui~6es, onde quer que seja ... - nao sao senao a expressao incontornavel das vicissitudes pr6prias das rela~6es humanas e, nelas, da procura errante
e idealista do «dom de educar?».

C9 ) Inscrevem-se nesta perspectiva, por exemplo, os trabalhos apresentados pelo professor J .P .Pourtois- «Projecto de Formac;iio de Pais para Educac;iio Familiar» (Mons-Belgica)- e pela Dra. Joyce Watt
- «Projecto Escolar da Comunidade de Graigroystom> (Reino Unido) - na Conferencia de 3 de Fevereiro
de 1987, sobre «Projectos de Interven{:iio Comunitdria», organizada pelo Centro Regional de Seguranc;a
Social de Lisboa - Direcc;iio de Servic;os de Orientac;iio e Intervenc;iio Psicol6gica, corn o patrocinio da
Fundac;iio Bernard Van Leer.
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