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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos os resultados referentes à pesquisa de mestrado vinculada à 

linha “História da Educação: sujeitos, objetos e práticas”, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de São Paulo, que possui como objeto de estudos as festas 

escolares nas instituições de educação infantil da cidade de Sorocaba no período que compreende 

a criação de seu primeiro Parque Infantil no ano de 1954 até o ano de 1988. O objetivo geral foi 

analisar como as festas aconteciam nessas instituições, bem como os sentidos pedagógicos 

atribuídos à realização das mesmas. O levantamento das fontes bibliográficas e documentais a 

partir do qual se deu início a pesquisa localizou fontes documentais, periódicos, decretos, 

normativas oficiais e fotografias que constroem o percurso histórico da educação na cidade de 

Sorocaba e permitiram identificar práticas que mostram como as festas eram pensadas e 

organizadas pelas instituições. Empregou-se o estudo do conceito de cultura escolar utilizado 

pelos autores Dominique Julia (2001) e André Chervel (1990) para analisar as festas escolares 

como elemento constituinte do cotidiano escolar que, assim como outras práticas, são carregadas 

de significados e de intencionalidades, que podem estar explícitos ou não. A análise dos 

documentos selecionados para compor o corpus documental da pesquisa possibilitou 

compreender que as festas escolares eram parte da cultura escolar dessas instituições, sendo 

momentos pensados e organizados minunciosamente para celebrar datas cristãs e cívicas 

glorificando seus personagens, reafirmando suas motivações e ensinando conteúdos e valores 

associados aos temas das comemorações. Podemos considerar essas festas como práticas 

ritualizadas uma vez que ocorreram sistematicamente todos os anos. Suas práticas se fizeram 

presentes nos calendários escolares, nos materiais didáticos e em diversos outros vestígios 

localizados através desta pesquisa, a repetição das festas, que ocorriam todos os anos, colabora 

para a formação da memória coletiva dos indivíduos. As festas realizadas nos Parques Infantis 

tiveram objetivos pedagógicos ligados ao aprendizado dos conteúdos escolares e outros que 

extrapolaram os muros das escolas e que pretendiam, por meio das festividades, ensinar valores 

relacionados aos comportamentos cristãos, o culto à pátria e aos símbolos da nação. 
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Infantis, Sorocaba.  



 

 

ABSTRACT 

In this work we present the results referring to the master's research linked to the line 

"History of Education: subjects, objects and practices", of the Graduate Program in Education of 

the Universidade Federal de São Paulo. It has as object of studies the school festivals in the 

institutions of early childhood education in the city of Sorocaba in the period that comprises the 

creation of its first school in the year 1954 until the year 1988. The general objective was to 

analyze how the festivals took place in these institutions, as well as the pedagogical meanings 

attributed to their realization. The bibliographic and documentary survey from which the research 

began located documentary sources, periodicals, decrees, official regulations and photographs 

that build the historical course of education in the city of Sorocaba and allowed identifying 

practices that show how the festivals were thought and organized by the institutions. The study 

of the concept of school culture used by the authors Dominique Julia (2001) and André Chervel 

(1990) was used to analyze school festivals as a constituent element of school life, which, like 

other practices, are loaded with meanings and intentions that may or may not be explicit. The 

analysis of the documents selected to make up the documental corpus of the research made it 

possible to understand that school festivals were part of the school culture of these institutions, 

being moments thought and organized to celebrate Christian and civic dates glorifying their 

characters, reaffirming their motivations and teaching contents and values associated with the 

themes of the celebrations. We can consider these festivals as ritualized practices since they 

occurred systematically every year. Their practices were present in school calendars, teaching 

materials and several other traces located through this research, the repetition of the celebration 

that took place every year contributes to the establishment of the state of collective memory of 

individuals. The set of actions that the party unleashed in the Playgrounds had pedagogical 

objectives related to school content and others that went beyond the walls of schools and intended 

through the festivities to teach values related to Christian behaviors, the worship of the homeland 

and national symbols. 

 

Keywords: History of Education, School Culture, School Festivals, Playgrounds, 

Sorocaba. 
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Festa: 1. Reunião alegre para fim de divertimento. 2. O conjunto de cerimônia 

com que se celebra qualquer acontecimento; solenidade, comemoração. 3. 

Dia santificado; de descanso, de regozijo. 4. Comemoração litúrgica, 

solenidade da Igreja; romaria. 5. Regozijo, alegria, jubilo (Novo Dicionário 

Aurélio, 1986.) 

 

Uma das tarefas mais importantes para o início de uma pesquisa acadêmica é a escolha 

do tema, que acontece de forma relacionada às possibilidades de fontes para as análises a serem 

empreendidas, a relevância para o campo ao qual o tema se insere e a aderência do mesmo ao 

programa de pós-graduação eleito para acomodar a pesquisa. Por último, mas não menos 

importante, precisa-se considerar o interesse do pesquisador acerca do tema, por que esta 

questão te move? Em que momento o interesse do pesquisador pelo tema se encontra com a 

viabilidade e a relevância dessa questão para a sociedade? 

As perguntas acima resumem alguns dos momentos vividos por mim durante a etapa de 

construção do projeto de pesquisa que deu origem a este trabalho. Parte do meu interesse em 

estudar as festas escolares surgiu por conta do meu encantamento com os momentos festivos 

nas escolas pelas quais passei como aluna, vividos ao longo de toda minha infância, 

especialmente na educação infantil. A modificação do tempo cotidiano, as decorações, as 

danças, as comidas, a possibilidade de levar a família para dentro da escola e a maneira 

diferenciada como devíamos nos comportar naquela situação sempre me agradou muito quando 

criança. As datas em vermelho no calendário escolar eram indícios certeiros para a realização 

dos eventos que faziam parte do cotidiano das escolas, sendo esses momentos que trago em 

minha memória. 

A outra parte do interesse em estudar as festas escolares se deu na fase adulta quando 

ingressei no magistério e me tornei professora de escola pública, mais especificamente na 

educação infantil. Ao ingressar no cargo de professora, percebi que boa parte das memórias que 

eu carregava da minha infância sobre as festas ainda estavam presentes nas práticas escolares. 

Notei então que pouco se discutia sobre as festas na escola enquanto prática educativa que, 

assim como outras atividades da escola, colabora com a construção de conhecimentos e 

comportamentos. Foi então que em dado momento o questionamento acerca dos momentos 

festivos transcendeu as boas memórias e eu passei a me interessar sobre os motivos pelos quais 

essas festas aconteciam nas escolas, sobre o espaço que esses eventos ocupavam na organização 

das práticas escolares, assim como sobre a maneira pela qual se associavam à cultura escolar 

das instituições. 
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Nas escolas, as festas fazem parte do cotidiano das instituições compondo um conjunto 

de práticas que estão arraigadas na cultura escolar, esses eventos diferenciam-se conforme suas 

motivações, mas têm como característica comum, a permanência uma vez que eram realizados 

anualmente. Para tanto, os procedimentos de planejamento, organização da equipe escolar e 

mobilização de crianças e comunidade se repetia em torno do momento festivo. Entendemos 

como cultura escolar a seguinte definição de Julia (2001): 

[...]um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas 

a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 

coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 

religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA 2001, p. 

10). 

Entende-se por cultura escolar então, o conjunto de normas e práticas que são 

determinadas por relações que não podem ser analisadas isoladamente. Dessa maneira, 

situamos aqui as festas escolares como um dos elementos da cultura escolar nas instituições 

considerando-as como tradições que podem servir a determinados fins como rememorar datas 

históricas, homenagear personagens e reafirmar ideais de ensino, de sociedade, de religião e de 

projeto político.  

Sobre a construção da cultura escolar, André Chervel (1990) pontua que o sistema 

“forma não somente os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, 

moldar, modificar a cultura da sociedade global” (CHERVEL, 1990, p. 184), possibilitando 

considerar a escola como produtora – e não apenas reprodutora - de uma cultura específica e 

singular que influenciará diretamente a vivência desse indivíduo na sociedade.  

 Ao pensar acerca do papel e das finalidades das instituições, Chervel (1990) define 

ainda que as práticas são a imagem das finalidades correspondentes que não deve se reduzir aos 

ensinamentos explícitos e programados, ampliando as possibilidades da pesquisa para estudar 

além dos programas oficiais, documentos que permitam entender como as festas eram 

organizadas nas escolas e quais eram suas finalidades pedagógicas.    

O caráter pedagógico pode ser evidenciado desde a escolha das datas a 

figurarem nos calendários escolares, os conteúdos escolares presentes nos 

programas das comemorações, até as formas de agir e de se comportar na 

solenidade. A festa, a partir do seu tema e ritual, ensina o que deve ser 

valorizado num determinado contexto, e as formas pelas quais esse objetivo 

pode tornar-se possível. (CÂNDIDO, 2007 p. 38). 
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O tema das festas escolares é abordado nesse trabalho sob a perspectiva da História da 

Educação. É importante notar que a renovação da maneira como se concebe a pesquisa 

historiográfica e pela qual se origina o tema desta pesquisa está articulada a um movimento 

iniciado na França e intitulado Escola dos Annales1, que promoveu a transformação da história 

centrada na história política e dos grandes acontecimentos, passando a interessar-se por toda  

atividade humana, marcando sua historicidade e acreditando que a realidade é então social ou 

culturalmente construída, trazendo para o centro do discurso outros personagens que outrora 

não eram considerados (BLOCH, 2001). 

Em função da variedade de objetos recém-concebidos, foi necessário o alargamento da 

noção de fontes que antes abarcavam os documentos oficiais como única possibilidade de 

pesquisa. Dessa maneira, o movimento de renovação permitiu pensar em possibilidades de 

fontes de pesquisa historiográfica, tais como fotografias, jornais e revistas, literatura, 

testamentos, objetos arqueológicos, processos criminais, inventários, registros paroquiais, 

cartas e pronunciamentos. 

A festa, compreendida num sentido mais amplo como celebração, nos remete a tempos 

de fantasia e liberdade, que acontece num território lúdico e é suporte para a criatividade e para 

as reivindicações de vários grupos em uma sociedade. O espaço proporcionado pela festa 

oportuniza a vazão de triunfos e frustações. 

 

Expressão teatral de uma organização social, a festa é também fato político, 

religioso ou simbólico. Os jogos, as danças e as músicas que a recheiam não 

só significam descanso, prazeres e alegria durante sua realização; eles têm 

simultaneamente importante função social: permitem às crianças, aos jovens 

aos espectadores e atores da festa introjetar valores e normas da vida coletiva, 

partilhar sentimentos coletivos e conhecimentos comunitários. (DEL 

PRIORE, 2000, p. 10). 

 

Considerando o homem como um ser social, o momento festivo oportuniza uma 

interação com o espaço e tempo, Itani (2003) reitera que “há mais de dez mil anos” as festas 

promovidas pelos seres humanos como “celebrações sagradas” eram constituídas por ritos e 

oferendas aos deuses:  

 

                                                 
1  Escola dos Annales foi um importante movimento historiográfico do século XX que foi iniciado por Lucien 

Febvre e Marc Bloch em 1929 com a criação do periódico francês Annales d'histoire économique et sociale. A 

revista se tornou símbolo de uma nova corrente historiográfica identificada como Escola dos Annales ao longo da 

década de 1930 e se propunha a ir além da visão positivista da história, substituindo o tempo breve da história dos 

acontecimentos pelos processos de longa duração, com o objetivo de tornar inteligíveis a civilização e as 

mentalidades. 
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A festa é um fato social, histórico e político. Ela constitui o momento e o 

espaço da celebração, da brincadeira, dos jogos, da música e da dança. Celebra 

a vida e a criação do mundo. Constitui espaço de produção dos discursos e dos 

significados e, por isso, também dessa criação na qual as comunidades 

partilham experiências coletivas. (ITANI, 2003, p. 7-8.). 

 

As festas têm embutidas o sagrado e o profano em seu rito, que pode ser considerado 

como ordem prescrita, mas também produção e transformação, configurando-se numa criação 

coletiva (ITANI, 2003). Os momentos festivos são rituais que rompem com o tempo 

estabelecido pelas relações sociais da rotina e que se articulam, assim como se determinam os 

rituais e as simbologias (JÚNIOR, 1982).  

Para Durkheim (1996), os ritos nos prescrevem maneiras de agir e só podem ser 

caracterizados por seu objeto e por sua simbologia, uma vez que são por eles definidos. Os 

rituais diferenciam-se das meras rotinas ao considerar a carga simbólica de que são portadores 

e dos sentidos de que são impregnados (PINTASSILGO e PEDRO, 2015). 

Nas investigações relacionadas às festas na revolução francesa, Ozouf (1976) 

caracteriza a festa como um acontecimento frequentemente anual que não se estabelece sem 

reminiscência, sem a repetição do passado e que se constituí como memória. Existe então, nos 

momentos festivos, um potencial intrínseco em reviver o passado através das comemorações, 

que têm como algumas de suas características o divertimento e a modificação do tempo 

cotidiano (AMARAL, 1998). 

 

Toda festa ultrapassa o tempo cotidiano, ainda que seja para desenrolar-se 

numa pura sucessão de instantes, de que o “happening” constituí o caso limite. 

Toda festa acontece de modo extra-cotidiano, mas precisa selecionar 

elementos característicos da vida cotidiana. Toda festa é ritualizada nos 

imperativos que permitem identificá-la, mas ultrapassa o rito por meio de 

invenções nos elementos livres. (AMARAL, 1998, p. 38). 

 

 

Dessa maneira, podemos dizer que as festas escolares podem ser consideradas como 

tradições culturais inventadas pelos diferentes sujeitos presentes nas instituições e, nesse 

sentido, essas tradições podem ser compreendidas, de acordo com Hobsbawn (1984), como 

invenções que pretendem inculcar valores e normas de comportamentos, utilizando para tal, o 

procedimento da repetição e da continuidade com o passado. 

Ao estudar as festas como práticas deve-se então considerar: 

 

[...]a análise precisa das relações conflituosas ou pacíficas que elas mantêm, a 

cada período de sua história, com o conjunto das culturas que lhe são 
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contemporâneas: cultura religiosa, cultura política ou cultura popular. 

(JULIA, 2001 p.10).  

 

Essas ponderações, precisam ser feitas de acordo com os elementos constitutivos da 

cultura e da história das instituições escolares e dos indivíduos que a ela pertencem, que marcam 

sua importância como objeto do campo historiográfico uma vez que existe uma “escassez de 

reflexões teóricas sobre as festas, que geralmente aparecem como um ponto inserido nos 

estudos dos rituais ou, mais propriamente, das teorias da religião”. (AMARAL, 1998 p. 24). 

Definimos então, como objetivo principal desta pesquisa, a análise das festas escolares 

ocorridas nos primeiros cinco Parques Infantis da cidade de Sorocaba a fim de compreender, 

numa perspectiva histórica, como as festas aconteciam, quais suas configurações e objetivos 

pedagógicos das festas escolares na cidade de Sorocaba desde a criação de seu primeiro Parque 

Infantil, no ano de 1954, até 1988. Outros objetivos pretendem ainda responder as questões 

sobre: como aconteciam as orientações para as educadoras dos Parques Infantis relacionadas às 

festas numa perspectiva pedagógica? Quais valores e ensinamentos essas festividades 

intentavam propagar e ensinar para as crianças? 

 O marco inicial da pesquisa relaciona-se à criação do primeiro Parque Infantil 

Sorocabano, denominado Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, em 1954, e o marco final 

em 1988, que é quando as instituições de educação Infantil passam da administração da 

Secretaria de Promoção Social para a administração pela Secretaria de Educação de Sorocaba 

assim como determina a Constituição Federal (MARTINEZ, 2005). 

Consideramos ainda, frente à escassez de informações, mais específicas a respeito de 

como ocorreu esse processo de mudanças após a Constituição Federal de 1988 na cidade de 

Sorocaba, que podem haver diferenças entre o que foi prescrito por essas mudanças e o tempo 

em que elas foram incorporadas, resguardando de toda maneira a importância da Constituição 

Federal na garantia do direito das crianças de 0 a 6 anos à educação básica. 

[...]a Constituição, ao instituir creches e pré-escolas sob a nomenclatura de 

Educação Infantil, como direito de todas as crianças desde o nascimento, 

ratificou os argumentos de política pública universal. Embora, em termos 

práticos, o que foi proposto na Constituição não tenha se consolidado 

efetivamente até os dias atuais, essa legislação pode ser considerada exemplar, 

pois garantiu a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, reconhecendo 

o papel conquistado pela mulher na vida pública e no mundo do trabalho. 

(CARVALHO e GUIZZO, 2018, p. 775). 

Sobre as escolhas metodológicas, pretendemos investigar a temática das festas escolares 

sob a perspectiva da pesquisa documental e bibliográfica circunscrita ao âmbito da História da 
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Educação. Os documentos textuais analisados no conjunto de fontes dessa pesquisa, como os 

de Reuniões Pedagógicas, os recortes de reportagem dos periódicos locais e os materiais 

pedagógicos, podem se beneficiar do instrumento da análise da configuração textual uma vez 

que, dessa maneira, é possível enfocar os diversos aspectos constitutivos de um texto 

permitindo problematizá-lo através do 

 

[...]conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais se 

referem: às opções temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais formais 

(como?), projetadas por um determinado sujeito (quem?), que se apresenta 

como autor de um discurso produzido de determinado ponto de vista e lugar 

social (de onde?) e momento histórico (quando?), movido por certas 

necessidades (por quê?) e propósitos (para quê), visando à determinado efeito 

em determinado tipo de leitor (para quem?). e logrando determinado tipo de 

circulação, utilização e repercussão. (MORTATTI, 1999, p. 71). 

 

Uma vez que o ofício do pesquisador é, sobretudo, uma atividade humana, concebida e 

mediada pela linguagem, é preciso que além de usuário ou aplicador de teorias, o pesquisador 

“[...] consiga refletir sobre esses conhecimentos, estabelecer relações, categorizar, abstrair e 

articular coerentemente teoria e empiria, como atividade que lhe propicie ser sujeito de um 

discurso e seu sentido” (MORTATTI, 1999, p. 72).  

Considerando que o texto corporifica os objetivos e intencionalidades dos personagens 

que o produzem, a análise da configuração textual permitirá enfocar as diversas informações 

dos documentos que compõem o corpus documental da pesquisa com o objetivo de 

compreender a constituição do texto em suas diversas categorias, como: aspectos temático-

conteudísticos; características de sua produção e circulação; para quem se destinava o texto; do 

momento histórico em que foi produzido e sobre as necessidades e finalidades às quais 

respondia. 

 

[...]o texto é a materialização de um projeto (discursivo), concebido, 

executado e avaliado por um sujeito que, a partir de certas necessidades, 

movido por certos objetivos, sobressaltado pelas contingências e 

mediado pela linguagem, em determinadas condições históricas e 

sociais, escolhe – dentre as possíveis e conhecidas – as opções de 

dizer/escrever o que precisa escrever para outro(s). (MORTATTI, 1999, 

p. 71). 

 

Nesta pesquisa, nos detivemos a analisar as discussões dos conteúdos encontrados nas 

fontes e para qual finalidade cada documento fora produzido, outro objetivo contemplado com 
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a análise da configuração textual foi o de entender para qual público os materiais eram 

direcionados. 

Pretende-se também utilizar para a análise dos dados coletados, o conceito de 

representação de Chartier (1990), possibilitando que essa análise seja tomada de diversos 

pontos de vista uma vez que pertencem a um campo de competições em que se enunciam poder 

e dominação. 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros; 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 

impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 

um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas. Por isso, esta investigação sobre as representações supõe-

nas como estando sempre num campo de concorrências e de competições 

cujos desafios se enunciam em termos de poder e de dominação. 

(CHARTIER, 1990, p. 17). 

 

O conceito de representação permite-nos analisar as práticas fora de uma concepção 

supostamente passiva e as coloca em lugar de poder, ressaltando a necessidade de investigar a 

manipulação pelos praticantes que não a fabricaram. A análise integrada desses aspectos 

propiciará interrogar no campo das representações, a relação entre o discurso e as práticas 

(CHARTIER, 1990), entendendo a partir de seus objetivos, suas necessidades, interesses e o 

significado produzido por seus participantes. 

Dessa maneira, apresentamos a organização do texto que está dividido da seguinte 

maneira: 

O capítulo 1 é dedicado a relatar o percurso empreendido em busca das fontes que 

compõe o trabalho, apresentando cada uma delas de acordo com o seu tipo e indicando seus 

locais de guarda. O intuito é que se tornem claras as características entre as fontes com as quais 

se pretende dialogar neste trabalho. 

Já o capítulo 2 busca apresentar uma síntese das obras utilizadas como base para 

compreender o tema das festas escolares e a constituição da educação da cidade de Sorocaba 

bem como uma introdução ao projeto dos Parques Infantis e um breve histórico da educação na 

cidade de Sorocaba. 

No capítulo 3 analisamos as festividades que têm como aporte comemorar as datas da 

Páscoa, Festa Junina e Natal que trazem como característica comum uma representação 

ideológica dominante ligada apenas a uma religião, sendo ela a Católica Apostólica Romana, 

analisa-se nas práticas ligadas às festas religiosas como elas vinculam-se aos preceitos cristãos 

e quais ensinamentos suscitam. 
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O capítulo 4 dedica-se ao estudo das festas cívicas, que são aquelas originadas em 

decorrência das datas cívicas e os modos de apreciação da pátria e dos seus símbolos. Intenta-

se estudá-las a partir da configuração que a elas se atribui historicamente, buscando 

compreender como esses momentos foram considerados como “ocasiões privilegiadas para a 

concretização do ensino cívico, não só para a população escolar, mas também para pais e 

professores que acompanhavam tais eventos”. (CÂNDIDO, 2007, p. 46). 

Este trabalho, embora acabado, não pretende esgotar as discussões sobre o tema das 

festas escolares na cidade de Sorocaba, esperamos que a pesquisa possa contribuir com o debate 

acerca das práticas escolares arraigadas na cultura escolar, local onde se instalam as festas 

escolares numa perspectiva histórica e crítica, problematizando principalmente como as festas 

eram organizadas nos Parques Infantis da cidade de Sorocaba entre os anos de 1954 e 1988. 
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Capítulo 1 

Entre arquivos, documentos e vestígios: a busca pelas 

fontes na pesquisa sobre as festas escolares 

sorocabanas 
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Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar 

em “documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Essa nova 

distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em 

produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou 

fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu 

estatuto. (CERTEAU, 2006, p. 81) 

 

Antes de determinar as possibilidades metodológicas para este trabalho, foi preciso 

entender quais fontes seriam encontradas e de que maneira elas poderiam ser mobilizadas para 

a nossa pesquisa. A partir dessa necessidade, buscou-se primeiramente entender o que havia 

sido produzido sobre a temática das festas escolares nas escolas de educação infantil, iniciando 

a pesquisa nos arquivos e repositórios online, tanto da cidade de Sorocaba quanto do Estado de 

São Paulo, uma vez que o projeto dos Parques Infantis instalados em Sorocaba foi inspirado no 

modelo Paulista que já havia sido implantado2, e que contava com a orientação técnica de 

coordenadores do Departamento de Educação Física e Esportes de São Paulo (DEF- SP). 

Dessa maneira, realizamos um levantamento inicial nas coleções da rede Scielo, banco 

de dados da CAPES, plataformas de teses e dissertações e bancos de dados indexados como: 

Unicamp, USP, Unesp e Uniso, nos quais foram localizados anais de eventos, artigos de revistas 

científicas e livros. Para essa primeira incursão, foram utilizadas como palavras chaves: festas 

escolares, parques infantis e educação infantil em Sorocaba. Como resultado desse primeiro 

levantamento, foram identificados trabalhos que ajudaram a entender o local que o tema das 

festas escolares ocupa no campo historiográfico educacional. 

Por meio desse levantamento, identificamos importantes estudos que guiaram o início 

da pesquisa, como livros, teses e artigos. As obras que foram base para a compreensão das 

festas escolares como objeto de pesquisa, bem como de suas características como festas 

religiosas ou festas cívicas estão a seguir discriminadas. Em um segundo momento, 

apresentamos as pesquisas que trouxeram dados para entender o percurso histórico da educação 

na cidade de Sorocaba e a constituição de seus primeiros Parques Infantis.  

De autoria de Rosa Fátima de Souza, duas obras foram relevantes para este trabalho, 

Templos De Civilização: A Implantação Da Escola Primária Graduada No Estado De SP 

(1890 - 1910) - (1998) e Alicerces da Pátria - História da escola primária paulista (1890 - 

1976) - (2009), o primeiro livro estuda a criação dos primeiros Grupos Escolares no estado de 

São Paulo e como se deu a construção da cultura escolar dessas instituições tendo como pano 

                                                 
2 Em São Paulo, os Parques Infantis criados em 1935, pelo escritor Mário de Andrade podem ser considerados 

como a origem da rede de educação infantil paulistana (FARIA, 1999). Nesses espaços, as crianças recebiam além 

de recreação orientada por educadores, cuidados médicos e dentários, educação higiênica e alimentação 

(ABDANUR, 1994). 
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de fundo o contexto de implantação do projeto político republicano no campo da educação, no 

qual os grupos escolares tornam-se um símbolo e um instrumento de divulgação dos valores 

republicanos. Já a segunda obra trouxe importantes reflexões acerca da educação e da 

construção do nacionalismo, além de ser uma fonte importante para se observar o trato com as 

fontes tais como os periódicos e as fotografias.  

Outros textos mais relacionados ao tema festa, ainda que de outros campos de estudos, 

merecem ser retomados. Em O Divino, O Santo e a Senhora (1978), o autor Carlos Rodrigues 

Brandão conta a história dos festejos do divino em Pirenópolis, mostrando suas características 

como festa religiosa e a tradição marcada pela crença no divino que origina a festa, o trabalho 

faz importantes inferências acerca dos rituais religiosos, da ação dos indivíduos na organização 

da festa e das estruturas simbólicas que as originam. 

Em A Festa Sob A Revolução Francesa (1976), Mona Ozouf nos mostra a festa como 

um novo objeto da história e o enfoque do objeto permite que, neste estudo, as comemorações 

sejam estudadas por si mesmas, compreendendo dessa maneira os rituais e os simbolismos que 

as mantém. Esse estudo contribui significativamente para entender o movimento de repetição 

das celebrações, que colaboram com a construção da memória dos indivíduos no período da 

revolução francesa, além de traçar um panorama dos discursos que originam as festas. Para a 

autora, comemorar fez parte do programa revolucionário, uma vez que as festas alimentaram a 

recordação da revolução. 

No livro A Festa do Povo (1982), o autor Jorge Claúdio Noel Ribeiro apresenta 

definições para a compreensão das festividades da sociedade em geral, por exemplo: a festa 

como ritual, quais são suas possibilidades pedagógicas e formas de organização. Nessa obra, o 

autor busca refletir a teoria da festa popular em suas manifestações de relacionamento humano 

e fomento social. Para o autor, a festa é uma forma de pedagogia social, uma vez que se 

caracteriza como prática educativa, essas práticas por sua vez podem ocorrer em diversos 

contextos inclusive não-escolares, de modo institucionalizado ou não. 

A tese Festa A Brasileira - Significados De Festejar, No País Que Não É Sério (1998), 

de Rita de Cássia de Mello Peixoto Amaral, são analisadas as festas de cinco regiões brasileiras 

e estabelece reflexões importantes relacionadas à expressão da identidade cultural dessas 

festividades num contexto nacional.  A autora trata ainda das peculiaridades que diferem as 

festas brasileiras de todas as outras, uma vez que aqui as festividades incorporam diversos 

valores sociais de seu povo formado por uma grande diversidade cultural. 
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Já o trabalho, A Máquina de Festejar: Seus Usos e Configurações nas Escolas 

Primárias Brasileiras e Portuguesas (2012), escrito por Renata Marcílio Cândido, na qual o 

tema das festas é examinado no contexto escolar, é possível compreender de que maneira as 

comemorações escolares estão inseridas e se tornam parte da cultura escolar vinculando às 

festas seu potencial educativo no contexto escolar, que objetivava disseminar saberes não só no 

momento da festa como também através dos conteúdos escolares. Destaca-se, do trabalho da 

autora, a metáfora da festa-máquina pronta para ser montada e desmontada de acordo com os 

interesses sociais, políticos e pedagógicos das comunidades escolares. 

Em As grandes festas didáticas: a educação brasileira e as exposições internacionais 

(1862-1922), Moysés Kuhlmann Júnior analisou as festas didáticas em meio à crescente 

escolarização entre a metade do século XIX e início do século XX, tendo como pano de fundo 

as exposições ocorridas entre os anos de 1862 e 1922. O autor demonstra em seus estudos quais 

a intenções didáticas dessas exposições tinham a pretensão de mostrar o Brasil como uma nação 

próspera e civilizada, ressaltando a importância da escola na construção desse imaginário. O 

autor identifica como essas exposições, especialmente quanto à educação popular, articulavam-

se às ideias relativas à educação moral e ao ensino religioso, bem como aos novos métodos e 

materiais pedagógicos que se referenciavam em uma "pedagogia do progresso".  

Quanto às dissertações consultadas como fonte de pesquisa, elencamos: As Festas 

Escolares no Brasil: Uma Análise a Partir Da Literatura Sobre a Temática a à Luz da Teoria 

Crítica (2015) de Marina Coimbra Casadei Barbosa Da Silva, que analisa as festas escolares 

entre 1890 e 2015, mostrando à luz da teoria crítica quais os sentidos da realização dessas festas 

nas escolas. Para a autora, no início da escolarização de massa, as festas escolares revelaram-

se um instrumento político e ideológico que buscava reforçar ideias de ordem, progresso e 

trabalho com a intenção de propagar os ideais republicanos.  

O trabalho de dissertação intitulado Festas Juninas Escolares como elementos 

constitutivos da cultura escolar e seus desafios contemporâneos (2020), do autor Rafael 

Sammarco Martins, investiga as Festas Juninas de três escolas da Região Metropolitana de São 

Paulo procurando analisar e discutir a realização dessas festas na contemporaneidade oferecendo 

elementos para pensar qual tempo e espaço essas festas ocupam nas escolas e se sua organização 

sofre modificações diante das novas demandas sociais. A investigação do autor mostrou que cada 

festejo escolar de junho guarda suas próprias características e significados e que se configuram 

como tempos escolares que possibilitam a manifestação de cooperação entre a comunidade escolar. 

No artigo As Festas Que A República Manda Guardar (1989), Lúcia Lippi Oliveira trata 

das motivações e usos acerca das comemorações cívicas para legitimar o regime republicano. 
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A autora mostra quais datas e símbolos foram propositalmente criados com objetivo de gerar 

memórias coletivas, nesse contexto, a autora afirma que as comemorações têm o objetivo de 

exorcizar o esquecimento, conservando as recordações por meio das festas nacionais e uma das 

ferramentas utilizada para estabelecer essas tradições foi a instauração do calendário 

republicano que objetivou instituir datas a serem comemoradas pela sociedade. 

Na tese A Professora da Nação: as festas cívicas e as escolas na Paraíba (2017), o autor 

Genes Duarte Ribeiro estuda as festas cívicas na Paraíba nos períodos denominados como: 

República Velha (1889 - 1930), Era Vargas (1930 - 1945) e Regime Militar (1964 - 1985). Em 

sua pesquisa, o autor mostra que as festas cívicas foram promotoras de valores e sentidos, 

objetivando conceber um modelo de cidadão, reafirmando para tal empreitada, ideais de 

civismo que foram integrados ao calendário escolar. O autor afirma ainda que as festas cívicas 

concebidas com o apoio do estado foram momentos nos quais se oportunizou a criação de novas 

tradições a partir da adoção de um novo calendário e das homenagens a figuras políticas. 

A consulta aos trabalhos descritos neste capítulo subsidiou a compreensão do tema das 

festas escolares, auxiliou na elaboração de quais seriam as questões norteadoras da pesquisa e 

no entendimento de quais seriam os fundamentos teóricos abordados. Os estudos mostraram 

que a investigação das festas escolares precisa ser realizada considerando o espaço que as 

práticas festivas ocupam enquanto componente da cultura escolar das instituições, identificando 

as intencionalidades de quem pensou e organizou esses momentos. A ideia de construção de 

uma memória coletiva por meio das festas escolares e de seus objetivos é um conceito que 

também se mostrou bastante presente nas leituras que fizemos e que pretendemos utilizar nas 

análises aqui empreendidas. Considerando as peculiaridades inerentes de cada festa, decidimos 

por organizar a análise das fontes nesse trabalho de acordo com suas características: festas 

religiosas e festas cívicas. 

Após a etapa de levantamento bibliográfico, as pesquisas avançaram pelo acervo do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo, local no qual se verificou um importante conjunto de 

jornais e revistas do Estado de São Paulo em circulação a partir de 1929, Anuários de Ensino 

do Estado de São Paulo e relatórios de educação. Em consulta ao acervo do Centro de 

Conhecimento da Assistência Social (CECOAS), não encontramos fontes relacionadas ao 

funcionamento dos Parques Infantis ou relacionadas às festas escolares, uma vez que os Parques 

Infantis não eram ligados ao órgão, a pesquisa seguiu então para a exploração do acervo da 

Memória Documental (MD), que foi bastante fecundo para o estudo.  
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Em pesquisa realizada junto ao acervo da Memória Documental (MD) da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) da cidade de São Paulo, foi possível identificar documentos que 

constroem a trajetória dos Parques Infantis numa perspectiva histórica, trazendo informações 

acerca de sua organização, funcionamento e documentos que orientam as práticas pedagógicas 

nas instituições servindo como uma espécie de guia para as educadoras3. Alguns desses textos, 

denominados “apostilas”, eram utilizados em reuniões de formação para os profissionais que 

atuavam nos parques.  

Os estudos realizados nos mostraram a necessidade de considerar ao menos três frentes 

de análises: a primeira que compreende o objeto de estudo da pesquisa, as festas escolares; a 

segunda procurando explicitar o percurso empreendido pela educação infantil na cidade de 

Sorocaba para que fosse possível entender como se deu sua construção, bem como quais foram 

suas características e concepções pedagógicas ao longo do tempo; e a terceira, que buscou 

entender os condicionantes religiosos, sociais e políticos de cada época para compreender a 

organização das festas escolares na cidade de Sorocaba de acordo com o contexto vivido 

considerando que a escola não está descolada da sociedade na qual se insere, trazendo muitas 

vezes para o seu interior as características vividas no corpo da sociedade. 

Depois de entender a maneira pela qual as festas escolares se configuram como tema de 

pesquisa histórica, além das características gerais das instituições que este trabalho pretende 

analisar, a próxima etapa concentrou-se nas pesquisas em acervos da cidade de Sorocaba, 

Gabinete de Leitura Sorocabano, Arquivo Público e Histórico Municipal e Museu da Estrada 

de Ferro Sorocabana a fim de apropriar-se da historiografia produzida relacionada à educação 

na cidade, à constituição do seu sistema de ensino, especificamente dos Parques Infantis e de 

seus rituais festivos e, a partir de tal ação delimitar a maneira pela qual a análise seria conduzida. 

Para esta etapa, consultamos primeiramente obras que apresentassem a educação na 

cidade de Sorocaba e, nesse contexto, o primeiro trabalho lido foi a dissertação intitulada A 

história do primeiro parque infantil municipal de Sorocaba: o contexto histórico e as 

circunstâncias específicas da criação e da instalação da escola, de Suad Aparecida Ribeiro 

Oliveira (2010), que ofereceu informações relacionadas à criação do primeiro Parque Infantil 

de Sorocaba, do qual a autora foi aluna. Os desdobramentos do trabalho permitiram entender 

como e por que a instituição foi criada na cidade, reunindo um conjunto de fontes orais, com o 

relato de pessoas que tiveram contato com o Parque. Os jornais, fotografias e normativas 

                                                 
3 Utilizaremos neste trabalho a palavra “educadoras” em menção às funcionárias que trabalhavam como docentes 

e gestoras dos Parques Infantis, uma vez que em nossas análises não encontramos menção a educadores do sexo 

masculino. 
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apresentados na pesquisa contam a história da criação dos parques e mostram algumas de suas 

festas, as características de seus materiais pedagógicos e a forma com a qual as práticas eram 

pensadas e conduzidas pelas educadoras. 

No trabalho de dissertação de mestrado intitulado Educação infantil: reflexões sobre a 

participação dos pais, da autora Sandra Lembo Fernandes Martinez (2005), possibilitou uma 

síntese de como se deu a expansão das instituições de educação infantil na cidade de Sorocaba, 

partindo da criação dos Parques Infantis, dessa forma, foi possível distinguir características 

gerais das escolas de educação infantil da cidade durante os anos abordados por esta pesquisa, 

destacando quais modificações elas sofreram em cada época sejam elas de nomenclatura, 

funcionamento ou concepção. 

A dissertação História da creche municipal em Sorocaba, da autora Ilza Fernandes Faria 

(2005), detalha a criação das primeiras creches Sorocabanas e, apesar deste ser um atendimento 

diferente dos Parques Infantis uma vez que se dedicava a atender as crianças até os três anos de 

idade, as características levantadas pela autora permitem traçar algumas semelhanças entre as 

instituições no que tange as políticas públicas para seu funcionamento, por exemplo: a relação 

entre cuidar e educar na infância, e o atendimento das crianças das mães e dos pais 

trabalhadores. 

Algumas obras foram importantes para conhecer a história da educação na cidade de 

Sorocaba, destacamos aqui as principais: A educação em Sorocaba - do final do século XIX até 

a criação da escola normal livre de Sorocaba em 1929, de Ana Lúcia de Almeida Lima (2005), 

que trata da história da educação escolarizada na cidade, no período que compreende o final do 

império e o início da república. Os artigos do escritor Og Natal Menon, intitulados Educação 

Em Sorocaba: De 1728 A 1920 (1998) e Educação Em Sorocaba: De 1872 A 1920 (1998) 

caracteriza o desenvolvimento da educação escolarizada em Sorocaba desde seus primórdios, 

levantando aspectos quanto ao seu crescimento devido ao crescimento urbano no final do século 

XIX com os adventos da industrialização, democratização do poder público e criação de novos 

padrões de vida. 

Ainda na esteira que buscou historicizar a educação na cidade de Sorocaba, o artigo A 

Escola Em Sorocaba No Século XIX, dos autores Jorge Luis Cammarano González e Wilson 

Sandano (2006), contribui descrevendo o percurso da educação na cidade de Sorocaba no século 

XIX, elencando principalmente o crescimento da demanda educacional em razão da expansão 

econômica da cidade. 
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 Não pudemos deixar de citar o trabalho do historiador Aluísio de Almeida (1969), que 

entre outras obras, deixou importantes escritos sobre a cidade de Sorocaba, entre eles o livro 

Estudos Regionais Paulistas - História da Instrução em Sorocaba (1660 - 1956), que faz um 

importante apanhado relatando desde o processo de povoamento da cidade até a criação das 

primeiras escolas. De acordo com o autor, a primeira iniciativa visando fomentar a educação 

em Sorocaba se deu em 1660, quando o então fundador da cidade, Baltazar Fernandes, entregou 

a construção da capela de Nossa Senhora da Ponte aos monges da Ordem de São Bento com a 

condição de que ali também deveria ser aberta uma escola para ensinar latim e cantochão aos 

meninos de Sorocaba. 

O autor Carlos Carvalho Cavalheiro (1999) tem como um dos seus temas de estudo, as 

tradições folclóricas de Sorocaba, sua obra Folclore em Sorocaba nos permitiu conhecer as 

manifestações das festas folclóricas da cidade suas configurações e usos na cultura popular. 

Pesquisar as tradições regionais detalhadas no livro possibilitou pensar nas festas escolares, 

ainda que não coincidam de fato com as festas abordadas na pesquisa. Como pontos 

importantes, o autor institui um calendário festivo com as principais manifestações folclóricas 

da cidade e conta a história de alguns personagens locais, como João de Camargo, Nhá Quitéria, 

e lendas adornadas por eles.  

Cabe aqui a observação de que a história da educação em Sorocaba, sobretudo das 

instituições de educação infantil se constituí em assunto pouco explorado de acordo com as 

pesquisas que realizamos e, dessa maneira, não foi simples a tarefa de encontrar fontes para 

contextualizar a criação dos Parques Infantis na cidade e entender suas características. 

Elencadas aqui as principais obras consultadas para compreender o percurso histórico da 

educação na cidade de Sorocaba, passamos então para os acervos visitados nos quais essas e 

outras fontes essenciais para a pesquisa foram localizadas. 

O primeiro acervo visitado foi o do Gabinete de Leitura Sorocabano, no qual foi 

possível encontrar em boa conservação diversos periódicos da cidade de Sorocaba em 

circulação desde o ano de 1903, sendo um local que possibilitou acesso a periódicos nos quais 

foi possível compreender a maneira com a qual as festas eram retratadas nos jornais e revistas 

locais. A partir das informações localizadas nesses periódicos, foi possível denotar a 

importância que esses eventos possuíam para toda comunidade escolar, uma vez que eles 

costumavam ser amplamente noticiados em periódicos de circulação local, como o Jornal 

Cruzeiro do Sul (1903 – até o tempo presente), Jornal Folha Popular de Sorocaba (1960 – 

1970) e Jornal Diário de Sorocaba (1958- até o tempo presente). Nota-se nessas publicações 
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que há notícias abordando tanto os momentos do planejamento das festividades, divulgação de 

cronogramas e atividades programadas, quanto notas de agradecimento e fotos dos eventos nos 

dias posteriores às celebrações. 

 Na cidade de Sorocaba, também visitamos o Arquivo Público e Histórico Municipal, 

encontramos organizados nesse local, todos os tipos de documentos da prefeitura e de órgãos 

públicos municipais. Para realizar a pesquisa no Arquivo, foi necessária uma autorização prévia 

expedida pela prefeitura explicando o motivo da pesquisa. Neste arquivo, não obtivemos êxito, 

uma vez que seu acervo, apesar de numeroso, não guardava informações relacionadas à 

educação da cidade, sendo priorizado o arquivamento de solicitações diversas de munícipes e 

documentos da área da saúde. 

 A pesquisa seguiu com visita ao Museu da Estrada de Ferro Sorocabana (MEFS), local 

no qual se encontra preservado um conjunto de objetos que compreende mobiliários, projetos, 

mapas, maquetes e documentos da Estrada de Ferro Sorocabana. Além desses objetos, o local 

conta com um importante acervo fotográfico guardando por volta de mil imagens que contam 

um pouco da história da cidade, o acervo tem imagens que datam a partir de 1880 

aproximadamente. Foram encontrados nesse acervo, fotos de inaugurações, registros de obras 

importantes para a cidade e imagens panorâmicas da cidade em diversos momentos de sua 

história.  

Do montante de imagens analisadas, um conjunto com 53 fotos foi selecionado por ser 

compatível com a temática aqui apresentada, constituem fotografias das instituições de ensino 

e dos tradicionais desfiles cívicos que ocorrem na cidade, dos quais identificamos desfiles 

ocorridos aproximadamente entre os anos de 1950 e 1993. As imagens retratam as 

comemorações do dia da Independência do Brasil, nas quais são apresentadas as bandas com 

seus instrumentos, integrantes das forças armadas e jovens que possivelmente pertenciam às 

instituições escolares da cidade, entretanto, não é possível, a partir das análises das fotografias, 

identificar quais instituições participavam do desfile. Essas imagens não foram utilizadas neste 

trabalho, porém foram importantes para entender quais festividades aconteciam regularmente e 

qual sua relevância para a cidade de Sorocaba. 

Muitos locais foram visitados e as informações levantadas foram de grande valia para o 

início da pesquisa, existia, porém, uma sensação de que ainda faltavam informações para 

entender a organização das festas para além das normatizações e informações da imprensa, uma 

vez que a intenção era compreender como aconteciam as festas nas instituições, suas práticas, 

normas e motivações. Era preciso ajustar as lentes para uma maior aproximação do objeto de 
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pesquisa e decidiu-se então que seria importante visitar os acervos escolares das instituições 

escolhidas, ainda que não fosse possível presumir de nenhuma maneira quais fontes seriam 

encontradas ou até mesmo se existiriam fontes preservadas que auxiliassem na escrita do 

trabalho naqueles locais. 

 

1.1    A descoberta das fontes nos arquivos escolares: relíquias encontradas entre 

prateleiras, armários e caixas 

Os primeiros cinco Parques Infantis instalados na cidade de Sorocaba foram as 

instituições escolhidas para esta pesquisa, no período em que este estudo aconteceu, os parques 

eram nomeados como: Parque Infantil “Antônio Carlos de Barros”, Parque Infantil “Profa 

Marina Grohmann”, Parque Infantil “Dona Zizi de Almeida”, Parque Infantil “João Francisco 

Rosa” e Parque Infantil “Antônio Amábile”. A escolha dessas cinco unidades, objetivou a 

seleção de um conjunto de fontes diversificado, uma vez que essas eram as principais unidades 

em funcionamento no período abarcado pela pesquisa. 

Assim que determinados quais em quais locais as pesquisas seriam realizadas, foram 

agendadas visitas a todas as cinco unidades. Adentrar os arquivos escolares foi um 

procedimento muito importante para esta pesquisa, uma vez que os vestígios da cultura material 

escolar ali encontrados dão indícios das práticas administrativas e pedagógicas das instituições.  

De acordo com Souza (2007), a cultura material escolar permite “[...] compreender, num 

espectro ampliado, os mais diversos componentes materiais ligados ao mundo da educação” (p. 

176). Podemos então dizer que a cultura material escolar é tudo aquilo que compõe a 

materialidade da escola, desde seus espaços, mobiliários, utensílios e materiais pedagógicos 

(CIAVATTA, 2009). 

 

[...]a cultura material escolar pode ser definida como um território propício à 

investigação que possui produção conceitual diversificada e complexa, pois 

se oferece grande interesse à história da educação, também à sociologia, à 

antropologia, à filosofia e à psicologia da educação, além, obviamente, da 

pedagogia. (ABREU JUNIOR, 2012, p.170). 

 

Dessa maneira, a cultura material escolar, enquanto categoria de análise, permite 

analisar a construção das práticas por meio de seus artefatos e objetos que foram utilizados 

intencionalmente para cumprir determinados objetivos uma vez que a escola é um lugar de 

produção de cultura que “[...]se objetiva nas práticas em que são operados os processos 
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formativos. As ações se materializam nos espaços, objetos, ícones e textos que formam parte 

do patrimônio histórico educacional.” (ESCOLANO BENITO, 2010, p. 12). 

O acesso aos arquivos escolares aqui relatados se tornou um marco na busca pelas fontes 

deste trabalho, uma vez que representou a materialização de tudo aquilo que se pensava 

enquanto projeto e que, entre armários, prateleiras e caixas, se tornou palpável e suscetível de 

interpretações e análises.  

Por se tratarem de documentos históricos datados a partir da década de 50, nem sempre 

era fácil acessá-los, sendo necessário muitas vezes recorrer à ajuda de funcionários mais antigos 

para recuperá-los em armários antigos, salas esquecidas nos fundos das escolas ou em cima de 

prateleiras improváveis. Nesses locais localizamos verdadeiras relíquias que ajudaram a 

compor o conjunto de documentos utilizados neste estudo. 

 

O arquivo não se parece nem com os textos nem com os documentos 

impressos, nem com os “relatos” nem com as correspondências, nem com os 

diários e nem mesmo com as autobiografias. É difícil em sua materialidade. 

Porquanto desmensurado, invasivo como as marés. A comparação com fluxos 

naturais e imprevisíveis está longe de ser fortuita; quem trabalha em arquivos 

se surpreende muitas vezes falando dessa viagem em termos de mergulho, de 

imersão e até de afogamento [...]. (FARGE, 2009, p. 11). 

 

Nos arquivos escolares dos cinco Parques Infantis que foram pesquisados para este 

trabalho, encontramos diferentes fontes preservadas compostas por uma diversidade de 

documentos, livros administrativos e fotografias. O conteúdo principal desse conjunto 

contempla: Livros Ata de reuniões pedagógicas, diários de classe, livros de visita dos 

supervisores, livro ponto dos funcionários (professores, estagiários, vigilantes), fotografias, 

documentos diversos de orientação pedagógica, cadernos de recortes. Detalhamos a seguir o 

conjunto de materiais encontrado nas instituições que compõe o corpus documental de fontes 

primárias da pesquisa: 
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Quadro 1 – Fontes para o estudo das festas escolares encontrados nos primeiros cinco 

Parques Infantis Sorocabanos.  

 

 

 

Instituições 

 

Arquivos encontrados 

Parque Infantil 

“Antônio 

Carlos de 

Barros” 

Livro ata de reuniões pedagógica (1961 – 1970) – 2 unidades 

Planejamento (1976 – 1977) – 1 unidade 

Livro de termos de visitas (1954 – 1998) – 1 unidade  

Caderno de recortes – 1 unidade 

Fotografias 

Parque Infantil 

“Profa Marina 

Grohmann” 

Livro de termos de visitas (1993 - 1996) – 1 unidade 

Caderno de Recortes – 1 unidade 

Fotografias 

Parque Infantil 

“Dona Zizi de 

Almeida” 

Livro ata de reuniões pedagógica (1958 - 1962) – 1 unidade 

Livro de termos de visitas (1974 – 1975) – 1 unidade 

Caderno de recortes – 1 unidade 

Álbum de fotografias – 1 unidade. 

Parque Infantil 

“João 

Francisco 

Rosa” 

Livro ata de reuniões pedagógica (1959 - 1978) – 1 unidade 

Livro de termos de visitas (1962 – 1993) – 1 unidade 

Livro ata de reuniões da associação de pais e mestres (1964 - 1972) - 1 

unidade 

Caderno de recortes – 1 unidade 

Pasta de orientação para recreação (1959) 

Fotografias 

Parque Infantil 

“Antônio 

Amábile” 

Livro ata de reuniões pedagógica (1966 - 1978) e (1978 – 1990) – 2 unidades  

Livro de termos de visitas (1974 – 1996) – 1 unidade 

Livro de termos de visitas nas festas (1967 – 1978) – 1 unidade 

Caderno de recortes – 1 unidade  

Fotografias 

 

Há de se indicar aqui ainda a dificuldade percebida em boa parte das unidades para 

arquivar os documentos, principalmente os mais antigos, seja por falta de espaço, de orientações 

arquivísticas ou até mesmo por terem sofrido intempéries ou outros acidentes. Fica evidente o 

quanto os arquivos escolares necessitam de uma maior atenção para sua preservação, uma vez 

que a guarda de materiais da cultura material escolar são uma fonte única e rica de informações 

acerca do cotidiano de cada instituição. Julia (2001) reconhece a dificuldade em apreender as 

práticas culturais, uma vez que não deixam rastros e a ineficácia de guarda desses documentos 

inviabiliza as pesquisas nos arquivos escolares.  

 

Amontoados em porões, debaixo de escadas, em salas apertadas, distribuídos 

ao acaso em armários e caixas, descuidados e sem interesse, documentos, 

quase sempre administrativos, além de coleções de instrumentos científicos, 
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livros didáticos, móveis antigos, troféus, medalhas, entre outros objetos, 

sobrevivem a intempéries, goteiras, condições de insalubridade, falta de 

identificação, organização e armazenamento adequado na maioria das escolas. 

(SOUZA, 2013, p. 205). 

 

De acordo com Vidal e Silva (2010), “é preciso reconhecer que a instituição escolar tem 

sido profícua em produzir representações oficiais de seus sujeitos, dos espaços e, mesmo, das 

práticas escolares” (p. 40). Assim, o material localizado nas unidades escolhidas foi de extrema 

importância para a elaboração desta pesquisa e proporcionaram um “mergulho” profundo na 

organização das práticas escolares.  

Concluído o processo de levantamento de fontes, a etapa seguinte foi reservada para a 

seleção e organização dos documentos. Essa etapa da pesquisa foi ainda permeada por muitas 

questões que guiaram a seleção dos materiais, tais como: por que um documento foi guardado 

em local adequado e organizado em revelia de outros que não tiveram o mesmo cuidado? Qual 

é o significado do que se escolhe preservar em um arquivo escolar? Quais são os critérios 

adotados para a seleção e para a preservação dos documentos e demais materiais? 

Os livros dedicados ao registro de ponto dos funcionários foram encontrados 

preservados em sua totalidade – o que significa afirmar que não tiveram partes perdidas durante 

o funcionamento das instituições – essa situação revela uma prática privilegiada de preservação 

dos mesmos. As motivações prováveis para a salvaguarda desses materiais são as implicações 

burocráticas relacionadas, por exemplo, ao registro de ponto dos funcionários que podem ser 

solicitadas por instâncias superiores. 

Neste trabalho, tivemos a oportunidade de ressignificar os diferentes documentos 

encontrados nas unidades, isso enquanto fonte de pesquisa histórica e como importantes 

dispositivos para analisar a cultura escolar e as relações pedagógicas nos Parques Infantis 

Sorocabanos a partir do resgate de sua cultura material. 

 

No trabalho com os arquivos escolares foi ultrapassada uma noção de 

documento escolar muito restrita à legislação educacional e aos registros 

administrativos. Sobretudo, agora tem ocupado as investigações em história 

da educação o valor social dos documentos produzidos pelos sujeitos escolares 

no desempenho de suas tarefas de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, 

algumas das questões postas pela historiografia acerca das práticas escolares 

têm se resolvido por meio da pesquisa nos acervos escolares. (PAULILO, 

2019, p. 11). 

 

Detalhamos a seguir, as características das fontes selecionadas dos arquivos escolares 

para compor este trabalho, sendo estas compostas por caderno de recortes, materiais 

pedagógicos, impressos (jornais) e fotografias.  
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1.2 Os Livros 

Os Livros Ata encontrados nas instituições serviam para registrar o acontecimento das 

reuniões pedagógicas das unidades, que ocorriam mensalmente e reuniam a diretora dos 

Parques Infantis e as professoras. Nessas reuniões eram tratados diversos assuntos relacionados 

à organização das atividades escolares como: registro do total arrecadado pelo caixa escolar 

naquele mês, orientações quanto à escrita de relatórios diários de classe, orientações quanto à 

organização das atividades rotineiras (lanche, entrada e saída, atividades pedagógicas), oferta 

de cursos de formação para as educadoras. São também encontrados registros que mostram o 

planejamento das festas escolares pelas unidades, em que se detalham a programação, os 

horários e as motivações das festas. 

 

Encaradas como potenciais documentos de valor jurídico, as atas têm a 

necessidade de consubstanciarem-se enquanto um fiel registro do que ocorreu 

na reunião (deliberações, decisões, discussões). Por outro lado, atas também 

podem servir como uma rica fonte documental, sobremaneira para a história 

da educação. (ESQUISANI, 2007, p. 104). 

 

Na esteira dos estudos acerca da cultura material escolar, os escritos feitos pelos sujeitos 

e protagonistas do cotidiano escolar ganham um papel de destaque, possibilitando a apreensão 

das práticas, uma vez que, nesses livros encontram-se informações a respeito dos alunos, pais, 

professores, projetos pedagógicos e métodos pedagógicos, permitindo ainda investigar quais 

conhecimentos intentava-se disseminar entre as crianças. (MIGNOT E CUNHA, 2006). 

Os livros reservados ao registro das atas de reuniões pedagógicas foram encontrados em 

todas as unidades visitadas durante a realização desta pesquisa, com exceção do Parque Infantil 

“Profa Marina Grohmann”, que não possuía mais o material preservado devido às intempéries. 

O resultado dessa busca de certa maneira surpreendeu-nos visto que, como já aqui mencionado, 

faltam muitas vezes as condições ideais para que esses documentos sejam preservados. 

Consideramos esse material de grande potencialidade para a pesquisa uma vez que nele se 

encontra registrada boa parte da organização das atividades do cotidiano escolar, e através dos 

registros é possível perceber as permanências e rupturas na construção das atividades, entender 

ainda as preocupações da gestão na implementação de cada proposta e as reivindicações dos 

grupos que atuavam nas instituições. 

 

[...] estudos sobre cultura material escolar têm posto em discussão os sentidos 

da relação entre objetos, sujeitos e rotinas escolares, descortinando dimensões 
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pouco exploradas do universo escolar, salientando como o olhar para as coisas 

comuns pode ser relevante para o conhecimento e a interpretação histórica da 

educação. O trato com a materialidade da escola tem reivindicado a atenção 

cuidadosa para o valor histórico e cultural desse patrimônio. (SOUZA, 2013, 

p. 205). 

 

No total, foram encontrados oito livros dedicados ao registro das atas de reuniões 

pedagógicas relacionados ao período abarcado pela pesquisa, dois livros no Parque Infantil 

“Antônio Carlos de Barros”, de 1970 a 1992 (localizados, como aqui já mencionamos, na EM 

Quinzinho de Barros), dois livros no Parque Infantil “Dona Zizi de Almeida”, de 1958 a 1983, 

dois livros no Parque Infantil “João Francisco Rosa”, de 1959 a 1992 e dois livros no Parque 

Infantil “Antônio Amábile, de 1967 a 1990. Considerando o volume de documentos 

encontrados, selecionamos dois desses livros para análise, visto que não haveria tempo para 

dimensionar todos os Livros Ata encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Termo de abertura do Livro Ata de reuniões pedagógicas do Parque Infantil “Antonio Carlos de 

Barros” - 1961 Fonte: Escola Municipal “Quinzinho de Barros” – Sorocaba 

 

Para este trabalho selecionamos, enquanto fonte para análises, dois Livros Ata, sendo o 

primeiro encontrado no primeiro Parque Infantil “Antônio Carlos de Barros”, que tem 200 

folhas e registra como data início da sua escrituração 13 de abril de 1961 e seu término no mês 

de fevereiro de 1970. A escolha desse livro foi feita considerando que este foi localizado no 

acervo da unidade mais antiga da cidade, revelando em seus escritos práticas que 

posteriormente foram reproduzidas nos outros Parques Infantis de Sorocaba. Alguns dos temas 
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recorrentes encontrados nos registros trazem informações a respeito da arrecadação do caixa 

escolar de cada mês, assuntos sobre a vida funcional como férias, orientações para cumprir os 

horários, orientações quanto à disciplina das crianças nas atividades, preenchimento adequado 

do diário de classe e relatórios, divulgação da oferta de cursos obrigatórios ou não para as 

educadoras, organização do material pedagógico e sua correta utilização. Desse livro, foram 

escolhidos trechos que permitiram, junto com as outras fontes, compreender a organização das 

festas escolares analisando como eram planejadas e executadas pelas educadoras. 

O segundo livro escolhido para compor as fontes desse trabalho pertence ao Parque 

Infantil “Antônio Amábile”, tem sua data de abertura registrada no dia 20 de fevereiro de 1967 

e seu último registro datado em agosto de 1978, o livro tem 400 páginas. Assim como o livro 

apresentado anteriormente, neste encontramos registros que demonstram quais demandas eram 

privilegiadas nas discussões em reuniões pedagógicas, são orientações aos profissionais quanto 

a sua vida funcional (horário, uniformes, documentos), discussões acerca da organização do 

cotidiano escolar (como o estabelecimento de rotina), preenchimento adequado de chamadas, 

diários e planejamentos. A organização das festas também é assunto recorrente nos registros 

que, dependendo da reunião, disponibiliza detalhes de como essas práticas deveriam acontecer. 

Chama a atenção neste material, a preocupação com a estética da festa em toda e qualquer 

oportunidade em que a escola esteja exposta. 

A escolha por esses dois livros ao invés dos demais se deu primeiramente por considerar 

que estavam em melhores condições físicas de análises, apesar do tempo, encontravam-se com 

suas escritas legíveis tendo sua composição preservada. O primeiro livro guarda ainda a 

peculiaridade de pertencer à primeira unidade instalada na cidade, Parque Infantil “Antonio 

Carlos de Barros”, seus relatos revelam práticas que posteriormente foram utilizadas como 

exemplo nas demais instituições. Já o segundo livro, pertencente ao Parque Infantil “Antônio 

Amábile” e tem a especificidade de registrar as reuniões até o ano de 1978, proporcionando 

analises relacionadas à organização das festas no decorrer dos anos, dessa forma, é possível 

apreender a continuidade, as rupturas e as modificações nas formas de festejar. 

O trabalho com os Livros Ata revelou, além de informações relevantes sobre as festas, 

uma dificuldade relacionada ao estado de conservação dos mesmos e das características de 

análise de documentos são manuscritos em sua natureza. Manchas de caneta, rasgos e letras de 

difícil compreensão foram algumas das situações enfrentadas, ainda assim, cada um dos livros 

foi minunciosamente lido em busca de informações que contribuíssem com as análises e que 
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revelaram registros fiéis sobre o conteúdo das reuniões registrados por seus próprios 

participantes. (ESQUISSANI, 2007). 

Os documentos manuscritos dão a clareza do que é preciso para adentrar na 

História, pois trazem um aparato histórico de todo o processo de apropriação 

daquilo que se acredita fazer parte de um contexto. Esses documentos podem 

ser escritos, mas também podem se constituir de desenhos, imagens e outros 

objetos. Tudo o que pode nos remeter indícios do passado, tornando-o eficaz 

no presente, no qual podemos nos servir como fonte histórica, expressando 

tudo o que foi produzido pelo homem. Tudo o que permanece durante o tempo 

não é um conjunto do que existiu no passado, mas uma escolha feita pelo 

desenvolvimento estabelecido no mundo e pela humanidade, principalmente 

por aqueles que se dedicam à ciência do passado e todo seu conteúdo histórico. 

(SANTOS e NASCIMENTO, 2016, p. 10). 

Encontrou-se também em todas as unidades, um Caderno de Recortes no qual se nota o 

hábito de arquivar partes dos periódicos locais que trouxessem informações e notícias das 

instituições. Diferente dos Livros Ata, que tinham função estritamente administrativa de guardar 

registros sobre o funcionamento das instituições com escrita padronizada em todos os livros, os 

cadernos têm por característica uma organização menos burocratizada, de forma que cada 

unidade foi construída com suas próprias características, como a maneira de colar os recortes e 

o registro à caneta da data e do nome do periódico do qual tinham sido retirados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 – Primeira folha do caderno de recortes - 1957 

Fonte: CEI 03 “Dona Zizi de Almeida” – Sorocaba 
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A forma de organização desse material nas instituições era semelhante, tratando-se de 

um caderno encapado com o nome da instituição e, em alguns casos, o título que tinha a intenção 

de indicar a serventia do mesmo como “Caderno de Recortes” ou “Caderno de Registros 

Históricos”. O interior dos cadernos é composto por colagens de jornais, diferenciando-se nos 

aspectos de indicação das fontes em alguns registros e em outros não. Por meio desses cadernos 

foi possível verificar a diversidade de referências feitas aos Parques Infantis em vários 

periódicos que circulavam na cidade na época. 

De maneira geral, os temas abordados nas reportagens recortadas traziam informações 

acerca de cursos oferecidos às educadoras, editais de matrícula, avisos de contratação de novos 

profissionais e convites para festas beneficentes que ocorriam nos parques. 

É importante pontuar que, assim como demonstrado na imagem, o caderno de registros 

históricos é composto por colagens organizadas pelos funcionários das instituições, o registro 

que aponta os dados relacionados aos periódicos e as datas das publicações foram encontrados 

junto às colagens anotados manualmente, por isso não é possível estimar a página na qual 

estavam localizadas as informações, uma vez que esses cadernos tornaram-se fonte única dos 

registros, com exceção do Jornal Cruzeiro do Sul, que possuí acervo preservado junto ao 

Gabinete de Leitura Sorocabano. 

Os registros encontrados nesses cadernos foram de suma importância para a elaboração 

desta pesquisa, uma vez que muitas reportagens utilizadas tiveram como única fonte, os recortes 

dos cadernos, como o Jornal Folha Popular de Sorocaba. Utilizamos na pesquisa, apenas os 

recortes em que foi possível identificar com precisão data e fonte, ficando de fora aquelas 

reportagens que não continham descrição no próprio recorte ou manual. 

Nesse formato, os Cadernos de Recortes, foram localizados em um total de cinco 

unidades, um em cada uma das cinco unidades selecionadas: Parque Infantil “Antônio Carlos 

de Barros”, Parque Infantil “Profa Marina Grohmann”, Parque Infantil “Dona Zizi de Almeida”, 

Parque Infantil “João Francisco Rosa” e Parque Infantil “Antônio Amábile”. Utilizamos todos 

os cinco cadernos encontrados, uma vez que em cada um deles predominam notícias das 

unidades de origem.  

Encontramos preservados nesses cadernos, registros que mostram divulgações das mais 

diversas atividades das instituições, chamamentos para matrículas, informes de reuniões de pais 

e mestres, registros de reclamações e elogios, além do conteúdo programático das atividades 

festivas. No subtítulo 1.3, “Os Periódicos”, trataremos com maior especificidade dos dados 
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encontrados nos periódicos da cidade. Esse material constituiu-se numa importante fonte para 

esta pesquisa, uma vez que possibilitou investigar o que se privilegiava na escrita das notícias 

e quais festas tinham maior enfoque, aparecendo mais vezes nos periódicos. 

 

1.3 Os Materiais Pedagógicos 

Os materiais pedagógicos como fonte de pesquisa na história da educação fazem parte 

da cultura material das escolas e são dispositivos fecundos para analisar seu uso como 

instrumento pedagógico na medida em que propõem “métodos e técnicas de aprendizagem” 

(CHOPPIN, 2002, p. 14), bem como as apropriações que lhes são conferidas, permitindo a 

investigação dos valores morais, religiosos e políticos que emanam (CHOPPIN, 2002). “Antes 

vista como uma dimensão da história das ideias ou da pedagogia, agora a pesquisa em impressos 

de destinação pedagógica é também um procedimento da história das práticas escolares mais 

cotidianas” (PAULILO, 2019, p. 10). 

Os materiais voltados para a orientação pedagógica dos profissionais de educação dos 

Parques Infantis aqui analisados ganham visibilidade uma vez que sua disseminação era ampla 

e sua circulação se dava de maneira institucionalizada. A distribuição dos materiais se dava 

pelos órgãos responsáveis pela administração dos Parques Infantis.  

Para Choppin (2002), o manual é depositário de um conteúdo e tem a função de 

transmitir aos jovens os saberes e habilidades julgados como indispensáveis à sociedade em 

determinada área e momento. 

 

Os manuais representam para os historiadores uma fonte privilegiada, seja 

qual for o interesse por questões relativas à educação, à cultura ou às 

mentalidades, à linguagem às ciências... ou ainda à economia do livro, às 

técnicas de impressão ou à semiologia da imagem. O manual é, realmente, um 

objeto complexo dotado de múltiplas funções, a maioria, aliás, totalmente 

desapercebidas aos olhos dos contemporâneos. É fascinante - até mesmo 

inquietante - constatar que cada um de nós tem um olhar parcial e parcializado 

sobre o manual: depende da posição que nós ocupamos, em um dado momento 

de nossa vida, no contexto educativo[...]. (CHOPPIN, 2002, p. 13). 

 

Diante disso, pode-se comparar os impressos ao que Marta Maria Chagas de Carvalho 

(2006) chama de “caixa de utensílios”, numa referência aos manuais pedagógicos como 

estratégia de formação docente. 

 

O Manual configurado como caixa de utensílios se organiza segundo a lógica 

de fornecer ao professor “coisas para usar’ na sala de aula, compondo um 
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programa curricular: uma poesia aqui, um canto ali, uma estorinha lá. Nessa 

lógica, o Manual é composto como impresso cujos usos supõem regras que 

não necessitam de explicitação, sendo dadas como regras culturalmente 

compartilhadas. Nesse sentido, a lógica que preside a composição desse tipo 

de Manual, que circulou nas últimas décadas do século XIX e primeiras do 

século XX, deve ser buscada no campo normativo das concepções 

pedagógicas que lhe são contemporâneas, que prescreviam a boa arte de 

ensinar como boa cópia de modelos. (CARVALHO, 2006, p. 02). 

 

Esses documentos eram expedidos pelo DEF- SP – Departamento de Educação Física 

do Estado4, que era a organização responsável pelos Parques Infantis do estado de São Paulo. 

As fontes foram em sua maioria localizadas junto ao acervo da Memória Documental (MD) e 

outras nas próprias unidades visitadas, muitos dos documentos encontrados tinham como 

função orientar o trabalho dos Parques Infantis.  

Alguns desses textos denominados “apostilas” e “coletâneas” eram utilizados em 

formações com os profissionais que atuavam nos parques. Evidencia-se ainda o uso dos 

materiais distribuídos na época pelos profissionais, alguns deles ainda podem ser encontrados 

preservados junto aos arquivos escolares. 

Desse conjunto de documentos disponibilizados pelo acervo da Memória Documental 

da Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade de São Paulo, selecionamos para 

compor o corpus documental da pesquisa dois documentos. O primeiro é uma Coletânea 

Didática produzida em fevereiro de 1970 pela Seção Técnico Educacional/ Setor de material 

didático, já o segundo documento configura-se numa Coletânea publicada pelo Departamento 

de Educação e Recreio no ano de 1972. 

A primeira Coletânea, publicada no ano de 1970, é composta por cerca de 150 páginas 

datilografadas na qual se encontram compilados alguns textos que objetivavam orientar as 

práticas nos Parques Infantis com as mais diversas temáticas. Alguns textos contidos nessa 

Coletânea tinham o intuito de catalogar os livros existentes nas unidades e estabeleciam 

horários para as atividades nos Parques. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 O Departamento de Educação Física do Estado (DEF-SP) foi um órgão criado pelo governo estadual estabelecido 

pelo Decreto n. 4.855, de 27 de janeiro de 1931. Esse órgão organizou a implantação dos Parques Infantis durante 

as décadas de 1940 a 1960 (FONSECA; FERREIRA.; PRANDI, 2015). 
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FIGURA 3 - Capa da Coletânea Didática -1970 

Fonte: Arquivo Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação – São Paulo 

 

Numa análise preliminar, é possível perceber as sugestões aos professores encontradas 

no material são organizadas por assuntos e, primeiramente, trazem explicações direcionadas 

aos profissionais, indicando como trabalhar as temáticas, algumas sugestões de atividades para 

ilustração, recorte, canções temáticas, roteiro para dramatizações e histórias em geral. As 

propostas da Coletânea têm como temática muitas vezes as festas religiosas como Páscoa e 

Natal, enfatizando a importância da formação moral e religiosa. 

A segunda Coletânea, publicada no ano de 1972, tinha o título de Parques e Centros, 

aludindo para quais instituições a publicação estava destinada, aos Parques Infantis e aos 

Centros da Juventude. Possuí 219 páginas datilografadas e em seu conteúdo encontram-se 

compilados documentos como: apostila de recreação utilizada nos cursos de formação, 

Sugestões para o trabalho com as temáticas do Folclore, Festas de São João/ Juninas, 

Independência do Brasil, Dia da Bandeira e Natal. Outros textos destinam-se ainda a tratar de 

temas como currículo e concepções de como a criança aprende, educação sexual e hipnose5 

para crianças. 

                                                 
5 O texto da Coletânea mencionado aqui que trata a respeito da hipnose está localizado na página 26, é atribuído 

ao Dr. Eloy Teixeira integrante da Sociedade Internacional de Hipnose Clínica e Experimental. Nesse texto, o 
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FIGURA 4 - Capa da Coletânea Didática -1972 

Fonte: Arquivo Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação – São Paulo 

 

A escolha por esses materiais como parte integrante das fontes a serem analisadas neste 

trabalho se justifica pelo fato desses documentos serem o único material encontrado que 

apresenta propostas de atividades práticas para orientar o trabalho dos educadores dos Parques 

Infantis em diferentes momentos do cotidiano escolar e, especialmente, nas ocasiões festivas. 

O discurso dos manuais pedagógicos distingue-se de qualquer outro, pois compõe um conjunto 

de saberes que são específicos para os professores e seu conteúdo é fundamental para 

historicizar o trabalho educacional (CATANI e SILVA, 2010). 

[...]os livros escritos para os professores foram feitos para ensinar a ensinar, 

explicando a relação pedagógica, as regras da vida escolar, o uso de 

determinados métodos em sala de aula, o desenvolvimento social, psicológico 

e fisiológico dos alunos. (CATANI e SILVA, 2010, p. 02). 

As Coletâneas Didáticas, apesar de serem exemplares volumosos, traziam referências 

às festas escolares apenas em alguns dos seus textos, não sendo materiais totalmente voltados 

para a orientação das práticas festivas. De maneira geral, na coletânea distribuída em 1970 

                                                 
autor defende o emprego de hipnose nos setores educativos e pedagógicos como maneira eficaz de amenizar 

“rebeldias infantis” e dificuldades de assimilação e memorização dos conteúdos escolares. 
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localizamos duas unidades tratando a respeito das festas da Páscoa e Natal, já na Coletânea 

distribuída em 1972, encontramos três unidades que se referiram às Festas Juninas, Dia da 

Independência do Brasil e Natal. Tratamos aqui desses textos pelo termo “unidade” para que 

seja possível a compreensão de que algumas páginas do documento eram dedicadas a cada festa, 

não sendo esse o termo utilizado na Coletânea Didática. 

 

1.4 Os Periódicos 

O levantamento dos periódicos em circulação na cidade de Sorocaba possibilitou um 

novo olhar para o objeto de pesquisa, permitindo perscrutar caminhos para além de uma 

perspectiva estritamente escolar. Isso por que a utilização de jornais não especificamente 

pedagógicos para a pesquisa em história da educação oportunizou entender como as festas 

escolares eram concebidas pela sociedade do seu tempo, qual é seu valor e quais são suas 

funções. Faria Filho (2002), ao analisar jornais mineiros do século XIX, define que: 

 

[...]o jornal foi visto como uma importante estratégia de construção de 

consensos, de propaganda política e religiosa, de produção de novas 

sensibilidades, maneiras e costumes. Sobretudo, os jornais foram vistos como 

importante estratégia educativa. (FARIA FILHO, 2002, p. 134). 

 

Os periódicos que compõe o conjunto de fontes escolhidas para este trabalho foram 

localizados principalmente a partir dos recortes dos cadernos encontrados nos arquivos dos 

Parques Infantis, notou-se nesses cadernos a predominância de três periódicos que circularam 

na cidade de Sorocaba no período que compreende essa pesquisa: o Jornal Cruzeiro do Sul, o 

Jornal Diário de Sorocaba e a Folha Popular de Sorocaba, dos quais fazemos uma breve 

apresentação abaixo: 

O Jornal Cruzeiro do Sul foi fundado, em 12 de junho de 1903, pelos irmãos Joaquim 

Firmino de Camargo Pires e João Clímaco. Iniciou sua circulação ainda em 1903, tinha 

inicialmente quatro páginas e sua circulação era bissemanal. O jornal continua em circulação 

na cidade, os arquivos do periódico foram encontrados na íntegra no Gabinete de Leitura 

Sorocabano e estão também disponíveis em formato digital na página do jornal. 

Por sua vez, o Jornal Diário de Sorocaba teve sua fundação muitos anos depois, em 6 

de julho de 1958, pelo jornalista Vitor Cioffi de Luca. Sua circulação se deu no formato diário 

e continua em circulação na cidade de Sorocaba, seu acervo pode ser encontrado também no 

Gabinete de Leitura Sorocabano. 
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Sobre o Jornal Folha Popular de Sorocaba foram encontradas poucas informações 

acerca de sua fundação e circulação, apreendemos que esse periódico era um diário de 

orientação católica e que pertencia à Cúria Metropolitana de Sorocaba (Jornal Cruzeiro Do Sul, 

2018, p. 07). A dificuldade de acesso a esse periódico, bem como de pesquisas sobre ele 

impossibilitou apreender com exatidão seu período de circulação, que é estimado entre os anos 

de 1950 a 1962. O principal meio de contato com esse impresso foi através dos recortes 

encontrados nos cadernos das instituições, posteriormente parte de seus arquivos foram também 

localizados no Gabinete de Leitura Sorocabano. 

Dentre os registros encontrados nos Cadernos de Recortes, destacamos aqui a coluna 

Parques Infantis em Revista. Essa coluna dedicava-se exclusivamente a apresentar informações 

específicas acerca das atividades de cada Parque Infantil, como informes de eventos e atividades 

que iriam ocorrer, notícias de visitas recebidas nas instituições, avisos sobre a merenda dos 

alunos e agradecimentos diversos. Nessa coluna existia uma divisão para as notícias de cada 

unidade. Através dos registros encontrados, é possível perceber que a coluna era mensal e que 

foi veiculada pelo menos entre os anos de 1960 e 1961, sua publicação fazia parte do Jornal 

Folha Popular de Sorocaba. 
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FIGURA 5 –  Coluna Parques Infantis em Revista. - 1961 

Fonte: Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros” – São Paulo 

 

 

A imprensa é um local de circulação de ideias e nesse contexto, os periódicos enquanto 

fonte de estudo são uma ferramenta potente para entender a produção e a circulação de ideias 

de um dado período como instrumentos que permitem analisar como os discursos são formados 

de maneira a legitimar ideias, opiniões e valores. 

 

A imprensa participa da história, produz discursos, legitima e exclui outros, 

registra, comenta, ressalta, convence, forma opiniões. É lugar de produção e 

circulação de ideias, e como tal, passa pela educação, em seu sentido amplo e 

restrito. Nesse sentido, cabe ressaltar sobre os estudos com os impressos, que 

também a atividade jornalística contém uma faceta educativa. (BIZERRA E 

COSTA, 2016, p. 137). 

 

Para Catani e Bastos (2002), a análise da imprensa educacional feita pelos professores, 

pelos alunos, pelo Estado ou por outras instituições como sindicatos, associações e igrejas pode 

se configurar como um excelente observatório para compreender a ideologia que permeia a 

construção do texto e nessa perspectiva: 
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[...]torna-se um guia prático o cotidiano educacional e escolar, permitindo ao 

pesquisador estudar o pensamento pedagógico de um determinado setor ou de 

um grupo social a partir da análise do discurso veiculado e da ressonância dos 

temas debatidos, dentro e fora do universo escolar. (CATANI e BASTOS, 

2002, p. 05). 

 

As menções aos Parques Infantis nos periódicos locais nos possibilitaram analisar como 

as festas escolares foram retratadas no período da pesquisa, relacionando quais informações 

sobre esses eventos eram relevantes para a sociedade e quais mereciam ser retomadas nos 

registros considerados oficiais.  

 

  1.5 As Fotografias 

Durante o processo analítico deste trabalho, percebeu-se também a potencialidade da 

utilização de fotografias encontradas nos arquivos escolares como fonte para a pesquisa 

histórica. Vidal e Silva (2010) sinalizam o interesse pelo trabalho com o material iconográfico 

encontrado nos arquivos escolares uma vez que: 

 

As fontes iconográficas também têm angariado relevo na investigação acerca 

da cultura material. Fotografias, gravuras e desenhos (inclusive infantis) 

podem trazer elementos para o entendimento dos modos como os artefatos 

foram sendo introduzidos nas escolas e indiciar as formas de sua apropriação 

pelos sujeitos em situações escolares”. (VIDAL e SILVA, 2010, p. 40). 

 

As imagens utilizadas neste trabalho pertencem aos arquivos das instituições estudadas 

e possuem como característica comum o fato de terem sido produzidas por membros das 

unidades como maneira de registro das atividades escolares. As imagens puderam ser 

encontradas em todas as unidades, porém, privilegiou-se a análise das fotografias encontradas 

nos Parques Infantis “Dona Zizi de Almeida”, “João Francisco Rosa” e “Antônio Amábile”, 

porque traziam o registro temporal em cada imagem, facilitando sua identificação. De acordo 

com Kossoy (1989), no trabalho com fotografias: 

 

O valor e o alcance dos documentos, bem como sua viável interpretação, está 

na razão direta de quem consegue – em função de sua bagagem cultural, 

sensibilidade, experiência humana e profissional – formular-lhes perguntas 

adequadas e inteligentes. Jamais se poderão decodificar tais informações – que 

permitem enfoques multidisciplinares – se não houver um mergulho naquele 

momento histórico, fragmentariamente congelado no conteúdo da imagem e 

globalmente circunscrito ao ato da tomada do registro. (KOSSOY, 1989, p. 

100). 
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Ainda que se tratem de fotografias produzidas pela comunidade escolar, neste estudo 

não pretendemos que as imagens sejam utilizadas como evidência histórica, mas sim como 

vestígios do passado que contribuem com a tarefa do pesquisador de sintonizar-se com a 

sensibilidade de determinado período e de seus significados (SOUZA, 2009).  

Nas unidades escolares encontramos um conjunto significativo de fotografias com 

aproximadamente 300 imagens, em algumas unidades elas encontravam-se preservadas em 

pastas e catalogadas de acordo com a data em que foram produzidas, como nas unidades Parque 

Infantil “João Francisco Rosa” e Parque Infantil “Antônio Amábile”, trazendo muitas vezes 

também registros a respeito dos indivíduos fotografados, sejam eles funcionários ou alunos.  

 Já nas unidades Parque Infantil “Antônio Carlos de Barros”, Parque Infantil “Profa 

Marina Grohmann” e Parque Infantil “Dona Zizi de Almeida”, encontramos as fotos em caixas 

antigas, envelopes e álbuns diversos. A maneira de armazenamento das imagens fez que elas 

acabassem se misturando e ficou o enorme desafio de descobrir a data a que pertencia. Algumas 

dessas imagens possuíam a data registrada, mas em outras não conseguimos precisar a data, por 

isso elas acabaram ficando de fora desta pesquisa.  Foi louvável o auxílio dos funcionários 

antigos que ainda atuam nas unidades e ajudaram na identificação das fotografias, apontado a 

quais festas elas pertenciam, em meio a esse processo, iam reconhecendo colegas e situações 

vividas nos Parques Infantis.  

Podemos dizer que a maioria das fotos encontradas durante a pesquisa tem como pano 

de fundo as festas escolares, contribuindo para o propósito deste trabalho em discutir as 

configurações e usos das comemorações, bem como sua inserção na cultura específica da 

escola. Além das imagens das festas escolares utilizadas nesta pesquisa, outras festas também 

tinham um número importante de registros, como as imagens das festas de formatura, visitas de 

autoridades, exposições de trabalhos e festas de inaugurações. 

  

A escola é, por excelência, o lugar onde se aprende a comemorar as datas 

cívicas, históricas e, inclusive, as religiosas. Para a comemoração, é preparada 

e oferecida aos alunos e aos seus familiares uma programação composta de 

ações próprias do universo escolar, tais como apresentação de coral, exposição 

de trabalhos infantis, apresentações teatrais, muito frequentemente registradas 

sob a forma de fotografias. Numa retrospectiva histórica, o sentido da 

comemoração e, numa perspectiva mais ampla, o próprio sentido de 

comemorar e as representações que esse tipo de ação engendra no âmbito do 

universo escolar, particularmente na produção de conjuntos de representação, 

como é o caso do álbum fotográfico, foram registrados e preservados como 

momentos excepcionais. (ABDALA, 2013, p. 150). 
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No trabalho com as fotografias muitas perguntas surgiram e vieram a nortear essa etapa 

da pesquisa como: Para que se fotografou esse momento? Quais imagens do cotidiano escolar 

essas fotos representavam e quais momentos eram registrados num maior número de imagens? 

Como as crianças e as educadoras apareciam nas imagens? 

 

Na memória das escolas públicas, as fotografias inscrevem-se na imanência 

do tempo presente, nos acontecimentos significativos para professores, alunos 

e funcionários partícipes dessa temporalidade do agora, e assim, ela se 

constitui em um instrumento de memória institucional e de recordação, e 

poucas vezes, como instrumento de história. (SOUZA, 2001, p. 75). 

 

O desafio para o historiador que busca utilizar a fotografia como fonte de estudo é 

ponderar a maneira de interpretá-las. A leitura de imagens requer uma “alfabetização do olhar” 

(Kossoy, 1989), então se faz necessário submetê-las a uma crítica, levando em consideração 

suas características temporais e culturais além dos mecanismos empenhados em sua produção. 

As fotografias escolares revelam “[...]a expressão da forma escolar – uma maneira de ser e 

comportar na escola -, representações de uma cultura institucional veiculadora de 

conhecimentos, valores, normas e símbolos considerados legítimos” (SOUZA, 2001, p. 81). 

As fotografias das festas escolares são um material que expressa, sobretudo imagens do 

tempo excepcional, ou seja, aquele que se separa do cotidiano. Nesse contexto são comuns as 

fotos posadas em grupo, fotos da escola arrumada para os eventos ou até mesmo dos números 

apresentados pelas crianças, a intencionalidade de quem fotografa nem sempre pode ser lida 

pelo historiador, mas ficar atento a esses detalhes e pressupostos contidos nas imagens é 

essencial para a análise do pesquisador. Ao considerar o contexto em que as imagens foram 

produzidas, a fotografia é então um material que expressa “valores, escolhas e referências” 

(ABDALA, 2013, p. 45). 

 

O uso de imagens, em diferentes períodos, como objetos de devoção ou meios 

de persuasão, de transmitir informação ou de oferecer prazer, permite-lhes 

testemunhar antigas formas de religião, de conhecimento, crença, deleite etc. 

Embora os textos também ofereçam indícios valiosos, imagens constituem-se 

no melhor guia para o poder de representações visuais nas vidas religiosa e 

política de vidas passadas. (BURKE, 2017, p. 24).  

 

Sobre a interpretação das imagens, Burke (2017) aponta muitas vezes que a imagem se 

torna o próprio texto, afirmando ainda que fotografias de crianças “[...] têm como principal 

objetivo documentar a história da infância, ou seja, as mudanças na visão que os adultos têm 

das crianças” (BURKE, 2017, p. 158). 
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Dessa maneira, o conjunto de fontes escolhidas para compor o corpus documental do 

trabalho compreende as obras que tratam da constituição das instituições escolares na cidade 

de Sorocaba, as normativas legais que regulavam o funcionamento das instituições, Livros Ata 

de Reuniões Pedagógicas, o conjunto de periódicos aqui apresentados e as fotos coletadas nos 

arquivos que mostram a dinâmica das festas escolares.  

O entrecruzamento das fontes elencadas para estudo permite compreender a relação das 

festas com a cultura escolar na cidade de Sorocaba e a maneira como ela é construída pelas 

crianças, educadores e comunidade escolar, bem como a compreensão do campo em que se 

inserem as festas escolares como objeto de estudo. 

Neste primeiro capítulo, buscamos primeiramente apresentar as obras que foram 

importantes para as análises empreendidas nesta pesquisa de forma que se possa entender com 

quais obras se pretende dialogar, além de detalhar quais fontes serão utilizadas neste trabalho e 

seus usos, uma vez que elas apresentam características distintas quanto a sua localização, tipo 

e potencialidades metodológicas. 
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Capítulo 2 

O projeto dos Parques Infantis e sua inserção na cidade 

de Sorocaba 
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2.1 O projeto dos Parques Infantis na cidade de São Paulo 

Buscamos neste capítulo trazer algumas referências para a análise que se pretende, ou 

seja, uma síntese dos aspectos da criação dos Parques Infantis. Para tanto analisamos a 

implantação dos Parques Infantis na cidade de São Paulo bem como os componentes de sua 

cultura escolar que revelam qual concepção amparava suas práticas, proporcionando uma 

análise complementar à construção da cultura escolar das instituições Sorocabanas.  

A retomada da criação dos Parques Infantis na cidade de São Paulo se justifica pelo fato 

dos Parques Infantis de Sorocaba receberem orientações técnico pedagógicas da Secretária 

Municipal de Educação da cidade de São Paulo até meados da década de 1970 (MARTINEZ, 

2005), período que abrange grande parte do recorte histórico feito para esta pesquisa. 

De acordo com os estudos supracitados, podemos dizer que os Parques Infantis criados 

em 1935 na cidade de São Paulo pelo escritor Mário de Andrade, que neste período dirigia o 

Departamento de Cultura e Recreação da cidade de São Paulo (FARIA, 1999), podem ser 

considerados como a origem da rede de educação infantil paulistana, compreendendo a 

princípio a faixa etária de três a seis anos de idade. Diferentemente do modelo com foco 

exclusivo em fatores assistencialistas, nos Parques Infantis, as crianças: 

 

 [...]produziam cultura e conviviam com a diversidade da cultura nacional, 

quando o cuidado e a educação não estavam antagonizados, e a educação, a 

assistência e a cultura estavam macunaimicamente integradas, no tríplice 

objetivo parqueano: educar, assistir e recrear. (FARIA, 1999 p. 62). 

 

Os estudos de Kuhlmann Jr. (2019) evidenciam que as primeiras menções ao termo 

Parque Infantil surgem antes de 1935, problematizando então a atribuição de originalidade da 

instituição extraescolar denominada Parque Infantil, indica ainda que a autoria da proposta da 

instituição seria de Fernando de Azevedo, os estudos revelam ainda que o nome Parque Infantil 

fora inspirado no playground norte-americano. 

 

Fernando de Azevedo utilizou uma tradução quase literal dos playgrounds, 

desde o Código de Educação, de 1933, com a expressão “campos de recreios 

e jogos”. Azevedo foi um dos principais colaboradores na proposta de 

estruturação do Departamento de Cultura paulistano. (KUHLMANN JR., 

2019, p. 226). 

 

Os estudos anteriormente apresentados evidenciam principalmente a utilização da 

nomenclatura “Parques Infantis”, questionando em que local o nome teria sido utilizado 

primeiro. Outra iniciativa precursora da experiência da cidade de São Paulo aponta que a Escola 
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de Saúde Santista foi inaugurada no dia 23 de fevereiro de 1931, para ser depois incorporada à 

prefeitura no ano de 1942 com a denominação de Parque Infantil (KUHLMANN JR, 2019). 

Ainda que a denominação tenha vindo posteriormente, Kuhlmann Jr. (2019) aponta que esta foi 

uma iniciativa anterior à experiência da cidade de São Paulo.  

Sobre essa instituição observa-se a intenção de que os Parques Infantis fossem um 

ambiente propício para o desenvolvimento das crianças, buscando que se tornassem pessoas 

úteis à sociedade e à pátria. 

 

O Parque Infantil possuiria um ambiente sadio, com coisas interessantes para 

crianças de 3 a 7 anos de idade, onde poderiam desenvolver suas 

potencialidades naturais, por meio da educação. Ensinavam-se boas maneiras, 

hábitos de higiene, “com leveza, desenvolvendo-lhes o intelecto e assistiam-

lhes a saúde”. Considerava também que as crianças caminhavam para se 

tornarem seres educados, úteis “ao próximo, à sociedade e à pátria”. Segundo 

a Inspetora Diva, as crianças daquela época não tinham mais em suas casas o 

ambiente natural para desenvolver suas atividades, “não só as crianças pobres, 

mas também as que moravam em apartamentos, presas como passarinhos de 

luxo em gaiolas, em um ambiente sem luz, e sem sol”. (CUNHA, 2018, p. 

104). 

 

A dinâmica de trabalho nos Parques Infantis evidenciava uma preocupação com 

atividades extraescolares sendo o folclore e a questão estética alguns dos pontos privilegiados. 

Falava-se na valorização da tríplice parqueana que compreendia os objetivos de educar, assistir 

e recrear, para tanto, Nicanor Miranda, que era chefe do departamento de Cultura e Recreação 

da cidade de São Paulo, estabeleceu Plano Inicial da Secção dos Parques Infantis, no ano de 

1936, com diversas orientações pedagógicas e administrativas para as instituições em diversas 

áreas do saber: educação física, educação moral, educação intelectual, educação social e 

educação higiênica. 

 

[...]o surgimento dos Parques Infantis em São Paulo não ocorreu em um 

momento político que poderia ser avaliado como tranquilo. Estávamos 

vivendo a concepção ideológica do Estado Novo com Getúlio Vargas, sendo 

decisivo para a elite industrial que procurava assegurar sua ascensão ao poder. 

Esse período se caracteriza ainda pela difusão de uma ideologia própria que 

procurava assegurar a formação do chamado homem novo que procurasse se 

integrar à nação, que fosse puro de atos e pensamentos, neste sentido, o 

desenvolvimento de atividades físicas que se prestassem à construção de um 

corpo delgado, com espírito de disciplina, com destreza, com saúde, beleza de 

formas e harmonia de proporções eram algumas das metas a serem alcançadas. 

A educação física e a educação do corpo e da mente ganharam proporções 

mais amplas, sua importância era grande devido à contribuição que poderiam 

dar para a formação deste homem, num conceito de cidadania no qual a 

democracia e a criticidade não estavam contemplados. (GOBBI, 2002, p. 149). 
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De acordo com Miranda (1936), entre as propostas elencadas como propulsoras para o 

desenvolvimento dos objetivos de educação intelectual das crianças, está a criação de 

bibliotecas, bem como a recomendação de leituras orais pelas educadoras, os exercícios físicos 

adequados à idade e as noções primárias de músicas que poderiam ser aproveitados nos dias de 

festas. 

 

[...] promovendo ainda nos dias de festa nacional e de celebração universal 

como o dia do trabalho e o dia de Natal, concertos de bandas; fundando o 

teatro infantil a fim de cultivar o desembaraço, adestrar o trato social e formar 

a personalidade moral; ensinando-lhe declamação a fim de inspirar, pela 

exibição individual, a confiança em si e formar a noção da própria 

personalidade. (MIRANDA, 1936, p. 97). 

 

Constam no Regimento Escolar do Parque Infantil da cidade de São Paulo (1937), 

orientações quanto à obrigatoriedade de que os funcionários participassem de “reuniões na 

chefia, festivais e outras realizações fora do parque”, pode-se considerar que esta foi uma das 

primeiras normativas sobre a realização das festas naquele espaço. Ainda de acordo com o Ato 

de criação dos Parques Infantis consta no art. 58, do Capítulo III (Dos Divertimentos Públicos) 

do Título IV (Da Divisão de Educação e Recreio) do Ato 861, as seguintes orientações: 

 

g) organizar e estimular todos os divertimentos públicos, inspirados na 

tradição do país, e quaisquer outros que possam interessar à população; 

h) estudar e estabelecer planos de propaganda e de execução que tenham por 

fim vulgarizar e tornar mais acessíveis e atraentes os festejos carnavalescos, 

as festas de São João e outras de interesse etnológico, ‘folk-lorico’, ou 

popular. 

 

Nos Parques Infantis, o atendimento era dirigido para uma extensa faixa etária que ia 

dos três aos doze anos e que acontecia no mesmo espaço, esse atendimento acontecia no 

contraturno do horário escolar. 

 

Nesse aspecto, distanciam-se do modelo froebeliano do jardim de infância do 

final do Império e do início da república. Ali, a educação moral, a formação 

do cidadão, passava pelo cultivo da polidez, da ordem e do senso estético, por 

meio de exercícios regrados conduzidos pela mestra. Mas, nos dois casos 

alega-se estar levando em conta as necessidades da criança, o que se tornará 

um argumento recorrente. (KUHLMANN JR., 2000, p. 484). 

 

O modelo dos Parques Infantis se espalhou por outras cidades e se expandiu para várias 

localidades do país, como interior no Estado de São Paulo (incluindo Sorocaba), Distrito 

Federal, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Recife e Rio Grande do Sul (KUHLMANN JR, 
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2000). Os Parques Infantis de Sorocaba são tributários do projeto pioneiro da cidade de São 

Paulo. 

 

2.2 A criação dos Parques Infantis Sorocabanos e o contorno de suas festas escolares 

Sorocaba é uma cidade que está localizada na região sudeste do Estado de São Paulo. 

No ano de 1599 a história de Sorocaba tem início, Don Francisco de Souza, governador-geral 

do Brasil (entre 1591 e 1602) esteve na região acreditando que nestas terras ainda teria ouro e 

levantou o pelourinho, símbolo do poder real, na Nova Vila de Nossa Senhora da Ponte de Mont 

Serrat. 

O capitão Baltazar Fernandes se mudou para a região com sua família e seus escravos 

em 1634 e fundou um povoado, ao qual deu o nome de Sorocaba, denominação que na 

linguagem Tupi-Guarani significa "Terra Rasgada". Sorocaba, tornou-se com o passar dos anos 

parada obrigatória para os tropeiros devido sua posição estratégica. (ALMEIDA, 1969). 

Com a construção da capela de Nossa Senhora da Ponte, que foi entregue no dia 21 de 

abril de 1660, foi estabelecido um acordo no qual os monges deveriam então: 

 

[...]os monges construiriam ao lado um convento, fariam anualmente a festa 

de Nossa Senhora da Ponte em sufrágio por sua alma. Eles abririam uma 

escola para ensinar latim e cantochão aos meninos de Sorocaba, condição 

aceita para a composição das questões do terreno com a Câmara. (ALMEIDA, 

1989, p. 28). 

 

Dessa maneira, a primeira escola de Sorocaba foi fundada pelos padres beneditinos em 

1667, e tinha como uma de suas finalidades o aprendizado de “latim e cantochão” aos 

moradores da vila que quisessem estudar, porém seu funcionamento se iniciou somente em 

1728 e continuou até 1805 (MENON, 1998). A partir de seu fechamento, a Câmara Municipal 

pede diretamente ao Príncipe Dom João, a escola masculina régia, que foi a primeira escola 

pública da cidade, instalada oficialmente em 1815. Baddini (2002) destaca que a cidade: 

 

[...] foi elevada à categoria de cidade pela Lei Provincial de 5 de fevereiro de 

1842, na mesma ocasião em que outras vilas da província também foram, 

como Itu e Campinas. O município possuía, então, cerca de 10.000 habitantes, 

dos quais um terço residia no centro urbano. (BADDINI, 2002, p. 144). 

 

A educação na cidade começa a ganhar novos contornos concomitantemente à expansão 

econômica que acontecia a partir da década de 1870, então “a cidade vai se tornando um centro 

urbano de expressão, como mostra a visita da família Imperial por duas vezes, no período” 
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(GONZÁLES e SANDANO, 2006 p. 42). A cidade, com o fluxo de tropeiros, ganhou uma 

Feira de Muares, na qual brasileiros de todos os Estados reuniam-se para comprar e vender 

animais. Novos ciclos de desenvolvimento econômico marcaram a história de Sorocaba a partir 

de 1875, como a inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana. Os autores destacam ainda que 

“a instrução dos meninos, em Sorocaba, iniciou-se, praticamente desde sua fundação, com os 

monges beneditinos, trazidos pelo fundador da cidade, Baltazar Fernandes” (GONZÁLES e 

SANDANO, 2006, p. 35). 

A criação do primeiro Parque Infantil na cidade de Sorocaba aconteceu somente no ano 

de 1954, quase duas décadas depois da origem do primeiro projeto em São Paulo, porém, as 

análises realizadas nos exemplares do Jornal Cruzeiro do Sul nos mostram que os debates 

acerca da necessidade dos Parques Infantis na cidade de Sorocaba aconteceram muito antes, 

mais especificamente no ano de 1943, e sua necessidade ainda foi registrada em notícias dos 

anos de 1945, 1947 e 1952. O crescimento industrial e a utilização da mão de obra feminina na 

cidade impulsionaram ações de pressão ao poder público para que essas instituições fossem 

instaladas na cidade (FARIA, 2005). 

Na publicação do dia 29 de janeiro de 1943, o jornalista Jurandyr Baddini Rocha, editor 

chefe do jornal, escreve a reportagem da capa do Jornal Cruzeiro do Sul, um texto pleiteando 

a criação dos Parques Infantis na cidade de Sorocaba, justificando que essas instituições seriam 

úteis ao atendimento de crianças que passam por situação de vulnerabilidade social “[...] por 

uma assistência mais positiva ao garoto de rua, a infância semiabandonada, que anda por aí 

fazendo diabruras e frequentando diuturnamente a escola dos maus costumes” (p. 01). 

A reportagem segue explicando que a prefeitura não precisaria de muitos recursos para 

a implantação, necessitando somente de um terreno amplo para a sua conclusão. Outro excerto 

que chama a atenção é o parágrafo em que o autor escreve sobre os benefícios que a criação de 

um Parque Infantil traria às crianças da cidade como o aprendizado de bons costumes, noções 

de ordem e disciplina, a prática de esporte e a disseminação de hábitos de higiene. 

 

Frequentando esse centro de diversões, a criança estaria enriquecendo-se 

insensivelmente de bons costumes: seguindo horário pré-estabelecido, teria 

desde logo noção de ordem e de disciplina: exercitando-se nos vários 

aparelhos, estaria praticando esporte suave e de acordo com suas condições 

físicas; comparecendo limpinho e em ordem, teria contato mais íntimo com a 

higiene. (Jornal Cruzeiro do Sul, 1943, p. 01). 

 

No dia 22 de setembro de 1945, mais uma reportagem de capa é veiculada no Jornal 

Cruzeiro do Sul pleiteando a criação dos Parques Infantis em Sorocaba, fica bastante evidente 
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na escrita a preocupação com os rumos que a infância sem a assistência de uma instituição que 

os atenda pode ter. 

 

A infância, principalmente numa cidade como a nossa, de altos índices 

operários, e onde os pequenos, livres dos cuidados dos pais, entregues aos seus 

afazeres, se deixam levar por companhias pouco úteis, embrenhando-se 

paulatinamente e com segurança pelos caminhos pouco claros e impróprios 

aos que desejam se transformar em verdadeiros cidadãos, prestativos e caros 

à pátria. (p. 01). 

 

FIGURA 6 – Reportagem pleiteando a criação dos Parques Infantis em Sorocaba  

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul – 22/09/1945 

 

Na reportagem do dia 6 de agosto de 1947, também publicada no Jornal Cruzeiro do 

Sul, mais um apelo é feito às autoridades iniciando sua escrita com a frase “[...] pode parecer 

teimosia, obsessão ou coisa parecida, mas o fato é que não nos conformamos com a situação 

das crianças sorocabanas” (p. 01), demonstrando que as solicitações para a criação dos Parques 

Infantis era constante, esse texto cita também a recém- implantação dos Parques na cidade de 

Botucatu e questiona o fato de Sorocaba ainda não ter sido contemplada com a implementação 

das instituições infantis. 

 

[...]não encontrando motivos para essa ogerisa, para esse pavor de tomarmos 

a peito a reeducação dos pequeninos transviados que temos, não 

compreendemos também o porquê do pavor de responsabilidade nascido no 

nosso espírito, com relação aos menores abandonados e entregues aos seus 

destinos. (p. 01). 

 

O texto demonstra ter a intenção de compilar todos os motivos pelos quais os Parques 

deveriam ser criados enfatizando o atendimento às crianças abandonadas. Em um de seus 

parágrafos, identifica ainda os filhos de operários como sendo parte dessas crianças que não 

teriam a assistência necessária ao seu desenvolvimento: “E os filhos de operários que, 

comumente, andam por aí, enquanto os seus pais trabalham? Vamos mandá-los para o “futuro” 

educandário ou vamos metê-los nos abrigos da rua 7 de setembro? Que vamos fazer com eles?” 

(p. 01). 
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De acordo com os estudos de Oliveira (2010) sobre a criação do primeiro Parque Infantil 

de Sorocaba, o projeto na cidade foi impulsionado pelas ideias do jovem José Carlos de 

Almeida6, que conheceu o modelo Paulista e desejava implantá-lo na cidade. Para que isso 

acontecesse, iniciou uma campanha com mensagens no rodapé do Jornal Cruzeiro do Sul em 

1953, a fim de alertar as autoridades e a população sobre os benefícios que os Parques Infantis 

trariam para as mães trabalhadoras que não tinham onde deixar seus filhos (OLIVEIRA, 2010). 

Para José Carlos de Almeida, a criação dos Parques Infantis seria uma maneira de 

solucionar um problema social crescente “[...] eram mães de poucos recursos que não tinham 

onde deixar seus filhos menores para trabalhar e assim ajudar no sustento da família; eram 

crianças que precisavam de educação, de orientações e até de alimentação.” (OLIVEIRA, 2010, 

p. 45). As publicações feitas pelo jovem no Jornal Cruzeiro do Sul despertaram a atenção do 

prefeito da época, Emerenciano Prestes de Barros, que o chamou em seu gabinete para saber 

mais sobre o projeto, demonstrando interesses políticos e sociais para a instalação dos Parques, 

uma vez que o bairro do Além Ponte, local em que fora construído o primeiro Parque Infantil, 

era um de seus redutos eleitorais e local no qual a família Prestes de Barros possuía extensões 

de terra.  

 

O Parque Infantil passou a ser realidade e assumido como uma das propostas 

educacionais do prefeito, que tinha como finalidade atender a uma parcela da 

população quase que totalmente excluída das políticas públicas de educação 

infantil. (OLIVEIRA, 2010, p. 48). 

Os Parques foram construídos em terrenos do município que se localizavam em bairros 

novos e muitas vezes afastados do centro. De acordo com Martinez (2005), suas atividades 

“estavam relacionadas à recreação, assistência ao ensino, prevenção para a vida prática, com 

noções de higiene e oferecendo, também, a merenda escolar.” (p. 22). 

                                                 
6José Carlos de Almeida era, no período em que antecede a criação dos parques, estudante de Educação Física na 

Universidade de São Paulo. Conheceu os parques infantis na cidade de São Paulo e achou interessante e útil levar 

a ideia para Sorocaba. Iniciando uma campanha no principal jornal da cidade, Jornal Cruzeiro do Sul, para a 

implantação das instituições (OLIVEIRA, 2010). 
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FIGURA 7– Reportagem sobre a inauguração do Parque Infantil “Antônio Carlos de Barros” – 1954 

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul – 26/09/1954. 

 

 

FOTOGRAFIA 1 –Fachada do Parque Infantil “Antônio Carlos de Barros” – 1954 

Fonte: Escola Municipal “Quinzinho de Barros” – Sorocaba 

 

 

 

Em síntese, os debates acerca da criação do primeiro Parque Infantil da cidade de 

Sorocaba iniciaram-se mais de uma década antes da sua criação e foram marcados por 

reivindicações não só do Prof. José Carlos de Almeida, como de outros personagens da 

imprensa Sorocabana que fizeram do jornal um palanque para propagar os benefícios que essas 
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instituições trariam e para cobrar das autoridades sua instalação. Outra característica é a de que 

a construção do primeiro Parque Infantil na cidade de Sorocaba indicou não somente os 

interesses sociais que fundamentaram o projeto, mas também interesses políticos e eleitoreiros.  

É válido analisar os argumentos utilizados nas reportagens que apontam, em sua 

maioria, a necessidade de atendimento a crianças em vulnerabilidade social, muitas vezes os 

filhos de operários, e sobre a oportunidade de que nesses lugares fossem propagados ideais de 

ordem e bons costumes.  

O Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, foi o primeiro Parque Infantil de 

Sorocaba, inaugurado no ano de 1954, funcionava no bairro Além Ponte e atendia 500 crianças 

de três até a doze anos. O modelo adotado trazia muitas semelhanças com aquele proposto por 

Mário de Andrade na cidade de São Paulo (OLIVEIRA, 2010), por exemplo, a faixa etária que 

fora escolhida para o atendimento, as considerações na construção do prédio e na adoção de 

propostas de ensino semelhantes, considerando a tríplice: educar, assistir e recrear. 

Apresentadas até aqui algumas das características gerais sobre o processo de criação dos 

Parques, trataremos agora das características mais específicas e necessárias a sua implantação, 

como o treinamento e a preparação das educadoras para atuarem no primeiro Parque Infantil 

Sorocabano. Oliveira (2010) explica que houve uma visita das educadoras a uma pré-escola da 

cidade de Santos, a fim de compreender como se davam as práticas pedagógicas neste espaço. 

 

Antes de iniciar as atividades no Parque Infantil, durante 15 dias, as 

professoras participaram das rotinas pedagógicas de Educação Infantil, na 

Pré-Escola Municipal “Leonor Mendes de Barros”, na cidade de Santos, 

observando as atividades desenvolvidas e a prática pedagógica, como 

estagiárias naquela instituição, principalmente por não terem formação 

específica em educação infantil. (OLIVEIRA, 2010, p. 47). 

 

A orientação técnica, bem como o atendimento das necessidades materiais das 

instituições era realizada pelo Departamento de Educação Física do estado (DEF-SP), sendo o 

Prof. José Carlos de Almeida um intermediador das ações implementadas na cidade de São 

Paulo, uma vez que ocupava o cargo de chefe da Delegacia Regional de Educação Física. 

As autoras Martinez (2005) e Oliveira (2010) registram em suas pesquisas as 

características dos uniformes das professoras que, inicialmente, era composto por saia evasê e 

blusa o que dificultava o exercício das atividades com as crianças como correr, brincar e sentar-

se ao chão, sendo modificado posteriormente para o uso de calças compridas ainda que esse 

hábito fosse diferente dos costumes da época.  
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As professoras, por conta de conseguirem acompanhar as crianças pequenas 

em suas atividades, usavam calças compridas, assim podiam correr e sentar-

se no chão com as crianças, o que favorecia o bom relacionamento com elas. 

Eram, no entanto, criticadas, pois a moral da época (anos de 1950) não 

permitia que professoras usassem outra vestimenta que não fosse o uniforme 

imposto: saia e blusa. Mas elas insistiram, não esperando o final dessa década 

e início dos anos 60, quando foi liberado o uso das calças compridas na escola. 

(MARTINEZ, 2005, p. 22). 

 

As festas escolares faziam parte do cotidiano da instituição, para sua realização eram 

despendidos esforços da toda a equipe escolar. Compunham o conjunto de comemorações do 

Parque Infantil tanto as datas que rememoram os símbolos cristãos e as datas cívicas, como 

outras que buscam homenagear determinados grupos como o dia das mães, o dia das crianças 

e o dia do índio, configurando esses momentos como parte integrante da cultura escolar: 

 

Eram também muito trabalhadas, na parte pedagógica, as datas 

comemorativas (Dia das Mães, dos Pais, Páscoa, Dia do Índio, Semana da 

Pátria e Natal). Participavam do desfile de 7 de Setembro pelas ruas centrais 

da cidade, com blocos temáticos. Pedagogicamente, era usado o material da 

“tia Corina”, orientado por Dona Araci, chefe da Divisão de Educação Infantil 

de São Paulo. (OLIVEIRA, 2010, p. 59). 

 

Nos Parques Infantis da cidade de Sorocaba, as festas cívicas constituíam-se como uma 

prática sistemática. Observa-se no Regimento Interno dos Parques Infantis de Sorocaba, sob o 

decreto nº 266, publicado em 5 de novembro de 1958, no Jornal do Cruzeiro Do Sul, que, entre 

outras disposições, trazia enquanto incumbências da diretoria no artigo 15, item 9, “promover 

comemorações de datas nacionais e outras por meio de festas infantis, que servindo à educação 

cívica e estética das crianças, contribuem para despertar o interesse das famílias pelo Parque”. 

(p. 04).  

Os estudos de Oliveira (2010) abarcaram o histórico da criação do primeiro Parque 

Infantil da cidade. Em seus relatos, a autora resgata parte do cotidiano da instituição e mostra 

que as festas escolares eram momentos organizados anualmente pelo Parque Infantil, de forma 

a garantir que estes fossem momentos diferenciados da rotina e que, para tanto, preparavam-se 

apresentações musicais ou de teatralização pelas crianças, decorações temáticas e desfiles 

comemorativos. No tocante às práticas das festas cívicas nos Parques Infantis Sorocabanos, 

Oliveira (2010) indica que: 

 

A execução do Hino Nacional pelos pequenos alunos, as apresentações nos 

desfiles cívicos, tanto no bairro quanto no centro da cidade, homenageavam 

os mais conhecidos personagens da nossa história. O Parque Infantil obedecia 
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às determinações de ordem nacional e preparava os alunos para o respeito à 

pátria e aos ideais na conduta da civilização brasileira, mediante às tendências 

educacionais do país e os preceitos legislativos e educacionais. (OLIVEIRA, 

2010, p. 60). 

 

Das unidades escolhidas para a pesquisa, o Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros” 

é a única unidade que não se encontra mais em funcionamento, uma vez que seu prédio foi 

demolido a pedido da Prefeitura de Sorocaba no ano de 2012 para dar lugar a um terminal de 

ônibus. Com a inexistência dessa unidade, recebemos a informação de que os arquivos dessa 

instituição se encontravam guardados em outra unidade, no mesmo bairro, denominada EM 

“Quinzinho de Barros”. Na unidade, encontramos preservados materiais que ajudaram a contar 

a história do primeiro Parque Infantil da cidade de Sorocaba, como registros fotográficos, 

Livros Ata de Reuniões Pedagógicas, Livros Ata de Registro de Visitas e Livros Ponto dos 

Funcionários.  

Já o Parque Infantil “Profa Marina Grohmann”, foi inaugurado dois anos depois, em 

1956, e teve sua abertura determinada pela lei municipal n°428, de 29, de maio de 1956. Na 

ocasião da publicação da lei de inauguração, a instituição ainda levava o nome de “Parque 

Infantil de Vila Sant’ana” em alusão ao bairro onde fora instalado, somente no ano de 1963 é 

atribuído o nome da Profa Marina Grohmann como patrona da unidade. Nessa unidade, 

localizamos preservados todos os Livros Ponto dos Funcionários que foram utilizados durante 

seu funcionamento, encontramos também um álbum de fotografias e um caderno de recortes 

dos periódicos locais. 

Encontra-se publicado no Jornal Cruzeiro do Sul do dia 20 de março de 1957, um edital 

de matrícula para o Parque Infantil “Profa Marina Grohmann”. A publicação objetivava o 

chamamento da população para o período de matrículas, assim, foi possível encontrar o registro 

dos dias em que as inscrições seriam recebidas, bem como os documentos necessários para sua 

realização. Chama a atenção nesse texto, as orientações com o título de “as crianças que 

precisam de um Parque Infantil”, que são redigidas conforme citação a seguir:  

 

1. A criança que não tem espaço para brincar e por isso brinca nas ruas.  

2. A criança, cujos pais trabalham e dela não podem cuidar. 

3. A criança pobre que precisa de assistência física, material, médica e 

higiênica. 

4. O filho único, que sinta falta de outras crianças.  

5. Toda criança que precise de recreação, vida ao ar livre, sol e alegria, para 

a conservação de sua saúde e harmonioso desenvolvimento físico, social 

e mental. (Jornal Cruzeiro do Sul, 1957, s.p).  

 



69 

 

A impressão que se tem ao ler o texto é que sua intenção seria estabelecer critérios de 

seleção para o ingresso no Parque Infantil, o que pode ser percebido até o item quatro, porém, 

o item de número cinco expressa que qualquer criança que tenha a necessidade de realizar 

atividades recreativas pode se beneficiar com a matrícula. Não fica claro em nenhuma outra 

fonte se existia algum critério de seleção das crianças interessadas. 

Também no ano de 1957, o Parque Infantil “Dona Zizi de Almeida” foi o terceiro a ser 

instalado na cidade de Sorocaba, regulamentado pelo dispositivo de lei municipal nº 544, de 28 

de dezembro de 1957, localizado no bairro do cerrado. De acordo com o Jornal Folha Popular, 

de 04 de janeiro de 1958, a instituição tinha “[...] a finalidade de educar, assistir e instruir as 

crianças por meio de recreação, colaborando assim com a obra da preservação social” (Jornal 

Folha Popular, 1958, s.p). Em visita à unidade, foi possível localizar um álbum de fotografias, 

dois Livros Atas de Reuniões Pedagógicas e um Caderno de Recortes, os Livros Ponto de 

Funcionários também se encontravam preservados. 

O Parque Infantil “João Francisco Rosa” teve sua instalação decretada no ano de 1958, 

pela lei nº 600, de 27 de novembro de 1958, assim como ocorreu com outras unidades. Na 

ocasião de sua inauguração, recebeu apenas o nome do bairro onde fora instalado, sendo o nome 

do patrono “João Francisco Rosa” atribuído somente no ano de 1965. Em pesquisa ao acervo 

da unidade, encontramos uma caixa com cerca de 500 fotografias, Diários de Classe, Livros 

Ponto de Funcionários, Livros de Matrícula, Livros Ata de Reuniões, arquivo de normativas 

expedidas para o funcionamento dos Parques Infantis e um caderno de recortes. 

Somente alguns anos depois, no dia 15 de agosto de 1966, o Parque Infantil “Antônio 

Amábile” entrou em funcionamento, em sua fundação, recebeu também o nome do bairro ao 

qual pertence – Vila de Barcelona. No dia de sua inauguração, o Jornal Cruzeiro do Sul noticiou 

a cerimônia ocorrida na instituição, que contou com a presença de convidados e autoridades, 

acrescentando que “o nôvo Parque Infantil, além da área reservada a recreação, conta com 

amplas salas de aulas e pôsto de assistência médica, e foi aparelhado através de doação feita 

pelo Ministério da Educação e Cultura” (Jornal Cruzeiro do Sul, 1966, p. 12). No arquivo dessa 

unidade encontram-se preservadas pastas com as fotografias desde sua fundação, Livros Ata de 

Reuniões Pedagógicas, Livros de Registro de Ponto dos Funcionários e Livros de Orientações 

dos Supervisores. 

O Regimento Interno dos Parques Infantis de Sorocaba foi publicado sob o decreto nº 

266, em 05 de novembro de 1958, no Jornal do Cruzeiro Do Sul. Esse documento, dividido em 

três capítulos dos quais o primeiro não tem título e trata de orientações quanto aos dias e 
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horários de abertura dos prédios e sobre a formação de turmas, apresenta no segundo capítulo, 

cujo título é do quadro de funcionário, as atribuições de cada funcionário, já o terceiro 

denomina-se disposição gerais e completa as informações oferecidas nos outros itens. Essa 

publicação estabelece normas para as instituições orientando-as tanto em sua esfera 

organizacional, quanto pedagógica. 

O documento trazia como incumbências da diretoria no art. 15, item 9, a determinação 

para a realização das festas escolares nas unidades apontando a necessidade de uma formação 

cívica e estética das crianças: “Promover comemorações de datas nacionais e outras por meio 

de festas infantis, que servindo a educação cívica e estética das crianças, contribuem para 

despertar o interesse das famílias pelo Parque” (Jornal Cruzeiro do Sul, 1958, p. 04). Em outro 

excerto, ao instituir normas regulamentando sobre a vida funcional dos funcionários, permite o 

chamamento destes em ocasião de realização de festas. 

 

Artigo 22: Qualquer funcionário dos Parques Infantis poderá ser convocado 

pelas respectivas diretoras, independentemente de qualquer gratificação para 

prestar serviços extraordinários por ocasião de festa ou quando se torne 

necessário. (Jornal Cruzeiro do Sul, 1958, p. 04). 

 

Nesse documento reafirma-se também a ideia de vinculação dos Parques Infantis 

Sorocabanos ao Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo – DEF-SP.  

Identificamos então que as festas escolares nos Parques Infantis eram estabelecidas em seu 

regimento interno, documento que normatizou o funcionamento dos Parques Infantis na cidade. 

Assim como já descrevemos no primeiro capítulo reservado às fontes, os jornais 

configuraram-se como fonte primorosa para a escrita desse trabalho. Através dos periódicos foi 

possível apreender o contexto da criação dos Parques Infantis, revelar personagens importantes 

e entender como as festas eram apresentadas para a comunidade. 

Nesse sentido, elaboramos o quadro a seguir para demonstrar quantas notícias sobre 

cada festa foram encontradas nos Cadernos de Recortes, registramos o quantitativo, 

independente de terem sua fonte registrada ou não, para esse apontamento, criamos o campo 

“Fonte não informada”. Listamos na tabela algumas festas que não foram exploradas neste 

trabalho como as exposições, desfiles infantis, festas das árvores, aves ou animais e dia das 

mães, acreditando que esses dados possam colaborar com novas pesquisas e servir de reflexão 

em relação ao quantitativo de registros de cada festa. 
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Quadro 2 – As festas escolares retratadas nos periódicos da cidade de Sorocaba. 

 

As reportagens dos periódicos locais encontradas nos Cadernos de Recortes permitiram 

entender como as notícias sobre as festas eram publicadas e que tipo de informações eram 

privilegiadas na escrita do texto. A tabela apresentada ainda possibilita pensar sobre a 

quantidade de vezes que cada festa é mencionada. O Natal é a festa que aparece com o maior 

número de registro, seguido pelas exposições e desfiles, bem como pelas Festas Juninas. 

Apesar da coluna Parque Infantis em Revista ser parte integrante do Jornal Folha de 

Sorocaba, optamos por registrá-la numa linha separada, visto que essa coluna era dedicada 

totalmente às informações dos Parques Infantis.  Toda menção às festas descritas nas colunas 

da tabela foi considerada, sejam os convites para os eventos, agradecimentos ou realização de 

bailes e eventos com o objetivo de arrecadar recursos para os Parques Infantis. 

Observamos que as festas do Natal, as Festas Juninas e as Exposições e Desfiles 

ocorridos nos Parques Infantis são os eventos que aparecem um maior número de vezes nas 

reportagens analisadas, uma das características em comum dessas festividades é que, nesses 

momentos, a comunidade era convidada a participar e a ela cabia o papel de espectadora do 

evento. 

No decorrer do tempo que esta pesquisa abrange (1954 - 1988), foi verificado em 

algumas ocasiões que, a partir de leis municipais, as instituições de educação infantil modificam 

sua nomenclatura algumas vezes, detalhamos esse processo nos próximos parágrafos. Porém, 

consideramos importante ressaltar que, ao longo deste trabalho, utilizaremos a nomenclatura de 

Páscoa

Dia do 

Índio

Dia das 

mães

Festa 

Junina

Independência 

do Brasil

Dia das 

Crianças Natal

Exposições e 

Desfiles

Árvores, 

Aves e 

Animais

0

1

0

0

4

9

3

9

3

0

12

33

2

5

9

0

18

37

3

0

0

3

8

1

2

1

11

22

0

0

3

7

1

2

0

8

26

3

15

2

3

0

1

6

6 4

3

Jornal Cruzeiro do 

Sul

Jornal Diário de 

Sorocaba

Jornal Diário de São 

Paulo

0

2

0

0

4 39

Coluna “Parques em 

Revista” 0 3 11 2

1 0 1 4 0

Fonte não informada

Total:

Jornal Folha de 

Sorocaba
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Parques Infantis para as instituições estudadas, uma vez que a nomenclatura faz alusão ao 

projeto original das escolas de educação infantil, nomeadas inicialmente como Parques Infantis 

e também intentando minimizar causar qualquer confusão para a compreensão do texto. 

A partir da lei Nº 1597, publicada em 14 de maio de 1970, os Parques Infantis 

Municipais foram transformados em Centros de Educação e Recreação Infantil, conhecidos 

como CERIs (Centro de Educação e Recreação Infantil). Nesse período, as instituições 

continuavam vinculadas ao Serviço de Recreação Infantil do Departamento de Educação Física 

e Esportes do Estado de São Paulo, que era responsável pela orientação técnica das instituições. 

A mudança se deu de acordo com a lei municipal e previa a adoção de uma nova concepção 

para essa etapa da educação, priorizando o desenvolvimento cognitivo da criança, além da 

recreação, passa a ser desenvolvida como atividade supletiva, o trabalho de educação pré-

primária. 

No ano de 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692 implanta o primeiro 

grau com oito anos de duração, o que traz consequências para educação infantil, uma vez que 

estabelece que “os sistemas de ensino valerão para que as crianças de idade inferior recebam 

educação em escolas maternais, jardins-de-infância e instituições equivalentes” (art.19, § 1°), 

transferindo para uma educação pré-escolar de baixa qualidade a solução dos problemas da 

escola primária (KUHLMANN JR., 2000). 

Já no ano de 1974, mais uma mudança é estabelecida e as instituições ganham o nome 

de EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil. Essa mudança foi decretada pela lei nº 1796, 

de 29 de outubro de 1974. A partir desse momento, algumas mudanças são percebidas, como a 

faixa etária a ser atendida, que passa então a se concentrar nas crianças de quatro a seis anos. 

Essa mudança é marcada também pelas desvinculações das instituições Sorocabanas do DEF- 

SP, cabendo à esfera municipal a formação dos profissionais para as instituições da infância. 

No ano de 1984 as instituições passam a utilizar a nomenclatura PEM-SO – Pré-Escola 

Municipal de Sorocaba, essa mudança foi marcada pela adoção de uma concepção diferente de 

ensino que, de acordo com Nogueira e Martinez (2005), se caracterizava por: 

 

Com isso, a divisão de educação da época resolveu adotar a filosofia 

pedagógica de Carl Rogers, educação centrada na criança e para isso foi 

contratada a assessoria do Centro de Aperfeiçoamento de Assessória de Pré-

escola (CATAPE), surgindo também a supervisão pedagógica e as reuniões 

pedagógicas devido à necessidade de um acompanhamento mais efetivo. 

Essas supervisoras tinham como objetivo auxiliar as professoras que 

apresentavam dificuldades na linha da pedagogia adotada pela prefeitura e, 

com isso, mantinha-se em toda a rede uma única proposta pedagógica (p. 14). 
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As creches passaram a integrar a Secretaria de Educação somente no ano de 1988, assim 

como determina a Constituição Federal, e além do caráter assistencialista tiveram garantido seu 

viés educacional. Passados alguns governos e diferentes nomenclaturas para as instituições de 

educação infantil na cidade, a partir da Lei 4.599, de 6 de setembro de 1994, as instituições 

passaram a se chamar então Centro de Educação Infantil – CEI – da forma como se mantém até 

hoje. 

 

A partir de 1988, por determinação da Constituição Federal, as creches 

passaram a integrar a Secretaria de Educação, com caráter não somente 

assistencialista, mas também educacional. Naquele momento, a cidade de 

Sorocaba tinha à testa o Prefeito Antonio Carlos Pannunzio o qual, junto com 

a Secretária da Educação, começou a repensar uma nova prática educativa, 

propondo um trabalho de melhor qualidade com as crianças de 0 a 6 anos, no 

sentido da necessidade de uma escola mais justa e mais democrática, 

preparando profissionais para trabalhar com essa nova proposta. 

(MARTINEZ, 2005, p. 26). 

 

De acordo com Martinez (2005), a transferência das escolas de educação da cidade de 

Sorocaba da Secretaria de Promoção Social para a recém-criada Secretária de Educação 

aconteceu mesmo no ano 1988, que é quando se promulga a Constituição Federal. A legislação 

nacional passa então a reconhecer que as creches e pré-escolas, para crianças de zero a seis 

anos, são parte do sistema educacional como primeira etapa da educação básica.  

A Educação Infantil deixou de ter como parâmetro as políticas da assistência social, da 

saúde e da recreação, passando então a ser considerada na esfera educacional. Enquanto 

legislação, a criança começou a ser vista como foco do processo educativo, tendo garantido seu 

direito à educação formal (CARVALHO e BAZZO, 2018). 

 

Neste contexto, as associações de bairro, os sindicatos e grupos feministas, os 

movimentos sociais e grupos políticos de oposição à ditadura militar, as 

mulheres nos congressos (aquelas que ocupam cargos políticos), os 

profissionais de órgãos públicos que solidarizam com os anseios populares, 

ocorridas no período que antecedeu a elaboração da Constituição de 1988, 

como pressão sobre o poder público, da luta pela democratização pela escola 

pública, possibilitaram a conquista do reconhecimento da educação em 

creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do Estado a ser 

incorporado aos sistemas de ensino. (CARVALHO e FERREIRA, 2014, p. 

209). 

 

 

Pretendemos neste capítulo, apresentar alguns elementos relacionados ao projeto dos 

Parques Infantis da cidade de São Paulo, apresentando suas principais características e 

objetivos, bem como procurando identificar os personagens importantes nesse processo. A 
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segunda parte do capítulo buscou apresentar um breve resumo sobre a cidade de Sorocaba 

objetivando principalmente fornecer elementos que permitissem contextualizar o momento da 

criação do primeiro Parque Infantil da cidade, enfatizando as campanhas empreendidas para 

sua instalação, as normativas que traziam detalhes sobre seu funcionamento e sobre a realização 

das festas escolares nas unidades. 
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Capítulo 3 

Celebrando os valores cristãos e religiosos Da Páscoa, 

Natal e das Festas Juninas 
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A análise das festas religiosas através das fontes utilizadas neste capítulo como os 

relatos das reuniões pedagógicas, os excertos retirados dos periódicos e as fotos nos permitem 

compreender a importância que essas festas tinham para os Parques Infantis, uma vez que sua 

realização exigia grande mobilização da comunidade escolar no que tange ao seu planejamento. 

Esse planejamento era sempre realizado com antecedência, eram feitos esforços para arrecadar 

recursos financeiros, além disso, a rotina das instituições era modificada, pois precisavam dar 

espaço aos ensaios dos números que seriam apresentados e decorar o seu espaço. O 

acontecimento anual e a preocupação dispendida no planejamento e na execução das festas 

indicam que esses momentos eram parte da cultura escolar dos Parques Infantis Sorocabanos. 

Neste cenário, a escola configura-se como um local privilegiado para a formação dos 

indivíduos, no qual o objetivo é o de desenvolver um espírito pretendendo que “as crianças 

deveriam se tornar adultos preparados para o Estado, submissos, não pelo temor, mas pela razão 

à autoridade, acostumadas a respeitar a justiça” (SILVA, 2014, p. 04). Segundo os idealizadores 

das festas, a ideia não era formar indivíduos adestrados, mas sim pessoas que compreendessem 

e se apropriassem das regras de modo a estimular um movimento de auto regulação.  

 

Não há como pensar na moral inserida no sistema de ensino sem levar em 

consideração a sua importância na crença de que uma população bem-educada 

e moralizada garantiria o bom funcionamento da vida social. Esta visão, 

bastante difundida na literatura pedagógica e nos discursos evocados no 

campo educacional, é inicialmente trazida pela influência do catolicismo e dos 

jesuítas, depois é fortalecida pelos ideais republicanos que tomam a educação 

como um dos pilares da organização nacional [...]. (SILVA, 2014, p. 06). 

 

A maneira como as festas são pensadas e organizadas nas instituições configuram-se um 

sistema de rituais, expressando tradições, discursos e práticas que representam a sedimentação 

de determinados elementos da cultura escolar considerando que: 

 

[...]a vida escolar, encarada historicamente e nas suas diversas dimensões 

(pedagógica, cívica, religiosa, etc.) está profundamente impregnada de rituais, 

através dos quais se atribuí sentido e espessura simbólica a quotidianos 

fragmentados e naturalizados. (PINTASSILGO e PEDRO, 2015, p. 133). 

 

Observando os momentos festivos como uma oportunidade de inserir nas práticas 

escolares aprendizados desejáveis para a vida em sociedade, podemos dizer que a manutenção 

das festas religiosas nos Parques Infantis contribuía para a construção da cultura escolar das 

instituições dedicadas à infância.   



77 

 

Utilizamos aqui o conjunto de fontes já apresentadas no capítulo anterior que é 

composto pelos Livros Ata de Reuniões Pedagógicas, Cadernos de Recortes, fotografias e 

material de orientação pedagógica (Coletânea Didática) para analisar como as festas da Páscoa, 

Festa Junina e Natal eram pensadas e comemoradas nas instituições. 

 Devido à diversidade de fontes utilizadas em nossa análise, optamos por organizar o 

material primeiramente por festa, depois seguindo a cronologia das fontes, deixando para o final 

a análise sobre os materiais didáticos que proporcionam informações diferentes daquelas 

relacionadas à organização das festas, permitindo compreender as orientações para as 

educadoras relacionadas ao trabalho com as festas escolares. Em alguns momentos podem 

ocorrer avanços e retrocessos no tempo cronológico do texto, quando buscamos explicar 

alguma característica da festa ou apontar suas permanências ou rupturas ao longo do tempo. 

 

3.1   “Viva! Jesus, nesta Páscoa querida”: a Festa da Páscoa nos Parques Infantis 

As festas religiosas têm como características os símbolos cristãos que, de acordo com 

Claval (2014), são construídos sobre rituais de aproximação com o objetivo de ligar os homens 

a Deus ou ao divino e que podem assumir diversos formatos tais como procissões, danças e 

banquetes. De acordo com o autor, as festas religiosas, ainda que aconteçam numa pluralidade 

de espaços, configuram-se como um espaço sagrado.  

 

O sagrado e seu ritual preciso, codificado e vinculativo, faz da festa um lugar 

de encontro privilegiado dos homens e dos deuses, dos homens e dos mortos. 

Espaço de comunicação por excelência, a festa faz viver de novo o tempo 

primordial, faz reunir o tempo mítico e o tempo dos homens e, cada vez, 

rejuvenesce o mundo. A sua repetição mesma, a sua periodicidade dão à 

história um pequeno gosto de eternidade. (CLAVAL, 2014, p. 19). 

 

As festividades que objetivam comemorar as datas da Páscoa, Festa Junina e Natal nas 

instituições de ensino, trazem consigo uma representação ideológica dominante ligada à 

religião católica uma vez que, por muito tempo, esta foi considerada como doutrina “oficial” 

no Brasil, herança do tempo de colonização e dominação portuguesa. Vinculam-se à religião, 

sobretudo, características como a formação do “bom cidadão”: honesto, disciplinado e coerente 

com outros valores desejáveis para a vida em sociedade, que consequentemente era também 

relacionado aos valores cristãos. Dessa maneira, entender como as festas religiosas aconteciam 

nos espaços escolares permite compreender seus simbolismos que podem não ser perceptíveis 

em um contexto geral das festas escolares. 
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A Páscoa é uma festa religiosa na qual os cristãos comemoraram a ressureição de Cristo, 

é uma das datas mais importantes do calendário cristão. As festas cristãs da Páscoa e do Natal 

recordam a vida do Cristo, nas quais no Natal comemora-se seu nascimento e na Páscoa, sua 

ressureição no terceiro dia depois da sua morte (CLAVAL, 2014). 

Para Itani (2003), a Páscoa tem sua origem nas comemorações das festas da Primavera, 

sendo uma das festas mais comemoradas no início da Idade Média. Sua celebração tem a 

duração de uma semana e ocorre desde o século II.  

 

Foi apropriada pelos cristãos para celebrar a ressurreição de Cristo, no 

primeiro domingo depois da Lua cheia do equinócio da Primavera. A datação 

de comemoração da Páscoa Cristã aparece no ano de 325, no Primeiro 

Concílio de Nicéia, como uma data móvel, podendo ocorrer entre 22 de março 

e 25 de abril, de acordo com o calendário gregoriano. A comemoração da 

Páscoa é o evento decisivo que estabelece o calendário gregoriano, com o qual 

a Europa cristã afirma seu domínio do tempo sobre outras culturas. (ITANI, 

2003, p. 53.). 

 

O Jornal Folha Popular de Sorocaba do dia 16 de junho de 1960 noticia sobre a 

realização da festa no Parque Infantil “Profa Marina Grohmann”, destacando a característica 

cristã da comemoração e sua vinculação com a igreja católica do bairro, a fim de promover a 

primeira comunhão das crianças: 

 

Prepara-se o Parque Infantil da Vila Santana para uma festa cristã. Os 

parqueanos farão sua primeira comunhão. Esse ato religioso dar-se-á dia 29 

do corrente, às 8 horas, na Igreja de Santa Rita. (Folha Popular de Sorocaba, 

1960, s.p). 

 

Ainda explorando os periódicos locais em circulação, encontramos a coluna Parques 

Infantis em Revista, pertencente ao Jornal Folha Popular de Sorocaba, coluna que se dedicava 

integralmente a publicar informações sobre os Parques Infantis entre os anos de 1960 a 1961. 

No dia 12 de março de 1961, a coluna noticia antecipadamente sobre a intenção do Parque 

Infantil “Profa Marina Grohmann” em realizar a festa da Páscoa. 

 

A direção, professora e alunos estão em grandes preparativos para a Festa da 

Páscoa. Os coelhinhos já se movimentam ativamente a fim de proporcionar a 

todos os parqueanos de Vila Santana uma bela Páscoa. (s.p). 

 

No dia 26 de março de 1961, a coluna informa sobre a realização da festa da Páscoa em 

todos os Parques Infantis. Na parte dedicada ao Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, 

publica-se um informe sobre a realização dessa mesma festa e sobre a apresentação do roteiro 
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discutido pela equipe na reunião pedagógica e registrado nas atas das reuniões, enfatizando a 

celebração da missa pelo Frei Florêncio, posteriormente a realização de um lanche com entrega 

de chocolates.  

No Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, a Páscoa se constituía numa 

comemoração anual entre os anos de 1954 e 1988, era uma data marcada por intensa preparação 

da equipe escolar. Através das atas de reuniões percebemos que, para essa festa eram preparados 

números musicais com as crianças, bem como eram elaboradas decorações e compra de 

presentes. A participação do Frei Florêncio, religioso que comandava uma igreja próxima ao 

Parque Infantil, era comum nesta instituição, de acordo com os relatos, o religioso participava 

das festas ocorridas na unidade, como aconteceu na celebração da Páscoa de 1961, além de 

ministrar aulas de religião para as crianças. Na reunião técnico pedagógica do dia 20 de março 

de 1961, p. 01, fica explícita a participação do Frei, na Ata que indicava a organização da festa 

da Páscoa que se aproxima: 

 

Constará o programa da entronização do nosso senhor jesus Cristo, no recinto 

fechado do Parque infantil e logo após, será celebrada a Santa Missa pelo Frei 

Florêncio, com comunhão dos pais, alunos, funcionários e mães dos 

parqueanos. Após a missa será ofertada uma mesa de doces aos presentes, com 

coelhinhos contendo Ovos de Páscoa para todos os parqueanos. Disse-nos a 

senhora presidente que na segunda feira as professôras poderiam levar as 

crianças até a Igreja para uma preparação para a comunhão Páscal; Conforme 

entendimentos havidos com o Padre desta Paróquia, ficou acertado a sua vinda 

até êste Parque na véspera da missa para confessar os parqueanos e 

funcionários desta casa. (p. 01). 

Na reunião seguinte, do dia 8 de abril de 1961, registrada também na p. 01, a diretora 

agradece a equipe pela colaboração na festa que fora "realizada com brilhantismo e também a 

participação de tôdas, indistintamente, que comungaram nêsse dia" (p. 01), expressando que foi 

incluída a celebração de uma missa na ocasião da festa. 

Sobre o Parque Infantil “Profa Marina Grohmann”, publica-se no dia 26 de março de 

1961 que “Será comemorado o “Dia da Páscoa” em 29, quarta-feira próxima às 9 horas. 

Constará do programa números sugestivos representados pelos “coelhinhos” do Santana.” (s.p). 

O termo utilizado na publicação “Santana”, refere-se ao bairro onde era localizado o Parque 

Infantil, no bairro de Vila Santana. Já no Parque Infantil “Dona Zizi de Almeida”, o informe 

sobre a festa da Páscoa detalha a realização de uma missa: “A Nossa festa será comemorada 

este ano com uma missa que será celebrada pelo frei Natalio nas dependências deste Parque 

Infantil dia 4 às 9 horas. Os parqueanos e funcionários farão a sua comunhão Pascal.” (s.p). 
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  FOTOGRAFIA 2 – Festa da Páscoa no Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros” – 1964 

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul – Sorocaba/SP 

 

Observa-se na fotografia 2, festa da Páscoa de 1964, as crianças devidamente 

fantasiadas para a apresentação de números musicais em alusão à festa da Páscoa. 

Aparentemente, as crianças mais novas foram colocadas à frente, sentadas e com a orientação 

de posarem as mãos sobre as pernas, algumas o fizeram e outras não, as crianças mais velhas 

foram organizadas atrás. 

O Livro Ata de Reuniões Pedagógicas do Parque Infantil “Antônio Amábile” mostra 

também com detalhes como a comemoração da Páscoa acontecia na unidade. Nos relatos, é 

possível perceber as características da festa que se mantém com o passar dos anos como as 

apresentações feitas pelas crianças, a distribuição de chocolate e a decoração em alusão ao 

coelho da Páscoa. Outras características como a realização das missas acabam sendo 

descontinuadas, não sendo possível, através dos relatos, estimar o ano exato em que as missas 

deixam de acontecer. No Livro Ata do Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, encontramos 

relatos sobre a realização da festa Páscoa que se repete todos os anos, caracterizando a 

importância dessa festividade na constituição das atividades planejadas anualmente pela 

unidade de educação infantil. 

Na reunião do dia 25 de fevereiro de 1967 do Parque Infantil “Antônio Amábile”, 

registra-se em Ata, na p. 04, a organização da festa, enfatizando os ensaios dos números que 

seriam apresentados: "Festa da Páscoa - Será comemorada da melhor forma possível. Será feita 
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só entre os parqueanos. Será num só período e as crianças serão reunidas todas no período da 

manhã. Cada professôra irá ensaiando um número alusivo ao dia a ser comemorado.” (p. 04).  

 

FOTOGRAFIA 3 – Festa da Páscoa, teatro de fantoches – 1970 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” – Sorocaba/SP 

 

Nesse contexto das apresentações que eram organizadas para a festa, a imagem da 

fotografia 3 apresenta as crianças organizadas numa roda onde um grupo apresenta um teatro 

de fantoches para os colegas, essa apresentação possivelmente aconteceu de forma interna, sem 

a participação da comunidade. Podemos notar também o modelo dos uniformes7 das crianças, 

shorts escuro, blusa branca e chapéu, a padronização da vestimenta das crianças na foto indica 

que “vestir os uniformes escolares constituía uma regra imposta por normas regimentais e fazia 

parte da disciplina escolar” (SILVA, 2006, p. 190). 

                                                 
7 A autora Katiene Nogueira da Silva (2006, 2011) dedicou-se a analisar a prática dos uniformes escolares no 

período de expansão da escola pública Paulista (1950-1970), no qual se pode constatar “[...] seus vínculos com 

políticas educativas, condições econômicas concretas na vida escolar e idealizações pedagógicas de professores e 

alunos.” (SILVA, 2006, p. 189). 
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FOTOGRAFIA 4 – Festa da Páscoa – 1975 
Fonte: CEI “Antônio Amábile” – Sorocaba/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 5 – Festa da Páscoa, apresentação– 1975 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” – Sorocaba/SP 

 

As imagens das fotografias 4 e 5 ilustram dois momentos da festa da Páscoa do ano de 

1975 no Parque Infantil “Antônio Amábile”. Na primeira foto é possível perceber as crianças 

sentadas em suas cadeiras degustando possivelmente uma refeição diferenciada por conta da 
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data festiva, na mesa em frente existe um bolo que já havia sido cortado, as educadoras se 

posicionam em pé sugerindo que estão olhando as crianças e prestando apoio no momento da 

alimentação. 

Já na segunda imagem, podemos ver as crianças fantasiadas apresentando um número 

para os demais colegas. Por baixo das fantasias, as crianças usam uniforme e no palco existe 

um cenário preparado para esse momento. 

Na reunião de 11 de março de 1972, p. 83, aponta-se mais uma vez sobre os números 

musicais que precisam ser ensaiados: "A Festa da Páscoa será no dia sete, devendo ser realizada 

no período normal e cada educadora deverá providenciar os números que serão apresentados 

como também os enfeites que serão dados para as crianças." (p. 83). 

As referências à Páscoa nos Livros Ata de Reuniões Pedagógicas não cessam com os 

relatos aqui expostos, que foram selecionados diante dos detalhes que relatam. Identificamos 

através das atas que a festa da Páscoa aconteceu em todos os anos registrados nos livros  (1961 

-1972) e, consequentemente, era tema das professoras e equipe gestora nas reuniões 

pedagógicas. 

Outro material utilizado para a análise da festa da Páscoa foram as Coletâneas Didáticas 

para as educadoras dos Parques Infantis, essas Coletâneas eram expedidas pelo setor de material 

didático da Divisão de Educação e Assistência e Recreio da cidade de São Paulo, reuniam 

documentos que possuíam como principal objetivo orientar as práticas pedagógicas dos Parques 

Infantis. A compilação na qual se encontra o material dedicado à festa da Páscoa reúne 

documentos que estão datados entre as décadas de 1960 e 1970 e se assemelham pelo fato de 

trazerem sugestões para o trabalho pedagógico em unidades definidas por temas, como o tema 

da Páscoa. 

A análise desse material de formação nos permite observar a realização das festas por 

uma faceta diferente, uma vez que o objetivo era orientar as práticas das educadoras, 

possibilitando então questionar quais eram as intencionalidades desse material e como seu 

conteúdo pretendia abordar a temática da festa vinculando-a aos conteúdos escolares. 

Abordamos aqui uma das unidades dessa Coletânea intitulada “Feliz Páscoa”. Seu 

conteúdo constitui-se em sugestões de atividades para que as educadoras trabalhassem a data 

da Páscoa com as crianças. Nesse material, encontramos músicas nomeadas como: “A Páscoa 

chegou”, “Fazei de Hosanas retumbar, aleluia!”, “Salve! Salve! O Senhor!” e “Festa de 

Páscoa”, além de textos para comemorar a data, sendo possível perceber no decorrer do texto a 
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necessidade em reafirmar a motivação religiosa da festa, exaltar seus símbolos e a vinculação 

entre o aprendizado de valores cristãos e a formação moral das crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 – Atividade sugerida para a Páscoa – 1960 

Fonte: Arquivo Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação – São Paulo 

 

Nas primeiras páginas dessa unidade, que trata sobre a comemoração da Páscoa, existe 

antes ou depois das sugestões de atividades, uma explicação do porquê trabalhar a data com as 

crianças pequenas, bem como de qual sua importância e sentidos pedagógicos, dos quais 

destacamos o seguinte trecho: 

 

A formação moral e religiosa será feita também através dos bons exemplos e 

das situações reais, quotidianas. A criança será levada a viver êste período. 

Contribuiremos para a sua formação moral, religiosa e intelectual. Os pré-

escolares aproveitam a nossa contribuição educativa porém não assimilam o 

sentido profundo da Ressurreição de Cristo. As noções religiosas serão dadas 

de acôrdo com o desenvolvimento da criança. Para os pequenos serão simples 

e concretizadas.  (Coletânea Didática, 1960, p. 01). 

 

Ratifica-se neste trecho, a ideia de que a formação moral e religiosa das crianças está 

ligada à intencionalidade de rememorar valores cristãos quando se indica no texto que nesta 
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ocasião seja explicitado para as crianças o sentido profundo da “Ressurreição de Cristo”, 

atrelando esse símbolo religioso à comemoração da Páscoa nas instituições, bem como as 

funções educativas que deveriam, segundo o documento, ser pensadas de acordo com o 

desenvolvimento das crianças. A expressão utilizada no texto “sentido profundo da Ressureição 

de Cristo” reforça que, na festa da Páscoa os símbolos religiosos relacionados à data deveriam 

ser ensinados às crianças. 

O conjunto de frases que compõem o pequeno poema apresentado a seguir era também 

uma das sugestões para se trabalhar no período, possivelmente com a intenção de que estas 

fossem interpretadas e assimiladas pelas crianças como conteúdo importante sobre o tema da 

festa:  

- “Cristo ressuscitou! Aleluia! Aleluia!” 

- "Eis o rei que surje" 

- "O Rei da vida morto, reina vivo' 

- "Cristo ressuscitou, Alegremo-nos!" 

- "Hoje ressuscitamos com Cristo para uma vida nova". 

(Coletânea Didática, 1960, p. 21). 

 

Uma das músicas sugeridas para que se trabalhasse a temática também chancela a ideia 

de que a data seja lembrada como a da ressurreição de Cristo, exaltando também o batismo, a 

alegria pascal e Jesus crucificado. 

 

I 

A Páscoa chegou 

Trazendo a vitória 

Que Cristo nos conquistou, 

Com ele ressuscitamos 

E o nosso Batismo se renovou 

Oh! Que alegria 

A Páscoa nos veio dar! 

II 

Tristeza, aflição 

A morte e o pecado 

Não vencem mais o cristão 

Pela Páscoa tudo é aproveitado 

No grande mistério da Salvação 

Oh! Que alegria 

Sentimos no coração! 

Com Cristo também há de ressuscitar 

O corpo de cada cristão. 

(Coletânea Didática, 1960, p. 17) 

 

As músicas, as dramatizações e os textos utilizados nesta unidade apresentam 

majoritariamente expressões, frases e simbologias cristãs. Existe até mesmo uma sugestão de 

música diferenciada para a “hora do lanche” no chamado período pascal “Viva! Viva! Jesus, 
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nesta Páscoa querida, ele morreu na cruz, para dar-nos a Vida!” (Coletânea Didática, 1960, p. 

20). Ao final dessa unidade, encontramos um texto que indica quais seriam os objetivos 

pedagógicos ao trabalhar a festa da Páscoa, em um de seus parágrafos o texto reitera que: 

 

Sendo esta festa essencialmente religiosa, iremos ressaltar bem esse aspecto, 

contribuindo como no natal para a recristianização e união da família, que é a 

base da sociedade. Cada vez o progresso avança mais, nos diversos setores do 

desenvolvimento da humanidade. No entanto, não podemos prescindir da 

religião para nossa boa formação moral e confiança no futuro. (Coletânea 

Didática, 1960, p. 18). 

 

Chama a atenção nessa parte, a afirmação da festa apresentar cunho religioso e a 

intenção de “recristianizar”, ou seja, o ato de convencer pessoas descrentes a seguirem uma 

religião. Dessa maneira, é confirmada a importância que a data tinha para a formação moral e 

religiosa das crianças, uma vez que estes atributos cristãos, assim como aponta o excerto, eram 

a base da sociedade. Tal afirmação chancela a ideia de que o aprendizado de preceitos cristãos 

era desejável e estava vinculado às práticas orientadas no material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  9 – Atividade sugerida para a Páscoa – 1960 

Fonte: Arquivo Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação – São Paulo 

 

As propostas de atividades veiculadas na Coletânea traziam sugestões de: desenhos para 

colorir com os simbolismos da Páscoa, como o coelho e os ovos, jogo de tabuleiro com moldes 



87 

 

para recortar as peças cujo objetivo é levar o ovo que contém uma operação matemática até a 

cesta do coelho com o resultado correspondente, modelo de convites para a festa da Páscoa, 

modelos de atividade de alinhavo com a imagem do coelho, molde para o feitio de figura com 

feltro ou tecido contendo todas as parte do corpo do coelho, enredos para dramatização e 

músicas para serem cantadas no período que incluem suas partituras.  

Nesse material, nota-se a intencionalidade de trabalhar a temática por meio das 

propostas diversas e relacionada a conteúdos distintos como matemática, expressão corporal, 

interpretação e habilidades artísticas. Percebemos então, através da análise dos materiais de 

formação aos educadores, que a transmissão dos valores morais e religiosos estava presente nos 

conteúdos curriculares, ou seja, não existia um material separado que explicitasse essa 

intencionalidade, estando o discurso religioso contido nas diversas propostas que objetivavam 

o aprendizado dos diversos conceitos.  

É importante analisar o viés religioso dessas práticas considerando a Lei que regia a 

educação no período e que determinava como aconteceria o Ensino Religioso. A Lei n. 4.024, 

de 20 de dezembro de 1961, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, previa, em 

seu artigo 98, as deliberações para o Ensino Religioso no país, definindo que o mesmo deveria 

ser ministrado de acordo com a confissão religiosa dos alunos: 

 

Art. 97. O ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas 

oficiais, é de matrícula facultativa, e será ministrado sem ônus para os poderes 

públicos, de acôrdo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por êle, 

se fôr capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. 

 

Das festividades aqui analisadas, a Páscoa é a que mais carrega consigo simbolismos 

religiosos comparadas às comemorações juninas e o Natal. Tal ideia se confirma nos registros 

das reuniões de professores e professoras aqui relatados, nas publicações feitas pelos periódicos 

da cidade de Sorocaba, que confirmavam sua expressividade tanto para os Parques Infantis 

quanto para a comunidade que participava desses momentos, nas orientações contidas nos 

materiais de formação e, de maneira mais incisiva, com a prática de  celebração de missas nos 

eventos que aconteciam para marcar a data e a presença de uma autoridade eclesiástica nas 

instituições. 

As missas como parte das comemorações da Páscoa eram comuns em pelo menos dois 

Parques Infantis, “Antonio Carlos de Barros” e “Dona Zizi de Almeida”. Eram momentos nos 

quais se aproveitava uma espécie de parceria com as igrejas católicas próximas às unidades para 

a celebração no contexto escolar.  
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Percebemos nos textos contidos nos Livros Ata que a participação dos religiosos nas 

atividades escolares dos Parques Infantis era fator de orgulho para as educadoras, sendo motivo 

de registro nas Atas de Reuniões Pedagógicas. Por exemplo, no relato de 04 de setembro de 

1962, p. 18, do Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, do qual destaca-se o início da 

parceria com o Frei Floriano, da Igreja Bom Jesus e a possibilidade de vincular a cerimônia de 

primeira comunhão com a festa realizada na instituição: 

 

 [...]com sua personalidade e sua alma de artista veio ministrar-nos aulas 

magníficas através das quais ficou substanciado seu grande valor como nosso 

guia espiritual. A diretora aproveitando tão grande apoio e a chama lançada 

na fogueira dos corações puros pediu que êsse sacerdote promovesse a 

primeira comunhão de alguns parqueanos. (p. 18). 

 

Analisando as Atas das Reuniões Pedagógicas, nota-se que, a depender da reunião, os 

relatos são redigidos contemplando um maior ou menor número de detalhes acerca das festas, 

essa variação é prevista, uma vez que se trata de documentos redigidos à mão e feitos por uma 

pessoa diferente a cada reunião. Entre os relatos analisados, com o planejamento da festa existe 

em comum a intenção de proporcionar um momento diferente do cotidiano para comemorar a 

data, e isso contempla questões como: a escolha de comidas e doces, a organização de horários 

para que todos participem e os ensaios prévios para as apresentações.  

Os detalhes contidos nos relatos demonstram também uma preocupação grande com os 

fatores estéticos ligados às festas, tanto conforme as atas das reuniões prévias como nas atas 

posteriores, nas quais se costumava apontar como as atividades aconteceram. Nota-se nos 

relatos das reuniões pedagógicas indicações para que a decoração estivesse perfeita e os ensaios 

impecáveis como aparecem, por exemplo, na reunião do Parque Infantil “Antonio Carlos de 

Barros” do dia 9 de março de 1963, p. 23: “foi pedido as professôras que compreendendo a 

beleza de tal data façam todo o empenho para a realização de uma boa festa com números 

especiais" (p. 23). A preocupação com a estética e com a organização das festas é comum a 

outras festividades que aqui serão relatadas. 

Sobre a preocupação com a estética das festas, que aparecem nos relatos sobre a 

organização, a decoração dos eventos, bem como sobre os números a serem ensaiados e 

apresentados no dia da festa pelas crianças, podemos dizer que esta era também uma maneira 

de educar os indivíduos. Para Cynthia Greive Veiga (2016), que estudou o tema da educação 

estética no final do século XIX, o objetivo da educação estética para o povo era dar visibilidade 

à modernidade e concretizar novas atitudes e valores relacionados ao espaço urbano e às 

instituições escolares que faziam parte dele.  



89 

 

Dentre as várias estratégias constituídas para isso, esteve a difusão da 

educação estética das populações presente nos conteúdos escolares, na 

organização do espaço urbano e escolar e na rotinização de acontecimentos 

promovedores de emoção estética, as festas escolares e as festas dos escolares 

na cidade, presentes nas primeiras décadas republicanas. O objetivo era dar 

visibilidade à modernidade, concretizar no espaço urbano novas atitudes e 

valores – a elegância, os bons costumes, o patriotismo, a civilidade... (VEIGA, 

2016, p. 400). 

 

As preocupações com a educação estética também estiveram relacionadas ao conceito 

de civilidade. Nas festas dos Parque Sorocabanos aqui retratadas, percebe-se que essa 

preocupação aparecia nos relatos das reuniões, considerando que nestes eventos a escola estaria 

aberta à comunidade, considerados como “momentos especiais na vida das escolas e das 

cidades, momentos de integração e de consagração de valores – o culto à pátria, à escola, à 

ordem social vigente, à moral e aos bons costumes”. (VEIGA, 2016, p. 414). 

3.2    Entre ensaios e enfeites: a Festa Junina nos Parques Infantis 

As Festas Juninas compõem o calendário festivo católico, tendo seu ciclo representado 

pela homenagem aos três santos no mês de junho: Santo Antônio, comemorado no dia 13; São 

João Batista, no dia 24 e São Pedro, no dia 29. No Nordeste, essas festas estão diretamente 

ligadas ao início da colheita do milho, explicando inclusive a motivação para esse alimento ser 

um dos principais consumidos nessas festas. A origem dessas festividades encontra-se na 

tradição pagã dos povos da Europa, Ásia e África que buscavam festejar as divindades 

protetoras da colheita e da fertilidade (TRIGUEIRO, 1995). 

Essas festas foram apropriadas pela Igreja Católica, que inseriu alguns elementos da 

cultura local como as quadrilhas8 e as brincadeiras, para Itani (2013):  

 

As festas pagãs do solstício de Verão foram apropriadas pela Igreja católica e 

deslocadas para as datas de comemoração de Santo Antonio, São João Batista 

e São Pedro. No entanto, observa-se que essas festas santificadas foram 

recriadas como comemoração das colheitas. (ITANI, 2003, p. 69). 

 

Diferentemente das outras festas tratadas neste capítulo, as Festas Juninas nos Parques 

Infantis apesar de terem sua origem ligada à manifestação do catolicismo, resguardam poucos 

                                                 
8 A quadrilha é um tipo de dança originado na Inglaterra por volta dos séculos XIII e XIV e que chega ao Brasil 

no século XIX com a vinda da Corte Real Portuguesa. “A quadrilha é uma dança de origem europeia, cujos 

registros originários, que falam de velhas danças rurais da Normandia e da Inglaterra, se perderam no tempo. O 

conjunto de danças palacianas aristocráticas que se espalhou pela Europa nos séculos XVIII e XIX nos foi legado 

pelos Portugueses.” (LELIS, 2004, p. 48). 
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símbolos religiosos em sua organização. Em algumas reuniões pedagógicas, elas ganham o 

título de “festa folclórica”, fato que nos faz questionar se no espaço escolar essas festas 

assumem outras finalidades para além daquela que a originou. Na reunião pedagógica do Parque 

Infantil “Antonio Carlos de Barros” do dia 9 de junho de 1962, p. 17, a festa é concebida como 

"[...] uma época importante do nosso folclore e deve ser cultivada com todo amor e carinho 

pelos brasileiros." (p. 17). 

Martins (2020), ao estudar as Festas Juninas em três escolas Paulistas, sendo duas delas 

públicas e uma privada, observa os diferentes significados que elas assumem no ambiente 

escolar: “[...] a celebração das festas juninas escolares ganhou um significado extra para seus 

participantes, bastante diferente daqueles significados atribuídos às festas juninas ‘não 

escolares’” (MARTINS, 2020, p. 43). Para o autor, essas festas promovem uma reorganização 

temporária dos espaços escolares: 

 

Realizadas principalmente nos pátios e nas quadras das escolas, as festas 

juninas escolares, em certa medida, subvertem a ordem espacial hegemônica 

da escola ao desenvolverem uma atividade para a qual o espaço não foi 

projetado, entretanto, de algum modo, também se subordinam àquela ordem, 

através da construção de um modelo de festa ajustado às especificações 

espaciais. Desse jogo dialético “subversão/subordinação”, floresce uma 

manifestação cultural tipicamente escolar, diferenciada das manifestações das 

quais originalmente provém. (MARTINS, 2020, p. 41). 

 

Ainda que as festas apresentem nomes de santos católicos em seu título pode-se dizer 

que se sobressaem as preocupações estéticas com as apresentações e decorações, destaca-se 

também a necessidade de que este fosse um momento para arrecadar recursos para as 

instituições. Ao analisar as Festas Juninas nas escolas do Estado de São Paulo, De Campos 

(2007) afirma que a partir de meados da década de 1970 “a finalidade da realização dessas 

festas, além de seu aspecto de ludicidade, adquiriu outros objetivos, como a arrecadação de 

numerário para que as unidades escolares pudessem financiar seus projetos.” (p. 592). 

Os relatos das reuniões aqui analisados, nos permitem afirmar que as Festas Juninas 

eram um evento realizado todos os anos nas instituições e que se esperava a participação da 

comunidade fazendo da festa também uma oportunidade de arrecadação de recursos para as 

unidades escolares. Os registros das reuniões pedagógicas revelam ainda que os ensaios para 

os números que seriam apresentados eram pensados com bastante antecedência e a realização 

destes era assunto frequente das reuniões, isso acontecia para que as apresentações fossem 

ensaiadas de modo que no dia marcado para a festa fossem executadas com perfeição.  



91 

 

No ano de 1957, O Jornal Folha popular de Sorocaba publicou um texto detalhado 

acerca das comemorações juninas no Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”. Com a 

manchete “O São Pedro no Parque Infantil”. O texto descreve, no início, a beleza das Festas 

Juninas, dos seus símbolos e dos santos homenageados, segue então comentando sobre a alegria 

que sentia ao receber um convite para participar da festa e da importância das autoridades 

presentes. Sobre o cronograma, pontua que:  

 

Recebemos um convite especial da senhorinha diretora do recanto “Antonio 

C. de Barros” para assistir ao desenvolvimento deste programa: I – Dobrado 

“Sarita” pela Bandinha do Recanto; II – “o dia de meu casório” por uma 

pequena “colored”; III – Sentimento da Amélia; IV – Dança Gaúcha; V – 

Desafio sertanejo; VI – “Nhô Maneco”; VII – Eleição nas Alturas; VIII – 

Cantigas de São João e IX – Quadrilha Final. É assim que devem ser os 

programas das festas infantís: poucos números, mas escolhidos. Eis aí porque 

agradou o desempenho da criançada que se poriou á altura, face a assistência 

carinhosa das senhorinhas educadoras que auxiliaram eficientemente a 

senhora diretora.  (Jornal Folha Popular de Sorocaba, 1957, s.p). 

 

 

A redação do texto demonstra que os números apresentados pelas crianças deveriam ser 

“escolhidos”, numa tentativa de elogiar a forma como o Parque Infantil “Antonio Carlos de 

Barros” organizou as apresentações nesta ocasião, valorizando o desempenho das crianças. Esse 

parágrafo revela ainda a preocupação com a estética e com a organização das apresentações ao 

dar ênfase à sua qualidade e ao mencionar, por exemplo, as escolhas ao invés da quantidade de 

apresentações. A grande preocupação com a qualidade das festas justifica-se pelo fato de se 

tratarem de festas abertas à comunidade, nesse caso, o cuidado precisaria ser ainda maior para 

apresentar a escola às famílias e demais convidados da melhor forma possível. 

O Jornal Cruzeiro do Sul, em 13 de junho de 1959, publicou a manchete “Festa de Santo 

Antonio no Parque Inf. do Cerrado”, nessa reportagem são divulgadas informações acerca da 

Festa Junina que ocorreria no Parque Infantil “Zizi de Almeida”, naquele mês, detalhando o 

cronograma de apresentações, bem como trazendo informações sobre a data e horário em que 

a festa aconteceria. “Todos os preparativos já estão sendo efetuados para que os parqueanos 

realizem uma grande festa junina” (s.p). 

A coluna Parques Infantis em Revista fez referência, em 18 de junho de 1961, às Festas 

Juninas do Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros” e do Parque Infantil “Dona Zizi de 

Almeida”, sendo que o artigo sobre a primeira instituição falava da organização para a festa de 

São João, enumerando os diversos preparativos para a data e indicando detalhes acerca da 

decoração e das apresentações: “preparam-se os parqueanos para a festa caipira que além dos 
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vários números de palco, será apresentada a Quadrilha e o casamento. No início desta semana 

iniciaremos a ornamentação do Galpão com bandeirinhas, bambú, lanternas, etc” (s.p). Sobre o 

Parque Infantil “Dona Zizi de Almeida” pontuou-se que: 

 

Os parqueanos estão se prepararando ativamente para a festa junina do dia 21 

próximo. Os ensaios dos números programados têm decorrido normalmente. 

As professoras e as crianças estão fazendo um ótimo trabalho em equipe. O 

mastro será levantado com acompanhamento das crianças. Os lenços com os 

3 santos foram oferecidos pelo nosso Jardineiro sr. Octávio José Ayres ao qual 

muito agradecemos. (Jornal Folha Popular de Sorocaba, 1961, s.p). 

 

No Jornal Folha Popular de Sorocaba, noticiou-se, no dia 10 de Junho de 1961, sob a 

manchete “Elaborado o Calendário de Festas Juninas Nos Parques Infantis”, informações a 

respeito das datas definidas para a Festa Junina de cada Parque Infantil, revelando que existia, 

além da organização interna de cada unidade para suas comemorações, um planejamento mais 

amplo que levava em consideração as datas das festas de cada instituição, demonstrando que 

essa festa era comum a todas as unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 6 – Festa Junina – 1963 

Fonte: CEI “Dona Zizi de Almeida 

Na fotografia 6 notamos as crianças organizadas antes ou após, não é possível saber ao 

certo, a apresentação de dança para a Festa Junina do ano de 1963, as crianças encontram-se 

vestidas com trajes caipiras e é possível notar também que formam pares de meninos e meninas. 

As crianças posicionadas a frente são menores e possivelmente mais novas que as posicionadas 

em pé ao fundo e posam para a foto com as mãos posadas sob as pernas, a educadora da turma 

se posiciona atrás de todos. 
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A análise dos Livros Ata de Reuniões Pedagógicas revela que a Festa Junina era uma 

demanda anual das unidades, encontrando-se nos relatos de todos os anos, vestígios que 

revelam sua organização e realização. No ano de 1962, nas descrições contidas no Livro Ata 

do Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros” do dia 9 de junho de 1962, localizado na p. 17, 

ressalta-se que a Festa Junina "[...] é uma época importante do nosso folclore e deve ser 

cultivada com todo amor e carinho pelos brasileiros." (p. 17). 

A imagem a seguir mostra um grupo de crianças do Parque Infantil “Antônio Amábile” 

na Festa Junina da unidade, no ano de 1962, as crianças vestem chapéus, camisas, lenços e 

vestidos. As vestimentas são comumente utilizadas nas Festas Juninas e estão presentes também 

em outras imagens analisadas nesta pesquisa. 

 

FOTOGRAFIA 7 – Festa Junina – 1962 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” 

 

Na reunião do dia 8 de junho de 1963, p. 26, há explicações a respeito de como a Festa 

Junina daquele ano seria uma maneira de arrecadação de recursos para a unidade, ratificando 

mais uma vez, outra das funções das Festas Juninas para os Parques Infantis, a arrecadação de 

recursos monetários: 

Ficou estabelecido que haverá duas festas juninas: uma para arrecadação de 

fundos monetários para o Natal (dia dezesseis de junho) e outra para os 

parqueanos e autoridades (dia 24 junho) o folclore e deve ser cultivado com 

todo amor e carinho pelos brasileiros. (p. 26). 
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Já o registro da reunião do dia 14 de maio de 1966, p. 62, versa sobre a organização da 

Festa Junina do corrente ano, deste registro destaca-se a preocupação com a estética das 

apresentações infantis. Delibera-se que as professoras escolham crianças com determinados 

atributos estéticos para os números: "Pediu às senhoras professôras para que as mesmas 

prepararem os números juninos e que êstes ensaios sejam feitos gradativamente, procurando 

assim escolher crianças pequenas que são as mais graciosas”. (p. 62). 

A preocupação com a estética, seja dos trajes a serem utilizados ou das apresentações 

das crianças era latente nos relatos aqui analisados. Na reunião ocorrida no dia 8 de maio de 

1971, p. 67, contida no Livro Ata do Parque Infantil “Antônio Amábile”, enfatiza-se uma 

acentuada preocupação com os trajes para a festa, expondo dessa maneira uma pretensão de 

unificar os trajes das educadoras e das crianças, indicando que venham para a festa devidamente 

uniformizadas e calçadas, além de preconizar os cuidados com a higiene, uma vez que esta seria 

uma ocasião em que todos seriam notados. 

 

Festa de São João: A semana que vem tôdas as educadoras deverão trazer 

ideias para a festa de São João a fim de iniciar os ensaios para não atrapalhar 

as atividades. A festa será no dia vinte e dois de junho e terá um ou dois 

números de cada turma. XVI -  Enfeites de São João. As terceiras turmas e as 

segundas irão confeccionar as bandeirinhas, bandeirolas e lanternas e caso 

alguma educadora tenha um enfeite diferente foi solicitado o modêlo. XVII -  

Uniforme para a festa: Foi estudado a possibilidade de tôdas as educadoras 

estarem com o uniforme nôvo ou um traje característico “Á festa de São João” 

XV -  Aviso. As crianças deverão ser avisadas nos dias de festa para que 

venham devidamente uniformizadas e com calçados. As educadoras não 

devem esquecer que é uma boa oportunidade para que as crianças venham 

bem limpas, dando assim uma boa aula de higiêne. (p. 67). 

 

A imagem a seguir demonstra uma apresentação de dança na Festa Junina do mesmo 

Parque Infantil no ano de 1973, nela podemos ver meninos e meninas em lados separados e 

todas as crianças vestidas com chapéus, calças e camisas (meninos) e vestidos rodados 

(meninas), sugerindo, assim como o exposto anteriormente, que as orientações quanto à 

padronização da vestimenta partiam da própria instituição. 
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FOTOGRAFIA 8 – Festa Junina – 1973 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” 

 

No ano de 1971, o mesmo jornal, Jornal Folha Popular de Sorocaba, noticiou a respeito 

da Festa Junina do Parque Infantil “Antônio Amábile”. De acordo com a publicação, “na 

ocasião os parqueanos fizeram trabalhos e discorreram sobre os temas “Ninguém segura este 

país” e “Você também é responsável”, música de autoria de Dom e Ravel e que descreve o 

Mobral”. Percebe-se com isso a intenção contida na ocasião de disseminar informações acerca 

do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). O MOBRAL foi um órgão do governo 

brasileiro, instituído pelo decreto nº 62.455, de 22 de março de 1968 e autorizado pela Lei n° 

5.379, de 15 de dezembro de 1967 no período da Ditadura Militar durante o governo de Artur 

da Costa e Silva, o órgão preconizava um método de alfabetização de adultos que perdurou até 

1985. 

Parte da canção “Você também é responsável”, de autoria de Dom e Ravel, diz que: 

“[...]Você também é responsável, Então me ensine a escrever, Eu tenho a minha mão domável, 

Eu sinto a sede do saber”. Uma hipótese para que essa canção tivesse sido escolhida para 

apresentação no Parque Infantil pode ter sido a tentativa de promover uma propaganda para o 

movimento MOBRAL, uma vez que não é uma canção que costuma fazer parte do repertório 

das Festas Juninas. 

 

Havia uma tentativa de recrutar a população para aderir ao movimento [...] 

uma peculiaridade do projeto era o caráter comunitário, ao qual para o seu 

sucesso deveria contar com a participação de toda a sociedade. Dessa maneira, 
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cabia a todos o dever de acabar com o analfabetismo do país, afinal, "O povo 

vive em ordem. O povo ajuda o país. Todos devem ajudar. (SANTOS, 2014, 

p. 311). 

 

Dentro desse movimento existiu ainda um treinamento que visava à preparação de 

pessoas para a atuação com as crianças em idade pré-escolar, buscando a rápida expansão desse 

nível de ensino, de acordo com Arce (2018): “A pré-escola passa quase que a se caracterizar 

como um “centro comunitário”, distanciando-se cada vez mais de uma escola, e as pessoas que 

atendem as crianças, da figura de profissionais, docentes” (p. 392). O treinamento para as 

pessoas que atendiam as crianças era realizado em detrimento de uma formação teórica em 

cursos de formação de segundo e terceiro grau. 

 

A expansão do atendimento pré-escolar realizado pelo MOBRAL funcionou 

para o regime militar no rol das políticas destinadas aos carentes como um 

paliativo ideológico eficaz. A educação pré-escolar foi encarada como a 

grande panacéia, a única saída para os problemas decorrentes do baixo nível 

de renda de pais e crianças, que tanto prejudicavam o processo educacional. 

Salvar-se-ia a escola com o atendimento às crianças pequenas, preparando-as 

para a primeira série e compensando suas inúmeras carências. Assim, as 

chances de sucesso individuais aumentariam e, portanto, a superação da 

condição de pobreza tornar-se-ia real. (ARCE, 2018, p. 395). 

 

Apesar do exposto, não encontramos indícios nas fontes analisadas para esta pesquisa 

de que este tipo de treinamento foi adotado para a formação das educadoras dos Parques 

Infantis. 

A fotografia a seguir revela a participação da comunidade na Festa Junina do ano de 

1975, no Parque Infantil “Antônio Amábile”, nela, é possível notar o público que aparece ao 

redor das crianças que se apresentavam sentadas ao centro e fantasiadas com vestidos e chapéus, 

atrás vemos outras crianças que possivelmente esperavam o momento de se apresentarem. 
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FOTOGRAFIA 9 – Festa Junina – 1975 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” 

 

No Livro Ata do Parque Infantil “Antônio Amábile”, no dia 12 de junho de 1976, p. 

168, os detalhes da organização da festa em diversos pontos do registro da reunião, chama a 

atenção o trecho que trata dos ensaios e no qual se faz um aviso para que as crianças que não 

participam do ensaio não corram nem brinquem, mas que fiquem assistindo ao ensaio, tal como 

descreve o texto: "Ensaio para quadrilha - As crianças que não dançam quadrilha não poderão 

ficar correndo e brincando pela escola e sim ficarão na quadra junto com a professora e colegas 

assistindo ao ensaio" (p. 168). Dessa orientação, destaca-se a diferença entre as orientações a 

respeito de como devem se comportar aqueles que participarão e os que não participarão das 

atividades, indicando também que não havia atividades diferenciadas para as crianças que, por 

algum motivo, não participariam da Festa Junina. A esses alunos, era permitido apenas assistir 

ao ensaio numa provável tentativa de manter a organização desses momentos. 
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FOTOGRAFIA 10 –  Festa Junina – 1977 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” 

 

É interessante notar na imagem da fotografia 10 o tradicional casamento que acontece 

nas quadrilhas sendo reproduzido pelas crianças na Festa Junina do ano de 1977. Aqui todos 

aparecem organizados em fila de duas em duas crianças, cada fileira com um menino e uma 

menina como um casal, a educadora os acompanha também devidamente fantasiada para a 

festa. 

Alguns anos depois, a imagem a seguir retrata um momento da Festa Junina do ano de 

1979, no Parque Infantil “João Francisco Rosa”. A estética utilizada nas fantasias e a 

maquiagem permanecem a mesma dos anos 60 e início dos 70, a estereotipia do homem do 

campo de chapéu e camisas xadrez e das meninas com seus vestidos rodados e floridos. Chama 

a atenção o menino levando a representação de um cigarro entre os lábios, as roupas, 

maquiagens e cabelos indicam a intenção de caracterizar um casal que vivia no meio rural. 
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FOTOGRAFIA 11 –  Festa Junina – 1979 

Fonte: EM “João Francisco Rosa” 

 

O momento da realização de uma festa é também uma oportunidade da escola se tornar 

visível para a sociedade. Para a sua realização mobilizam-se educadores, alunos, suas famílias 

e agentes da imprensa, como um momento no qual a escola ganha todos os holofotes. Esses 

ritos de preparação tornam visíveis a preocupação relacionada aos aspectos estéticos das festas. 

Podemos dizer que as festas escolares são uma das oportunidades na qual a educação estética é 

inserida como parte do contexto de valorização das culturas nacionais (VEIGA, 2016). 

O documento que contempla a Festa Junina como sugestão de trabalho para as 

educadoras está localizado na Coletânea Didática datada no ano de 1972 e, diferente das outras 

fontes já abordadas aqui, nos permite compreender como as orientações para as festas 

destacavam os conteúdos, o ensino de conceitos e modos de ser. 

Em um texto localizado na página 22, sob o título “A Festa de São João”, são esmiuçadas 

as concepções pedagógicas para a realização da festa, ressaltando que é uma das festas 

“favoritas pelas crianças”, concebendo-a como um importante elo entre a escola, as mães e as 

crianças. Os costumes dessa festividade como as danças, músicas e comidas típicas são também 
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ressaltados como “pontos marcantes” na memória das crianças. O último parágrafo desse texto 

aponta especificamente para as funções educativas das quais espera-se fomentar com a data: 

 

As festas juninas promovem a educação social religiosa e recreativa nos 

pequeninos, gravando na criança momentos felizes da meninice abrindo novos 

horizontes. Essas crianças cantam cantigas contra o soltar balões que causam 

incêndios em plantações e em outras benfeitorias. (Coletânea Didática, p. 22, 

1972)  

 

Na página 23, um desenho para ser realizado com alinhavo compõe o material dedicado 

à data, na página 51 do mesmo documento, apresenta-se um modelo para o feitio de uma 

“Lanterna de São João”. Percebe-se que, além de sugestões de atividades práticas para as 

educadoras, existe a preocupação de explicitar as funções educativas em cada tema iniciado nas 

Coletâneas.  

O espaço para as propostas voltadas às Festas Juninas nas Coletâneas Didáticas aqui 

analisadas era menor quando comparado às propostas voltadas às festas da Páscoa e do Natal, 

fato que se confirma pela quantidade de páginas destinadas a tratar a temática, 46 páginas 

dedicadas à Páscoa, 60 páginas dedicadas ao Natal e 2 páginas para tratar das Festas Juninas. 

Na página 31 do mesmo documento, Coletânea Didática (1972), encontra-se uma 

história chamada “A estória do balãozinho queimado”, seu enredo conta a história do menino 

Joãozinho que adorava soltar balões e tinha o costume de fazê-lo durante os festejos de São 

João e São Pedro. Numa noite o menino sonha que seu balão sobe até o céu e corre atrás para 

buscá-lo, chegando ao céu, o menino recebe orientações de um anjo de “barbas muito longas” 

que o adverte dizendo que o seu balão estava guardado nas nuvens, pois se descesse poderia 

causar incêndios. A história termina com o menino acordando em sua casa demonstrando-se 

consciente quanto aos perigos da prática de soltura de balões. 
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FIGURA 10 – Atividade sugerida para Festa Junina - 1972 

Fonte: Arquivo Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação – São Paulo 

 

Após a história, o documento traz oito ilustrações que, sequenciadas, produzem a 

história e sugerem atividades de pintura para as crianças. Percebemos, por meio da história, que 

o objetivo da mesma era conscientizar o leitor dos riscos de incêndio ao soltar balões. Nota-se 

nessa proposta a intenção de desenvolver esse entendimento através de uma atividade 

pedagógica de leitura, reconto e ilustração que proporcionasse às crianças a percepção dos 

riscos da atividade por meio do exemplo do menino Joãozinho. 

As Festas Juninas eram momentos preparados pelas equipes dos Parques Infantis em 

que as apresentações, decorações, brincadeiras, vestuário e as comidas eram pensados de acordo 

com as características da data. Eram festas nas quais se reuniam a equipe escolar, crianças e 

comunidade com objetivos que iam além da simples comemoração, configurando-se também 

em oportunidades para tornar os Parques visíveis para a sociedade e um momento importante 

para a arrecadação de recursos para as unidades. 
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3.3     Comemorando a data magna da cristandade: a Festa de Natal nos Parques     Infantis 

A Festa do Natal era considerada como a mais importante dos Parques Infantis, a 

afirmação sobre sua importância é chancelada pelos relatos produzidos nas reuniões 

pedagógicas do Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, como na reunião do dia 02 de 

dezembro de 1961, momento no qual se discute a organização da festa e das apresentações: “A 

Presidente pediu que os números fôssem bem escolhidos, e de acordo com a finalidade do Natal, 

que é a confraternização entre todos.” (p. 09). Já no dia 10 de agosto de 1963, p. 28, ainda que 

muito antes da realização da festa orienta-se as educadoras que “o Natal no Parque Infantil, 

compreende a data mais esperada e, sendo assim, já é assunto tratado, visto que irá fornecer 

bastante trabalho” (p. 28). Na reunião do dia 07 de dezembro do mesmo ano, 1963, outro 

excerto demonstra sua importância: “Solicitou a diretora a colaboração de tôdas na preparação 

dessa festa, que é a mais alegre e festiva data para as crianças” (p. 33). 

A relevância dessa festa para os Parques Infantis é expressa tanto na preocupação com 

a sua organização quanto nos discursos oficiais que ressaltam e legitimam a ideia da festa como 

um momento em que as instituições se mostram para a sociedade. No dia 05 de janeiro de 1959, 

um ofício dirigido à diretoria do Serviço de Parques Infantis de Sorocaba pelo delegado 

Regional de Educação Física e Esportes de Sorocaba, José Carlos de Almeida - que fora um 

precursor para a implantação dos Parques Infantis em Sorocaba – elogia as práticas do Parque 

Infantil e, dentre os argumentos utilizados, destaca-se um parágrafo elogiando as festas 

natalinas: “Observamos ainda, o carinho de vários Parques nos festejos natalinos e na confecção 

de seus convites” (s.p). 

Outra característica percebida na organização do Natal nos Parques Infantis é o fato de 

que não existiam recursos disponíveis para presentear as crianças, por este motivo a 

participação da comunidade tornava-se imprescindível para a arrecadação de doações e 

compras dos presentes. Portanto, contava-se com a colaboração da comunidade com doações e 

participações em bingos realizados pelos Parques Infantis, bem como da realização de eventos. 

 

[...]o Parque Infantil Antonio Carlos de Barros, também passou por inúmeras 

dificuldades no início de seu trabalho, as professoras relatam que buscavam 

levantar recursos por meio de diversas atividades como: Festa da Primavera, 

Festa do Pastel, quermesses, jogos, bingos etc., para compra de material 

didático, compra de uniformes para os alunos que não tinham recursos, 

compra de presentes para as crianças e pequenas manutenções na escola. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 56). 
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 Consta nos registros do Caderno de Recortes do Parque Infantil “Antonio Carlos de 

Barros” a realização de um baile beneficente no dia 16 de dezembro de 1956, denominado como 

“Pigalle”. As imagens demonstram que os convites para o evento eram vendidos pelas 

professoras do Parque Infantil e que a renda seria revertida para a festa de Natal da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11– Folheto anunciando baile beneficente para a festa de Natal – 1956 

Fonte: EM “Quinzinho de Barros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12– Bilhete de rifa vendida para angariar recursos para a festa de Natal do Parque Infantil “Antônio 

Carlos de Barros” – 1957 

Fonte: EM “Quinzinho de Barros” 

Assim como exposto nas imagens apresentadas, era comum que as professoras se 

dispusessem a contribuir com a realização dos eventos beneficentes nos Parques: 
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[...]eram as próprias professoras que buscavam levantar recursos para a 

construção de novas salas ou galpões, fazendo festas, quermesses, bazares, e 

em muitas dessas ocasiões, por falta de local adequado, os eventos aconteciam 

sob as frondosas árvores do pátio da escola, no intuito de arrecadar fundos 

para as necessidades escolares. (MARTINEZ, 2005, s.p). 

 

Diante do exposto pelas autoras Martinez (2005) e Oliveira (2010), é possível afirmar 

que uma das funções das festas nos Parques Infantis Sorocabanos era a compensação financeira 

de parte das despesas das unidades que não eram custeadas pelo poder público, o que incluía 

não só os pequenos gastos, mas também a compra de uniformes e materiais para reformas e 

outras melhorias nos prédios. 

O Jornal Cruzeiro do Sul do dia 1 de janeiro de 1959 noticia sob a manchete “Os 

parqueanos da Vila Santana tiveram sua festa de Natal” acerca da realização da festa natalina 

destacando que: 

 

Felizes e sorridentes os parqueanos da Vila Santana tiveram sua festa de natal 

a altura que merecem, destacando-se a dedicação e o aprimoramento com que 

foi dirigida. Cruzeiro do Sul gentilmente convidado, fez-se presente por um 

de seus redatores, nesta festa de crianças para festejar o nascimento de uma 

criança, a festa máxima da cristandade: O nascimento do Menino Jesus.” 

(Jornal Cruzeiro do Sul, 1959, s.p). 

 

A imagem a seguir foi retirada da mesma reportagem, ela mostra as crianças 

uniformizadas e sentadas aguardando possivelmente o início da festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 12 – Festa de Natal Parque Infantil “Antônio Carlos de Barros” – 1961 

Fonte: Jornal Folha Popular de Sorocaba – 30 de dezembro de 1961 

 

Os registros das reuniões pedagógicas realizadas nas unidades, que aconteciam 

mensalmente, guardam informações relevantes para compreender aspectos sobre a organização 
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do Natal. Na ata da reunião do dia 02 de dezembro de 1961, no Parque Infantil “Antonio Carlos 

de Barros”, na página 6, são descritos detalhes que revelam o planejamento da festa do Natal: 

"O Natal é a data magna da cristandade por isso a diretora pediu para que fôsse feita a festa com 

todo carinho.” (p. 06).  

Orienta-se ainda a respeito da confecção dos convites, enfatizando que a escolha deveria 

acontecer privilegiando aqueles modelos “que estivessem mais de acordo com a mensagem do 

Natal” (p. 06), o texto ainda traz informações acerca dos números que precisavam ser ensaiados 

com as crianças e a respeito da necessidade confecção de roupas para os mesmos. Na reunião 

do dia 28 de novembro de 1962, p. 19, também se registrou que o Natal é “[...] a melhor e mais 

bonita festa da humanidade: Natal”. (p. 19). 

No dia 20 de dezembro de 1962, o Jornal Folha Popular de Sorocaba informa detalhes 

sobre a realização da festa natalina no Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros” e afirma que:  

 

Ao que fomos informados a festinha será mesmo de abafar, a ver pelas 

inúmeras providências que vem sendo adotadas pela diretora e professoras, 

visando seu amplo sucesso. Recebemos o artístico convite do Parque Infantil 

“Antonio Carlos de Barros: um cone de cartolina, coberto de papel celofane e 

a imagem de Menino Jesus num presépio.” (s.p). 

 

O Jornal Folha Popular de Sorocaba do dia 22 de dezembro de 1962 noticiou, sob a 

manchete “Parque de Santana comemorou Natal”, informações acerca da realização da festa no 

Parque Infantil “Profa Marina Grohmann”. Na notícia, ressaltou-se como ponto principal a 

realização de uma missa de ação de graças ocorrida no próprio Parque Infantil pelo Frei 

Florêncio, mostrando que as celebrações de missas em datas festivas eram comuns nessa 

unidade tanto na festa da Páscoa, quanto no Natal. 

Nessa reportagem comenta-se também a respeito da distribuição de presentes às crianças 

como parte da festa afirmando que: “Os parqueanos receberam de presente uniformes e retalhos 

de fazenda que foram conseguidos pelo vereador Antonio Aldar” (s.p), ressaltando o fato de 

que os presentes foram recebidos como doação de uma autoridade, a reportagem termina com 

citações e homenagens às pessoas que contribuíram com a campanha financeira da unidade para 

arrecadar recursos para a compra de presentes. 

Na reunião do dia 08 de junho de 1963, no Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, 

na página 26 registra-se a organização da Festa Junina daquele ano e a intenção de arrecadar 

recursos para o Natal. "Ficou estabelecido que haverá duas festas juninas: uma para arrecadação 

de fundos monetários para o natal (dia dezesseis de junho) e outra para os parqueanos e 

autoridades (dia vinte e quatro de junho)” (p. 26). Revela-se ainda na organização dessa festa o 
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costume de presentear as crianças do Parque, na reunião do dia 6 de outubro de 1968 registrada 

na p. 88 destaca-se que: 

 

A festa contará com a presença das crianças parqueanas e seus familiares, 

ainda se fará presente a essas comemorações, autoridades municipais. Os 

presentes já adquiridos, serão assim distribuídos: para os meninos da Turma 

I, caminhões de proporções adequadas; para as meninas um carrinho de 

boneca, com um nenê. Para a turma II e III Jôgo de tênis. Os presentes 

adquiridos, esperamos ser de agrado das crianças porque nada mais 

compensador do que um alegre sorriso a brincar nos lábios de uma inocente 

criança, que trás nas mãos uma recordação do "Papai Parque Infantil". (p. 88). 

 

O excerto detalha a distribuição dos presentes, que se diferenciam de acordo com a idade 

e gênero das crianças. Em muitas reuniões discute-se também sobre as formas de arrecadação 

de recursos para a compra desses presentes para os quais não havia verba disponível, ficando a 

cargo do Parque Infantil viabilizar formas de arrecadar dinheiro como a realização de bazares 

e de festas beneficentes na unidade.  

Em 18 de dezembro de 1968 o Jornal Diário de Sorocaba noticiou detalhes relativos à 

festa de Natal daquele ano, ocorrida no Parque Infantil “Antônio Amábile”, em que se destacam 

agradecimentos a um empresário dono de uma loja de brinquedos que fez a doação dos 

brinquedos para as crianças. 

 

Todos os anos, o povo de Sorocaba tem a satisfação de presenciar fatos como 

este, pois anualmente o ilustre comerciante faz milhares de crianças sentirem 

tôda beleza e poesia da data magna da Cristandade. (Diário de Sorocaba, 

1968, s.p). 

 

O Jornal Folha Popular de Sorocaba do dia 04 de outubro de 1969 noticiou a realização 

da festa do dia das aves9 no Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, explicando que, através 

da venda dos quitutes do evento é que poderiam ser comprados presentes de Natal para as 

crianças. De acordo com o texto, foram as próprias professoras e chefes recreacionistas do 

Parque Infantil que trabalharam no evento com vistas à arrecadação de recursos. O texto 

apontava ainda a necessidade de colaboração da comunidade na festa de Natal do Parque com 

o título “Você quer ser Papai-Noel?” 

 

Não fique alheio. Aproveite o descanso com muita beleza para os seus olhos 

e com o objetivo primeiro de alegrar os coraçõezinhos dos alunos do P.I 

                                                 
9 A festa das aves era uma festividade que ensejava ensinar o cuidado e respeito pelas aves, de acordo com Cândido 

(2012) as festas em homenagem as aves tinham como programa “recitativos, hinos patrióticos e cantos referentes 

ao ato constituíram elementos fundamentais do festejo” (p. 244) 



107 

 

“Antonio Carlos de Barros”. Escolha algumas horas entre essas muitas para 

saborear seus quitutes: das 9 as 18.00. (Jornal Folha Popular de Sorocaba, 04 

de outubro de 1969. s.p). 

 

Nota-se que a realização de rifas, eventos e doações era uma das maneiras encontradas 

pelos Parques Infantis para presentear as crianças na festa do Natal, ideia que contava com o 

auxílio da imprensa local, que divulgava as ações a fim de que a adesão fosse maior e os 

objetivos fossem alcançados. Conclui-se a partir dessa análise, que as instituições não contavam 

com nenhum tipo de verba do munícipio para a realização das festas, ficando seu custeio sob 

responsabilidade de cada unidade. Nas imagens a seguir ilustramos dois momentos da entrega 

de presentes às crianças, a primeira imagem, de 1969, no Parque Infantil “Antônio Amábile”, 

mostra o momento em que um menino recebe uma bola de presente do Papai Noel da escola, 

possivelmente tratava-se de algum funcionário fantasiado. Já a segunda, é do ano 1977 e retrata 

a festa de Natal do Parque Infantil “João Francisco Rosa”, na imagem, as crianças observam a 

chegada do Papai Noel com um saco de presentes.  

 

 
FOTOGRAFIA 13 – Festa de Natal – 1969 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” 
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FOTOGRAFIA 14 – Festa de Natal – 1977 

Fonte: CEI “João Francisco Rosa” 

 

 

O Jornal Cruzeiro do Sul de 21 de dezembro de 1969 publicou sob a manchete “Missa 

de Natal no P.I Marina Grohmann”, a celebração de uma missa naquela unidade em alusão ao 

Natal, confirmando mais uma vez a realização das celebrações religiosas em comemoração à 

data, assim como aconteceu em algumas festividades escolares da Páscoa. 

Na sequência de imagens reproduzidas abaixo, buscamos demonstrar que no decorrer 

do tempo abarcado pela pesquisa, algumas características da festa do Natal permanecem 

inalteradas, como a representação de figuras e de acontecimentos importantes para os cristãos 

como o nascimento de Cristo. Nas fotos apresentadas, as crianças aparecem encenando figuras 

religiosas nas apresentações realizadas nos Parques Infantis, como Jesus e Maria e os animais 

que compõe o presépio da história bíblica do nascimento de Jesus. 
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FOTOGRAFIA 15 – Festa de Natal – 1969 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 16 -  Festa de Natal – 1973 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” 
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FOTOGRAFIA 17 -  Festa de Natal – 1988 

Fonte: CEI “Antônio Amábile” 

 

Na foto 17, é possível observar uma apresentação durante a festa de Natal do Parque 

Infantil “Antônio Amábile” que aconteceu anos depois, em 1988. Chama a atenção a 

representação do nascimento de Cristo pelas crianças e é possível notar que cada criança assume 

um papel, inclusive o de Cristo. Ao analisar as imagens, podemos afirmar que, ao longo dos 

anos, a festa do Natal sofreu poucas modificações ao ser comemorada no ambiente escolar, 

carregando consigo ainda uma forte representação cristã. 

A Coletânea Didática que aqui analisamos apresenta uma unidade para tratar da 

comemoração do Natal, com o título de “Coletânea de histórias para o Natal”, em sua capa 

apresenta a frase “A grande luz desce sobre a terra, porque nos nasceu o Senhor” (Coletânea 

Didática, 1967, s.p). Assim como sugere o título, o conteúdo desse material conta com histórias 

nas quais se projeta a importância do Natal enquanto festa religiosa enfatizando também seus 

símbolos e atrelando-os ao aprendizado de valores desejáveis como a fraternidade e a 

obediência.  
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FIGURA  13 –Capa da unidade de coleção de histórias para o Natal- 1960 

Fonte: Arquivo Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação – São Paulo 

 

Algumas dessas histórias fazem alusão à figura do Papai Noel, da espera pelo presente 

e da confraternização. Porém, a maioria das histórias e das dramatizações mostra 

principalmente os símbolos religiosos que são próprios da data, como o nascimento de Jesus e 

anjos que acompanham seu nascimento. No decorrer das propostas, alguns salmos bíblicos são 

apresentados, como na história “A estrela de Belém” que tem início com os escritos “Mateus 

2:2. Porque vimos a sua estrêla no Oriente e vimos a adorá-lo” (p. 02), uma das histórias 

chamada “Festa de Natal” conta que: 

 

Vou contar a história do aniversário de um bom e lindo menininho. Este 

menino bem pequenino, chama-se Jesus. Jesus é Deus, nosso pai. É nosso pai 

do céu que toma conta de todos nós. Ele foi também criancinha e nasceu para 

ensinar que devemos ser bons e amigos uns dos outros. Tinha uma boa 

mãezinha, Nossa senhora e um papai muito querido S. José. O aniversário de 

Jesus está chegando, por causa dele vai haver uma festa para todas as crianças 

boazinhas. Todas vão ganhar lindos presentes, para sempre se lembrarem do 

bom amiguinho Jesus. (Coletânea Didática, 1967, p. 07). 
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 Destaca-se nessas datas, assim como mostra o excerto da história, a reafirmação de 

valores cristãos e a maneira como estes são vinculados a comportamentos: ser uma boa pessoa, 

ter um bom comportamento, tornando-se bom também, através da memorização, que é um 

modo de regulação do comportamento dos indivíduos perante a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  14 – Atividade sugerida para o Natal- 1960 

Fonte: Arquivo Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação – São Paulo 

 

As propostas de atividades contidas na Coletânea Didática com a temática do Natal 

traziam sugestões para: histórias que rememoram a data e seus símbolos, como o nascimento 

de Jesus e a chegada do Papai Noel, desenhos para colorir, enredos para construir 

dramatizações, letras de músicas natalinas e partituras, figuras geométricas para completar 

desenhos, molde para pintura e montagem de uma árvore de Natal, moldes para dobraduras e 

recortes de figuras decorativas. 

É aparente nas análises aqui empreendidas, a maneira como a religião e o culto aos 

símbolos religiosos nas instituições pode servir como fator moralizante e disciplinador na 

medida em que estabelece a obediência a uma série de elementos, como ter um bom 

comportamento e valorizar os símbolos católicos. A instrução religiosa é utilizada ainda como 

meio de aprendizagem de valores apreciados para a vida em sociedade como fé, piedade e amor 

ao próximo. 
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Nessa perspectiva, a religião era um dos fatores que serviriam como meio ao 

aprendizado de valores e comportamentos. Dessa forma, a instrução religiosa nas instituições 

escolares tornou-se um dispositivo que possibilitou a aprendizagem desses valores apreciados. 

Podemos dizer que essas práticas chancelavam ideias moralizantes e disciplinadoras na medida 

em que estabelecia a obediência a uma série de fatores.  

Nesse sentido, os simbolismos atribuídos às festas religiosas nos Parques Infantis 

indicam que estes eram momentos de descontração e comemoração que serviam a uma série de 

objetivos como instruir religiosamente, regular comportamentos e demonstrar as atividades da 

instituição para a sociedade. Cândido (2012) utiliza o termo maquinário festivo para explicar a 

festa escolar em seus múltiplos elementos e funções. 

 

[...]este simbolismo e ritual que se transformam, podem ser componentes do 

maquinário festivo: utiliza-se a mesma ocasião para atingir objetivos 

diferentes, tais como evangelizar, divertir, descansar, homenagear, ordenar, 

disciplinar, marcar o tempo e ensinar.  (CÂNDIDO, 2012, p. 85). 

 

Durkheim (1996) observa que a religião é um todo formado por partes, configurando-

se num conjunto de mitos, dogmas, ritos e cerimônias. De acordo com o autor, os fenômenos 

religiosos classificam-se em duas categorias, as crenças e os ritos, sendo que podem ser 

definidos respectivamente como “As primeiras são estados da opinião, consistem em 

representações; os segundos são modos de ação determinados” (p. 19). O rito nos prescreve 

maneiras de agir e só podem ser caracterizados por seu objeto, sua simbologia, uma vez que 

são por eles definidos, dessa forma, só é possível determinar o rito após ter definido sua crença. 

Os rituais escolares estão impregnados de simbolismos que remetem às práticas 

tradicionais do catolicismo, percebidas nas práticas cotidianas como: “[...] as aberturas e 

encerramentos simbólicos dos trabalhos escolares continuam a ser marcados pelo ritualismo 

católico, através da prática de orações, dando conta da vontade de sacralizar todo o dia escolar.” 

(PINTASSILGO e PEDRO, 2015, p. 121). 

Pode-se dizer que os rituais se diferenciam então das meras rotinas ao considerar a carga 

simbólica de que são portadores e os sentidos de que são impregnados. Nesses rituais, deseja-

se que os alunos se apropriem de noções como ordem, disciplina, cortejo e asseio. Ou seja, a 

todo o momento deseja-se a normalização e controle dos corpos e dos comportamentos. 

(PINTASSILGO e PEDRO, 2015). 

Considerando essas festividades como rituais pertencentes a uma doutrina, Fischmann 

(2012) pontua que, uma vez que as práticas escolares são organizadas de maneira que 
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privilegiam uma religião em detrimento de outras, “automaticamente o grupo de adeptos dessa 

religião passará a gozar de privilégios e distinção que excluirão os demais.” (p. 17).  

Para fazer uma relação entre religião e memória, Le Goff (2003) sustenta que a 

constituição da memória coletiva é também instrumento e objeto de poder, além disso, que o 

Judaísmo e o Cristianismo podem ser descritos como “religiões de recordação” não só pelos 

seus atos divinos no passado, mas também pela necessidade da lembrança como tarefa religiosa 

fundamental. 

 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 

individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia. Mas a memória 

coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto 

de poder. São as sociedades cuja memória social é, sobretudo, oral, ou que 

estão em vias de constituir uma memória coletiva escrita que melhor permitem 

compreender esta luta pela dominação da recordação e da tradição, esta 

manifestação da memória. (LE GOFF, 2003 p. 476). 

 

Dessa maneira, as festividades que objetivam comemorar as datas da Páscoa, Festa 

Junina e Natal trazem consigo uma representação ideológica dominante também ligada à 

religião católica. Vinculam-se, sobretudo características positivas como a formação do “bom 

cidadão”: honesto, disciplinado e coerente com outros valores desejáveis para a vida em 

sociedade, que consequentemente eram também relacionados aos valores cristãos.  

 

Se dada religião é tomada como “melhor” ou “preferencial”, 

comparativamente às outras religiões que estejam presentes em dada 

sociedade, e sejam quais forem os argumentos usados, automaticamente o 

grupo de adeptos dessa religião passará a gozar de privilégios e distinção que 

excluirão os demais. Se é o argumento da maioria estatística que se tenta usar 

como base da reivindicação do privilégio, mais em risco se coloca a 

democracia, pois estaria ao sabor de dados flutuantes que não poderiam 

justificar que mesmo um único ser humano viesse a ser desprezado em sua 

condição humana, sendo ele igual aos demais e partícipe da pluralidade, na 

qual se realiza a dignidade humana. (FISCHMANN, 2012 p. 17 - 18). 

 

 

Neste capítulo, analisamos como se organizavam as festas escolares da Páscoa, Festa 

Junina e Natal nos primeiros Parques Infantis Sorocabanos. Existe, enquanto característica 

comum a todas elas, o fato de estarem vinculadas ao calendário religioso/católico e, dessa 

maneira, evidenciou-se nas práticas das festas características e discursos que remetem aos 

símbolos religiosos e ao aprendizado de valores e comportamentos desejados.  
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Capítulo 4 

As festas cívicas e a construção da memória coletiva: 

incutindo o amor pelos símbolos da nação 
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As festas cívicas aqui analisadas eram desenvolvidas nos Parques Infantis Sorocabanos 

no período entre os anos de 1954 e de 1988, elas tinham como algumas de suas finalidades, 

reafirmar ideais de patriotismo e de civismo, além de ser uma possibilidade de a sociedade 

conhecer as instituições e seu trabalho, funcionando como uma espécie de vitrine das 

instituições de ensino. Dessa maneira, podemos dizer que as práticas desenvolvidas nesses 

espaços eram parte do processo de construção da memória coletiva dos indivíduos.  

Kuhlmann Júnior (2001), ao analisar as Exposições Didáticas, indica que esses 

momentos serviram como vitrine, ou seja, oportunidades que tinham a pretensão de mostrar a 

educação e a escola como produtora de civilização e progresso que deveriam ser cultuados e 

representados.  Outro ponto importante que o autor discute é o potencial educativo explorado 

no interior das Exposições e Congressos, eventos esses que referenciavam uma “pedagogia do 

progresso”. 

De acordo com as fontes utilizadas para esta pesquisa, as datas cívicas eram trabalhadas 

nos Parques Infantis de Sorocaba anualmente entre os anos de 1954 e 1988. Percebeu-se, de 

acordo com os relatos apreendidos nas reuniões registradas nos Livros Ata, que assim como as 

festas religiosas abordadas no capítulo anterior, as festas cívicas também dispendiam de 

momentos de planejamento junto à equipe para a realização das atividades e tinham como uma 

de suas marcas, os desfiles cívicos que aconteciam no centro da cidade ou nas ruas do entorno 

dos Parques Infantis, sendo o desfile um diferencial em relação às práticas adotadas para as 

festas religiosas.  

Observou-se que as festas cívicas comemoradas nos Parques Infantis no período da 

pesquisa eram: o dia 25 de agosto – dia do soldado, dia 07 de setembro – Independência do 

Brasil e dia 15 de novembro – Proclamação da República. Sendo que as comemorações da 

Semana da Pátria em menção à Independência do Brasil aparecem com maior expressividade 

nas fontes estudadas.  

 

4.1    Com brilhantismo foram celebradas a Semana da Pátria e a Proclamação da 

República nos Parques 

As comemorações das festas cívicas nos Parques Escolares manifestam-se nos registros 

das reuniões pedagógicas dos Livros Ata utilizados nesta pesquisa, nas fotografias encontradas 

nas instituições, nas Coletâneas Didáticas (1970 – 1972) de orientação pedagógica e, mais 

expressivamente, nos periódicos que circulavam na cidade, Jornal Cruzeiro do Sul (1945 – 
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1989) e Folha Popular de Sorocaba (1960 – 1961), uma vez que a cobertura e a divulgação dos 

desfiles cívicos eram comuns. 

Podemos dizer que essas comemorações são originadas em decorrência das datas cívicas 

e dos modos de apreciação da pátria e dos seus símbolos. Para Oliveira (1989), “[...] datas, 

heróis, monumentos, músicas e folclore se conjugam na montagem da memória nacional e, se 

esta tem consistência, produz-se um importante reforço à coesão social.” (p. 174). 

 

Atividades como orfeão infantil, o grupo de escoteiros, o hasteamento da 

bandeira, o culto ao pavilhão nacional, as festas e comemorações cívicas, os 

desfiles, as sessões literárias, a instituição do altar da pátria, os grêmios cívicos 

e desportivos, entre tantas outras, contribuíram para disseminar ideias, 

sentimentos, saberes e valores imprescindíveis para a constituição da 

nacionalidade: a aprendizagem da língua, o respeito aos símbolos nacionais, 

o sentimento de patriotismo, a legitimação do imaginário sociopolítico, o 

cultivo da memória nacional. (SOUZA, 2009, p. 265). 

 

No cotidiano escolar, as festas cívicas são concebidas como tradições pertencentes à 

cultura escolar das instituições, uma vez que elas acontecem todos os anos suscitando 

aprendizados e contribuindo para a construção da memória dos indivíduos em um determinado 

contexto histórico e social. 

Entendemos a memória como “[...] um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um 

fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças 

constantes” (POLLAK, 1992 p. 02) e que se apresenta também como instrumento e objeto de 

poder (LE GOFF, 2003), já que a construção de uma memória nacional e coletiva pode ser útil 

para a mobilização dos mais diversos interesses sociais e políticos.  

Pollak (1992), ao analisar as aproximações entre a memória e a constituição da 

identidade social, afirma que os elementos constitutivos da memória se apresentam de duas 

maneiras: 1) Nos acontecimentos vividos pessoalmente, 2) Nos acontecimentos “vividos por 

tabela”, ou seja, em situações vividas coletivamente nos grupos aos quais a pessoa pertence. O 

autor indica que ambos têm um papel na constituição da identidade, uma vez que a memória é 

um fenômeno construído e em parte herdado, dos quais, podemos destacar sua estruturação do 

ponto de vista político. 

Quando se procura enquadrar a memória nacional por meio de datas 

oficialmente selecionadas para as festas nacionais, há muitas vezes, problemas 

de luta política. A memória organizadíssima, que é a memória nacional 

constituí um objeto de disputa importante, e são comuns os conflitos para 

determinar quais datas e acontecimentos vão ser gravados na memória de um 

povo. (POLLAK, 1992, p. 203). 
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Dessa maneira, as celebrações que têm como uma das suas características a repetição 

do passado conjecturam na formação da identidade social através das memórias construídas 

pelos indivíduos que são marcadas pelas manifestações e continuidades do grupo ao qual 

pertencem. Mona Ozouf (1976) considera que os momentos reservados às festas cívicas 

permitem a compreensão dos discursos que pretendem dar forma ao coletivo nacional. 

 

Toda comemoração vive da afirmação obsessiva do mesmo. Os programas das 

festas, os planos para os cortejos, os projetos de monumentos e os discursos 

martelam quatro afirmações pelo menos: de que nos honramos de ser os 

mesmos (entre eles), nós somos todos os mesmos (entre nós), nós somos 

sempre os mesmos que antes, nós permaneceremos os mesmos. Não há 

comemoração sem este conjunto, sem este permanente conjunto. (OZOUF, 

1976, p. 143). 

 

Analisando os periódicos que compõem esta pesquisa, localizamos no Jornal Cruzeiro 

do Sul informações relativas às festas cívicas em comunicados que antecediam a realização dos 

eventos, cronogramas de organização - que tinham a finalidade de divulgar o arranjo dos 

desfiles e convidar a população para a participação – e reportagens posteriores que detalhavam 

como tinham sido as comemorações. 

De modo geral, no dia oficial da comemoração era publicado um texto explicando a 

importância da data e trazendo informações acerca da realização de atos cívicos como desfiles 

e hasteamentos de bandeiras. Alguns dias após eram publicadas as considerações de como as 

festas ocorreram, quem participou desses atos cívicos que contavam com a participação das 

escolas de Sorocaba, autoridades políticas e militares, detalhes relacionados à sua organização, 

além de imagens dos desfiles cívicos quando estes eram realizados. 

Registros encontrados no Jornal Cruzeiro do Sul, de 1956 detalham a respeito da 

participação dos Parques Infantis no desfile em comemoração ao 07 de setembro – dia da 

Independência: “A magnífica apresentação do Parque Infantil de Vila Santana. Sua bandinha 

rítmica, seus carros alegóricos valeram por um espetáculo de graça e bom gosto.” (Jornal 

Cruzeiro do Sul, 1956, s.p). 

No ano de 1958, mais precisamente no dia 09 de setembro, veicula-se no jornal um texto 

relacionado à participação dos Parques Infantis no desfile cívico da cidade, no qual se identifica 

uma extensa reportagem que detalha a grandiosidade do evento, afirmando que “com 

brilhantismo foi comemorado o Dia da Independência em nossa cidade” (p. 01).  
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Na página número quatro do mesmo exemplar, existe uma coluna assinada pelo 

jornalista Sorocabano Freitas Júnior10, composta por pequenos comentários acerca do cotidiano 

da cidade de Sorocaba e sobre os eventos sociais. Destaca-se nessa data um excerto que faz 

menção ao desfile e questiona o motivo da participação das crianças dos Parques Infantis. 

 

Por Lei. As crianças dos grupos escolares não puderam desfilar no dia 7, 

fizeram a festa em seus estabelecimentos. Entretanto... Entretanto os Parques 

Infantis desfilaram, não resta dúvida. Foi um espetáculo bonito de digno dos 

maiores elogios. Mas... mas será que não se serviram dos parques para fazer 

política?! (Jornal Cruzeiro do Sul, 1958, p. 04). 

 

O questionamento acaba sem maiores detalhes, mas deixa explícita a intenção do autor 

em cogitar a hipótese de que a participação das crianças no desfile teria o objetivo de demonstrar 

o projeto dos Parques Infantis para a sociedade e que esse fato poderia servir a determinismos 

políticos da época. Isso fica evidente quando o autor questiona na reportagem se o desfile das 

crianças não teria servido para fazer política. Esse excerto sugere que a participação dos Parques 

Infantis no desfile poderia ser uma maneira de demonstrar publicamente os feitos do governo 

em prol da educação. 

Na imagem a seguir, identificamos um compilado de fotos publicado na capa do jornal 

que retrata os segmentos que participaram do desfile. Entre as fotos, aparece uma das alegorias 

utilizadas no desfile que representava a participação do Parque Infantil “Antonio Carlos de 

Barros”. Na referida reportagem, constam ainda comentários elogiando a participação das 

crianças. 

 

 A juventude escolar sorocabana apresentou ao público no desfile de 

comemoração do Dia da Pátria, 7 de setembro de 1958, um elevado padrão de 

beleza, de apresentação, de organização, de instrução, de entusiasmo e 

sobretudo, de fé nos grandiosos destinos da Pátria. (Jornal Cruzeiro do Sul, 

1958, p. 01). 

                                                 
10 Orlando da Silva Freitas Júnior (1936 - 2019) foi um empresário e jornalista natural da cidade de Capivari que 

se instalou na cidade de Sorocaba durante a juventude para trabalhar, atuou como radialista e jornalista na cidade. 

(Jornal cruzeiro do Sul, 13/11/2019, capa). 
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FOTOGRAFIA 18 - Desfile cívico em comemoração ao dia da Independência - 1958 

FONTE: Jornal Cruzeiro do Sul 

 

Nos anos de 1957 e 1961, o Jornal Cruzeiro do Sul informa sobre a não realização dos 

desfiles cívicos, na primeira ocasião o cancelamento se deu com a intenção de evitar 

aglomerações de pessoas, uma vez que, na época, a população sofria os efeitos de uma gripe 

asiática. Na data seguinte, 1961, a motivação do cancelamento se deu devido a acontecimentos 

políticos no país após a renúncia do presidente Jânio Quadros11. 

A coluna Parques Infantis em Revista, pertencente ao Jornal Folha Popular de 

Sorocaba também noticiava em suas reportagens a realização das festas cívicas nos Parques 

Infantis. Na publicação da referida coluna do dia 11 de setembro de 1960, consta uma nota 

indicando como eram realizadas as atividades internas para as comemorações do Dia da Pátria, 

que aconteceram no Parque Infantil da Vila Santana. 

 

Em comemoração à Semana da Pátria foi armado um altar da Pátria no galpão 

do Parque Infantil. A Bandeira Nacional era hasteada às 8hs. e arreada às 17 

horas pelos parqueanos. Em reverência, na ocasião do início e término das 

                                                 
11 Jânio Quadros renunciou à presidência da república no dia 25 de agosto de 1961, o presidente estava governando 

o país sem uma base de apoio e, de acordo com Fausto (2019), uma das hipóteses para essa decisão seria de que 

“Jânio esperava obter com uma espécie de tentativa de renúncia, maior soma de poderes para governar, livrando-

se até certo ponto do congresso e dos partidos” (p. 376). 
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atividades, todos cantavam o Hino Nacional e o Hino da Bandeira. (Jornal 

Folha Popular de Sorocaba, 1960, s.p). 

 

No mesmo ano de 1960, o Jornal Folha Popular de Sorocaba divulga a abertura de uma 

exposição de trabalhos manuais de todas as escolas municipais da cidade em comemoração ao 

dia da Proclamação da República. No dia 12 de novembro de 1960, o jornal informa que: “Em 

comemoração à data da proclamação da república, estará funcionando, a partir de hoje, na rua 

São Bento (ex-comitê Jânio), uma exposição de quadros alusivos, com trabalhos dos alunos das 

escolas municipais.” (s.p). A nota elogia ainda o capricho, a limpeza e a ordem dos trabalhos e 

informa que os mesmos estariam à venda no local com a intenção de angariar fundos para o 

caixa escolar12 das instituições. 

Em 23 de abril de 1961, na coluna Parques Infantis em Revista, do Jornal Folha Popular 

de Sorocaba, dedicada às informações do Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, 

publicam-se informações das comemorações da semana explicitando a importância de 

comemorar as referidas datas ainda que em um curto espaço de tempo. “Durante esta semana 

várias datas foram comemoradas, tais como: Dia 19 – Dia do Índio; 21 – Dia de Tiradentes e 

dia 22 – dia do Descobrimento do Brasil, com preleções, palestras e trabalhos alusivos as datas” 

(s.p). 

A realização das festas cívicas aparece também nos relatos das reuniões pedagógicas 

registradas nos Livros Ata. É importante ressaltar o fato de que as festas cívicas apareceram em 

menor quantidade nos relatos dos Livros Ata das escolas pesquisadas em comparação às festas 

religiosas, situação que se inverte quando a pesquisa é direcionada aos periódicos – jornais da 

época – nos quais encontramos mais registros das festas cívicas do que das festas religiosas nas 

instituições.  

Esse fato pode ter ocorrido por conta da visibilidade das festas cívicas, uma vez que em 

um desfile cívico a participação de autoridades, escolas e militares era muito mais expressiva, 

enquanto nas festas religiosas, ainda que contassem com a participação da comunidade, muitas 

vezes ficavam restritas aos espaços escolares. 

O primeiro relato que encontramos relacionado aos rituais cívicos nos Parques Infantis 

foi localizado no Livro Ata de Reuniões Pedagógicas do Parque Infantil “Antonio Carlos de 

Barros”. Na reunião do dia 17 de junho de 1961, localizada na p. 04, o assunto da reunião é a 

                                                 
12 O caixa escolar é um recurso que foi utilizado principalmente como fundo monetário que visava apoiar ações 

da escola que não eram custeadas pelo poder público, além de auxiliar que os alunos com algum tipo de 

vulnerabilidade social frequentassem a escola “[...] pode-se verificar que um discurso carregado de valores morais 

e patrióticos foi utilizado como recurso para o reconhecimento da Caixa Escolar enquanto instituição eficiente no 

apoio à frequência escolar.” (GUIMARÃES, 2013, p. 158). 
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instituição de um novo decreto que orienta a apresentação às crianças das figuras importantes 

relacionadas às datas cívicas, sobre a comemoração das datas comemorativas nas escolas e 

determina que as professoras teriam a obrigação de estimular nas crianças o amor à bandeira 

nacional. 

 

O assunto em relêvo é abordado exclusivamente sobre as disposições da 

Educação Social, Cívica e Moral nas escolas. Entretanto, o assunto não 

constituí novidade para este Parque, pois o mesmo é explanado de acordo com 

as datas comemorativas. Diz o decreto que deve-se abordar sôbre a biografia 

dos vultos importantes relacionados ás datas cívicas. Todas as professoras têm 

por obrigação incutir na criança o amor pela Bandeira, ensina-lá a desenha-la 

e pintá-la la e todavia na ocasião falar sôbre as côres com os respectivos 

significados. Outro item desse decreto é o Hino Nacional, deve-se ensiná-lo 

para que os mesmos aprendam-no de cor; porque todo brasileiro deve sabê-lo 

inteiro e isto só se consegue ensinando a criança a conhecê-lo e respeitá-lo. 

(p. 04). 

 

 O decreto ao qual se faz referência nesta reunião pedagógica é o decreto nº 50.505, de 

26 de abril de 1961, que instituí a disciplina de educação moral e cívica13 nas instituições de 

ensino brasileiras. Dessa maneira, justifica-se o exposto no relato da reunião pedagógica acima, 

uma vez que o decreto obriga as instituições escolares a comemorar as datas cívicas, bem como 

a disseminar a letra do hino nacional e da bandeira enquanto símbolos de nacionalidade e de 

conquistas de seu progresso. O decreto mencionado na reunião pedagógica determinava que: 

 

Art. 1º  É obrigatória a prática de atividades extra-escolares, de natureza moral 

e cívica, nos estabelecimentos de qualquer ramo ou grau de ensino, públicos 

ou particulares, sob a jurisdição do Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 2º As atividades extra-escolares de natureza moral e cívica, 

compreenderão, entre outras de caráter facultativo: 

      I - hasteamento do Pavilhão Nacional, com a presença do corpo discente 

e antes do início dos trabalhos escolares semanais; 

      II - execução do Hino Nacional, do Hino à Bandeira e de outros que sejam 

expressão coletiva das tradições do país e das conquistas de seu progresso; 

      III - comemoração de datas cívicas; 

      IV - estudo e divulgação da biografia e da importância histórica das 

personalidades de marcada influência na formação da nacionalidade 

brasileira; 

      V - ensino do desenho da Bandeira Nacional e do canto do Hino Nacional; 

      VI - divulgação de dados básicos relativos à realidade econômica e social 

do país; 

                                                 
13 A disciplina de educação moral e cívica foi instituída como obrigatória pelo decreto nº 50.505 e preconizava 

práticas que estivessem contempladas em todo o ciclo de formação dos estudantes. De acordo com Filgueiras 

(2006), “o objetivo central da disciplina era a formação ou aperfeiçoamento do caráter do brasileiro e o preparo 

para o perfeito exercício da cidadania democrática com o fortalecimento dos valores espirituais e morais da 

nacionalidade” (p. 79). 
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      VII - divulgação dos princípios essenciais de uma educação para o 

desenvolvimento nacional; 

      VIII - difusão de conhecimentos básicos concernentes da posição 

internacional do país e ao seu progresso comparado; 

      IX - divulgação dos princípios fundamentais da Constituição Federal, dos 

valores que a informa, e dos direitos e garantias individuais. (Diário Oficial 

da União, 1961, p. 3913). 

 

 

Podemos dizer que a tradição de comemorar as datas cívicas nos Parques Infantis não 

era apenas baseada na continuação de uma prática institucionalizada que estava presente na 

memória dos indivíduos, as atividades estavam também ancoradas em um dispositivo de lei que 

regulamentava e obrigava a realização dos rituais cívicos, que só foi extinto no ano de 1993, 

pelo presidente Itamar Franco. Nesse contexto, o conceito de representação nos permite “ver” 

o que está ausente, trazendo para a discussão as razões pelas quais se comemorava para, dessa 

forma, poder interpretá-las. 

As representações do mundo social assim constituídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 

pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 

relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. 

(CHARTIER, 1990, p. 17). 

Importante ressaltar que esse decreto se deu antes do período de ditadura que foi 

instaurado em 01 de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985, sob o comando de 

sucessivos governos militares. Não foi percebida nenhuma mudança nos relatos das reuniões 

relativas à organização das práticas escolares após a instauração do regime militar. Nesse 

período, a política educacional se estabeleceu de maneira que: 

[...]foi através do controle político e ideológico do ensino, visando à 

eliminação do exercício da crítica social e política, que se pretendia obter a 

adesão de seguimentos sociais cada vez mais extensos para o projeto de 

dominação. Tendo o Estado, na área da educação, uma atuação coerente com 

a ideologia de segurança nacional, revestindo-se de um anticomunismo 

exagerado. Foi na esteira desses acontecimentos que a política educacional 

teve seu desenvolvimento: controle social e ideológico da educação em todos 

os níveis. (CARVALHO e FERREIRA, 2014, p. 204). 

Algumas das ideias adotadas no contexto de expansão da pré-escola nesse período têm 

como característica o preparo para a alfabetização e para práticas assistencialistas, concebendo 

essa etapa de ensino como preparatória para o ensino primário “Tais propostas visavam à 

estimulação precoce e ao preparo para a alfabetização, mantendo, no entanto, as práticas 
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educativas geradas por uma visão assistencialista de educação e de ensino.” (CARVALHO e 

FERREIRA, 2014, p. 206). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 19 - Desfile cívico em comemoração ao dia da Independência que aconteceu na Rua São Bento, 

no centro da cidade de Sorocaba. Na foto: Crianças do Parque Infantil “Dona Zizi de Almeida” - 1964 

FONTE: CEI “Dona Zizi de Almeida” 

 

FOTOGRAFIA 20 - Desfile cívico em comemoração ao dia da Independência – 1964 

FONTE: CEI “Dona Zizi de Almeida” 
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FOTOGRAFIA 21 - Desfile cívico em comemoração ao dia da Independência - 1964 

FONTE: CEI “Dona Zizi de Almeida” 

 

Nas imagens das fotografias 19, 20 e 21 são demonstrados três momentos dos 

tradicionais desfiles em comemoração ao dia da Independência do Parque Infantil “Dona Zizi 

de Almeida”, ocorridos no ano de 1964 no centro da cidade de Sorocaba. Na organização do 

desfile, as crianças aparecem trajadas especialmente para o momento e segurando a bandeira 

dos Parques Infantis, além de outros objetos, tais como bastões e placas. 

No Livro Ata de Reuniões que pertencente ao Parque Infantil “Antônio Amábile”, foram 

também encontrados relatos que indicam a realização das festas cívicas na instituição. Na 

reunião do dia 09 de maio de 1970, apresenta-se a atividade em comemoração ao dia do Soldado 

"[...] dia 22 a Guarda mirim14 virá ao parque fazer uma apresentação em comemoração ao dia 

do soldado constitucionalista, sendo que na mesma ocasião os parqueanos também farão uma 

apresentação comemorando a data" (p. 51). Mais um relato referente ao dia do soldado foi 

encontrado na reunião do dia 11 de agosto de 1973, "Dia do Soldado - Será comemorado com 

marcha interna, chapeuzinho nas cabeças das crianças e preleção pelas educadoras a respeito 

de Caxias.” (p. 114). 

 

                                                 
14 Guarda Mirim é um projeto social voltado aos jovens de 14 a 24 anos, ali os jovens alunos aprendiam noções de 

organização, respeito aos valores cívicos de acordo com o Jornal Cruzeiro do Sul, de 03 de março de 2013: 

“Usavam uniforme e quepe que os destacavam. A preocupação com a colocação profissional do coletivo existia, 

mas seguia paralela à formação cidadã.” (s.p.). 
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FOTOGRAFIA 22 – Apresentação em comemoração ao dia do Soldado - 1970 

FONTE: CEI “Antonio Amábile” 

 

 

FOTOGRAFIA 23 – Apresentação de banda do exército em comemoração ao dia da Independência - 1972 

FONTE: CEI “Antônio Amábile” 
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A Semana da Pátria, em comemoração à Independência do Brasil, configurava-se num 

momento no qual a equipe se preparava para os desfiles e comemorações que aconteceriam, na 

reunião do dia 12 de setembro de 1973, elogios são direcionados à equipe: "A semana da Pátria 

foi ótima. Parabéns pela bela programação sobre o desfile cívico as crianças apresentaram-se 

com garbo, orgulho e bastante entusiasmo." (p. 115). 

As fotografias acima ilustram momentos de apresentações nos Parques, respectivamente 

nos anos de 1970, 1972, na fotografia de número 22, as crianças protagonizam uma 

apresentação em comemoração ao dia do Soldado, já na fotografia 23, há a participação da 

banda do exército na comemoração do dia da Independência, as crianças aparecem sentadas ao 

redor, aparentemente organizadas para assistir à apresentação. 

Na reunião pedagógica do dia 09 de agosto de 1975, cujo registro se encontra na p.153 

do Livro Ata de Reuniões Pedagógicas do Parque Infantil “Antônio Amábile”, discute-se com 

a equipe sobre a necessidade de ensaios para os números a serem apresentados pelas crianças 

na Semana da Pátria: "Foi marcado para a semana da pátria marcha e o ensaio começará a partir 

do dia 20 de agosto" (p. 153). Nos relatos da reunião ocorrida no dia 14 de agosto de 1976, p. 

171, são esmiuçados detalhes sobre a organização da escola para a Semana da Pátria nos quais 

constam informações do tipo de uniforme que deveria ser utilizado, da organização das alas em 

representação ao folclore e da necessidade do ensaio de marcha para a ocasião. 

 

Haverá ensaio de marcha para o desfile de sete de setembro. A primeira fase 

desfilará com o uniforme verde especial para bandinha, haverá um pelotão de 

índios, sambistas e nordestinos homenageando o folclore brasileiro. O Judô 

também será representado por crianças vestidas com os respectivos uniformes. 

As crianças do ballet levarão os arcos olímpicos, será um desfile muito bonito. 

(p. 171). 

De acordo com Oliveira (2005), a partir de 1977, houve uma modificação da concepção 

pedagógica dos Parques Infantis que passaram então a priorizar a formalização do trabalho 

pedagógico numa tentativa de compensar o déficit da educação básica, objetivando então uma 

preparação das crianças para essa etapa. 

Nesse mesmo período, os parques infantis e outras modalidades de instituições 

educativas públicas foram abandonando a educação informal das crianças em 

idade de escolarização regular básica e abrindo suas vagas apenas para o 

atendimento daquelas em idade pré-escolar. Expandiram-se as escolas 

municipais de educação infantil, que abrangiam o trabalho anteriormente feito 

em parques infantis e jardins de infância, e também as classes pré-primárias 
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nas escolas de ensino fundamental. Em relação ao trabalho pedagógico, no 

início da década de 80, muitos questionamentos eram feitos pelos técnicos e 

professores acerca dos programas de cunho compensatório e da abordagem da 

privação cultural na pré-escola. Acumulavam-se evidências de que as crianças 

das classes populares não estavam sendo efetivamente beneficiadas por esses 

programas. Ao contrário, eles estavam servindo apenas para uma 

discriminação e marginalização mais precoce delas. As programações 

pedagógicas estabelecidas definiam frequentemente as crianças por suas 

carências ou dificuldades com o padrão das camadas médias exigido nas 

escolas — vocabulário diferente, dificuldades de comunicação, má condição 

física, dificuldades de controle e orientação espacial e de discriminação visual 

e auditiva, auto-imagem negativa, desatenção, dificuldade de relacionamento, 

apatia e irritabilidade. Contudo, as pré-escolas continuaram limitadas a 

práticas recreativas e assistenciais em virtude da falta de oportunidades reais 

para seus professores absorverem as programações propostas. (OLIVEIRA, 

2005, p. 114–115). 

 

Em setembro de 1982, o Jornal Cruzeiro do Sul informa a realização do desfile cívico 

daquele ano do Parque Infantil “Antonio Carlos de Barros”, que aconteceu nas ruas próximas 

ao entorno do Parque Infantil. A matéria evidencia os símbolos e menções ao civismo que o 

desfile disseminava: “Foram desfiles repletos de lições de civismo, onde as professoras 

procuraram levar as crianças a compreenderem o significado das comemorações da 

Independência através de símbolos, cânticos e, sobretudo, representações da época” (s.p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 24 – Desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil - 1982 

FONTE: Jornal Cruzeiro do Sul 
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As imagens a seguir demonstram os desfiles que comumente aconteciam no entorno dos 

Parques Infantis, as crianças aparecem organizadas carregando bandeiras e usando chapéus, 

acompanham esses desfiles a comunidade que se reunia para assistir e as educadoras que 

conduziam o percurso. Para Souza (2009), em seus estudos relacionados à história da escola 

primária no estado de São Paulo entre os anos de 1890 e 1976, as práticas escolares como os 

desfiles revelam uma oportunidade de dar publicidade à ação educativa, esses momentos 

inseridos na escola adquirem caráter pedagógico e ensejam, além de mostrar a escola pública 

para a sociedade, ensinar as crianças o culto à pátria e aos símbolos nacionais. 

Desde o início da República, o Estado patrocinou cerimônias de comemoração 

de festas nacionais: desfiles, alvoradas, paradas militares. Introduzidas 

também nas escolas elas adquiriam (como tudo mais) um caráter educativo. 

Vale lembrar que, na virada do século XIX para o século XX, os reformadores 

da instrução pública no estado de São Paulo, viram nas festas escolares um 

meio de interessar a população pela escola pública e dar publicidade à ação 

educativa. (SOUZA, 2009, p. 298). 

 

FOTOGRAFIA 25 - Desfile cívico no bairro do Parque Infantil em comemoração ao dia da Independência - 

1976 

FONTE: CEI “Profa. Marina Grohmann” 
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FOTOGRAFIA 26 - Desfile cívico no bairro do Parque Infantil em comemoração ao dia da Independência - 

1976 

FONTE: CEI “Profa.Marina Grohmann” 

A fotografia 27 demonstra ainda a utilização de tambores como instrumentos para 

acompanhar a marcha das crianças, é visível que eles utilizam uniformes diferentes em alusão 

aos soldados. Na foto aparecem muitas pessoas nas calçadas acompanhando o desfile. Nos 

estudos sobre os rituais cívicos ocorridos em Alfenas/MG, durante o regime militar, as autoras 

Filgueiras e Araújo (2019) apontam que as fanfarras foram integradas à cultura escolar das 

instituições e que representavam um modo de apresentar para a comunidade o trabalho 

produzido pela escola e integravam práticas que pretendiam disciplinar os estudantes, além de 

funcionar como um símbolo de identidade das escolas.  

Considerando a relevância que esses desfiles tinham para os Parques Infantis e para a 

comunidade e toda a organização que se fazia necessária para que esses momentos 

acontecessem como os ensaios e a mobilização das crianças assim como as vestimentas, 

instrumentos, bandeiras e cartazes utilizados nos desfiles, podemos dizer que essas eram 

oportunidades de tornar as instituições visíveis bem como de ensinar as crianças e aos demais 

espectadores lições de culto à pátria e aos símbolos nacionais. 
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FOTOGRAFIA 27 –Desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil – 1981 

FONTE: EM “João Francisco Rosa” 

Já a fotografia a seguir, de número 28, demonstra uma apresentação teatral das crianças, 

no ano de 1981, em comemoração ao dia da Independência e mostra um menino que encenava 

o papel de Dom Pedro I. O conjunto de imagens das comemorações cívicas aqui retratados 

mostram que, além dos tradicionais desfiles, outras atividades como teatro e apresentações 

musicais eram organizadas nos Parques Infantis para celebrar as datas cívicas. 

 

FOTOGRAFIA 28 –Encenação das crianças em comemoração à Independência do Brasil – 1981 

FONTE: CEI 05 “Antônio Amábile” 
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Na Coletânea Didática produzida para orientar o trabalho pedagógico dos Parques 

Infantis, expedida em 1972, foi possível identificar orientações técnicas para as festas cívicas 

nas instituições. Nesse documento composto por 219 páginas datilografadas, encontramos uma 

compilação de textos visando abarcar diferentes temáticas que não se restringem apenas às 

festas escolares. Especificamente acerca das festas cívicas foram encontrados materiais que 

mencionam o Dia da Independência e o Dia da Bandeira.  

A publicação que faz referência ao Dia da Independência – mais especificamente, a 

comemoração dos 150 anos de Independência do Brasil, conta com 53 páginas, sendo que 11 

páginas são dedicadas às sugestões para o trabalho pedagógico relacionado à data, a qual inicia 

com o seguinte excerto: 

 

Todo o Brasil está comemorando o Sesqui-centenário da nossa independência 

política, sesqui – elemento de composição que vem do latim, exprime a idéia 

de um e meio. Um centenário e meio do nosso sete de setembro de 1822. 

(Coletânea Didática, 1972, p. 14). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 – Capa da unidade em comemoração ao sesquicentenário da Independência - 1972 

Fonte: Arquivo Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação – São Paulo 
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Em seguida, a publicação conta a história de Dom Pedro I, pontuando sua chegada ao 

Brasil e sua importância para governar o país, atribuindo-lhe funções para “serenar os ânimos 

e promover as reformas constitucionais” (Coletânea Didática, 1972, p. 14). Os títulos seguintes 

que compõem a mesma história contam o episódio do “Fico”, no qual Dom Pedro I, ao invés 

de voltar para Portugal, decide ficar no país proferindo a célebre frase: “Como é para o bem do 

povo e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico”, após essa parte, a história chega 

ao ápice ao contar sobre a Independência do Brasil, quando o príncipe então proclama, às 

margens do rio Ipiranga, o brado “independência ou morte!”. Ao final dessa história, constam 

os nomes das pessoas que teriam acompanhado Dom Pedro I durante a proclamação e 

testemunhado o ato. 

Após a história, o material conta então com a sugestão de um jogo chamado “a volta do 

Imperador”, formado por dados e tabuleiro com a ilustração das bandeiras de cada estado 

Brasileiro, o objetivo do jogo é a soma de pontos coletados no decorrer das jogadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 – Tabuleiro do jogo “A Volta do Imperador” - 1972 

Fonte: Arquivo Memória Documental da Secretaria Municipal de Educação – São Paulo 
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Cada quadrado do tabuleiro contém uma bandeira e cada bandeira um número de pontos 

que são computados conforme os participantes vão seguindo até o término do jogo, vencendo 

quem obtiver a maior soma de pontos ao final, as bandeiras do tabuleiro são ordenadas 

indicando o “roteiro da viagem por onde passaram os restos mortais de D. Pedro I, recebendo 

as homenagens dos respectivos estados e territórios”. (Coletânea Didática, 1972, p. 22).  

Observa-se nas particularidades das festas cívicas aqui estudadas que sua finalidade era 

a formação da nacionalidade assim como apontado por Souza (2009) nas festas das escolas 

primárias entre os anos de 1890 até 1910. Este objetivo era relembrado e reafirmado 

constantemente através da construção dos programas (os conteúdos explícitos) e no conjunto 

de práticas e rituais simbólicos como os desfiles, a preparação dos materiais, a divulgação dos 

eventos e na elaboração dos programas festivos. (CHARTIER, 1991). 

O Dia da Bandeira15 é comemorado no dia 19 de novembro em alusão à data em que a 

bandeira brasileira foi hasteada pela primeira vez após a Proclamação da República Brasileira. 

De acordo com Bigeli e Santos (2011, p.549), “o ato de hastear a bandeira de um país que tenha 

vencido uma competição, acompanhado da execução do hino nacional, desperta fortes 

sentimentos, sejam nacionalistas ou não”.   

Souza (2009) afirma que o culto à bandeira foi instituído muito antes nas escolas 

públicas paulistas por uma circular do Departamento de Educação de 19 de junho de 1939. A 

bandeira é um símbolo que identifica as nações, possuindo um significado importante para as 

sociedades que as adotaram. 

 

De maneira geral, as bandeiras nacionais são criadas em momentos históricos 

que tenham mobilizado uma sociedade (ou parte dela) em torno de um grande 

objetivo político, como quando um país consegue sua independência política 

ou, então, quando ocorrem mudanças de regimes ou de governos. (BIGELI e 

SANTOS, 2011, p. 594). 

 

Assim como a comemoração do Dia da Independência, o Dia da Bandeira configura-se 

também como uma festa cívica que oportuniza a inserção de aprendizados direcionados para a 

formação do nacionalismo e do espírito cívico ao aclamar o símbolo da bandeira nacional, o 

hasteamento das bandeiras e a execução do hino nacional. A comemoração dessas datas passou 

a ser obrigatória em nosso país durante a ditadura militar, em 1964, e essa obrigatoriedade 

perdurou até 1984 quando se torna optativa. A validação desses símbolos tinha como objetivo 

                                                 
15A bandeira nacional foi adotada pelo decreto nº 4 no dia 19 de novembro de 1889 como símbolo nacional, motivo 

pelo qual é comemorado o Dia da Bandeira, esse decreto foi organizado por Benjamin Constant, membro do 

governo provisório.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant_(militar)
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o controle político e ideológico dos indivíduos (BIGELI e SANTOS, 2011). Essa veneração da 

bandeira nacional ia ao encontro de muitos objetivos da sociedade brasileira, como afirma 

Souza (2009, p.290), “a manipulação de um símbolo nacional de tanto teor afetivo na escola 

buscava capturar a alma infantil e angariar adesões duradouras”. 

Na Coletânea Didática aqui já apresentada, encontramos menção ao Dia da Bandeira 

no material produzido no ano de 1972 sendo que, duas páginas são dedicadas à temática, as 

páginas de número 25 e 26. As duas propostas apresentadas constituem-se em textos que cuja 

intenção é sugerir a formação de um “coro falado” pelas crianças. Os textos que compõe a 

proposta estão em formato de poesias, as quais são apresentadas duas com os títulos “Bandeira 

Querida”, de autoria de Maria S. de Lourdes Sampel, e “A República”, de autoria de C.A. 

Wanderley, as autorias estão aqui reproduzidas no formato em que são encontradas no texto.  

No primeiro texto, chamado “A Bandeira Querida”, encontramos frases que exaltam a 

bandeira como símbolo nacional e objeto que deve ser amado, outras frases descrevem suas 

características como cores, formas e estrelas. Em um dos trechos da poesia, a ideia da bandeira 

como símbolo é reafirmada: “Minha bandeira querida, o pavilhão nacional, é o retrato colorido, 

da minha terra natal” (Coletânea Didática, 1972, p. 25). 

O segundo texto “A República” que é apresentado na proposta de trabalho para o Dia 

da Bandeira, apresenta em seu conteúdo frases que relembram a proclamação da república, 

valorizando aqueles que são chamados de “vultos ilustres da história”, personagens aclamados 

por supostamente terem enfrentado todos os riscos em prol da pátria brasileira. Sobre a 

importância da festa, a poesia traz em sua primeira estrofe: “Hoje é dia de festa imponente, em 

que a pátria inteirinha se agita, relembrando, da história brilhante, grande feito da glória 

inaudita.” (Coletânea Didática, 1972, p. 26). 

Além das poesias para o coro falado, é disponibilizado um texto de orientação técnica 

para a atividade com a ideia de subsidiar as educadoras para a realização do coro cantado. As 

orientações sugerem que antes de apresentar os textos, as professoras devem contar uma história 

abordando a temática, ressaltando que a mesma deverá ser adequada à idade e à compreensão 

das crianças, um dos excertos orienta que: 

 

No caso da poesia infantil - “A Bandeira Querida” – a professora, ao 

apresentar a história ou palestra inicial, poderá recorrer ao flanelógrafo, 

colocando sobre o retângulo verde o losango amarelo, sobre este o círculo azul 

e, dentro deste a faixa branca, explicando bem, na oportunidade, as 

características das figuras geométricas apresentadas em separado no 

flanelógrafo. (Coletânea Didática, 1972, p. 26). 
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Complementando a informação, nos parágrafos seguintes do texto, afirma-se que com 

as orientações recebidas é possível que o trabalho com a bandeira envolva uma infinidade de 

conhecimentos e noções que devem ser aproveitadas. Isso significa que existia a intenção de 

que a temática fosse aproveitada de maneira a contemplar diferentes conteúdos escolares. 

As festas do Dia da Independência e do Dia da Bandeira possuem como característica 

comum o fato de serem momentos festivos organizados em torno de datas e símbolos 

importantes para o país. Por meio dessas datas, reafirma-se na escola a importância de exaltar 

os símbolos da pátria fomentando o espírito cívico e ensinando para os indivíduos, a 

importância de conhecer e de respeitar sua história. 

Tanto a festa como o dia da Independência são considerados como rituais 

nacionais. “Isso porque ambos são ritos fundados na possibilidade de 

dramatizar valores globais, críticos e abrangentes da nossa sociedade”. Rituais 

nacionais contrastam claramente com outras formas de reunião específicas de 

certas regiões, segmentos, classes, grupos e categorias sociais, pois implicam 

um mínimo de sincronia (...). Isso quer dizer, que, quando se realiza um ritual 

nacional, toda a sociedade deve estar orientada para o evento centralizador 

daquela ocasião, com a coletividade “parando” ou mudando radicalmente suas 

atividades. (DAMATTA, 1997, p. 46). 

Ao estudar a constituição e a cultura escolar dos grupos escolares no estado de São 

Paulo, Rosa Fátima de Souza (1998) analisa a importância da comemoração do dia da 

Independência indicando que: 

 

Entre todas as datas cívicas, Sete de Setembro era a mais importante. O Dia 

da Pátria, tributo maior prestado pelo povo à nação, era festejado solenemente 

nas escolas públicas. Além de sessões cívicas – conferências, entoação de 

hinos e recitação de poemas[...]. (SOUZA, 1998, p. 269). 

 

Os modos de apreciação da pátria e dos seus símbolos podem ser estudados a partir da 

configuração que a eles se atribui historicamente. O advento da República no Brasil no ano de 

1889 é marcado por muitas mudanças sociais, sendo necessário legitimar o recente regime 

político e promover aprovação popular, sendo a instituição escolar eleita pelo novo regime para 

tal representação (GALLEGO e CÂNDIDO, 2015), ainda de acordo com as autoras: 

 

Heróis e mitos são criados e cultivados; fazia-se necessário desencadear 

emoção, encontrar símbolos dos fatos que se desejava recordar e provocar 

sentimentos para que as crianças aderissem a estes com paixão. Era preciso 

fazer com que o povo amasse a pátria, seus heróis, comemorasse a era 

republicana: hinos, hasteamento da bandeira, pavilhão escolar, músicas cujas 
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letras faziam menção à pátria foram atividades decisivas na constituição da 

memória coletiva oficial. (GALLEGO e CÂNDIDO, 2015 p. 25).  

 

O patriotismo constitui a grande referência das práticas cívicas nas escolas 

(PINTASSILGO e PINTO, 2015), no período republicano, integra-se a esse contexto, a 

educação cívica e moral como uma das bases da formação do cidadão republicano. Muitas de 

suas atividades deveriam dar conta de hábitos de civilidade e bons costumes, um dos objetivos 

dessas atividades era cultivar o amor à pátria (SOUZA, 1998). 

 

As festas puderam contribuir com a República a partir do momento em que 

foram consideradas ocasiões privilegiadas para a concretização do ensino 

cívico, não só para a população escolar, mas também para pais e professores 

que acompanhavam tais eventos. (SILVA, 2015, p. 32). 

 

Ficam expostas nas comemorações aqui analisadas, as intencionalidades presentes 

nessas festas que originalmente serviam ao papel de legitimar o poder em favor de uma história 

de mitos e heróis conservando um imaginário popular que minimiza os conflitos e as lutas 

sociais. Segundo Carvalho (2005), “símbolos e mitos podem, por seu caráter difuso, por sua 

leitura menos codificada, tornar-se elementos poderosos de projeção de interesses, aspirações 

e medos coletivos.” (p. 10).  

Dessa maneira, registra-se como o calendário da escola pública, principalmente no 

tocante às datas cívicas, desempenha o papel de construção da memória nacional que o modelo 

republicano da época demandava. Gallego e Cândido (2015) afirmam que a escolha do que 

deveria ser comemorado e do que deveria ser esquecido faziam parte da construção desse 

calendário, nesse sentido: 

 

As festas escolares, que não se resumiam às comemorações das datas cívicas 

oficiais, deveriam contribuir para o novo regime, demonstrando o progresso 

do Estado de São Paulo e do país, apresentando um novo modelo de cidadão 

republicano a ser incorporado por todos e contribuindo para a constituição de 

um imaginário político, histórico e social consoante às novas propostas dos 

dirigentes. (GALLEGO e CÂNDIDO, 2015 p. 26). 

 

As representações não podem ser consideradas como discursos neutros uma vez que 

possibilitam fomentar ideias coletivas e práticas tendentes a impor uma autoridade, legitimar 

um ato ou uma escolha. A compreensão desses mecanismos contribui com o entendimento dos 

valores, domínio e concepção do mundo social de um grupo (CHARTIER, 1990).  
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Os valores e crenças perpassaram e motivaram a realização das Festas Cívicas, 

metamorfoseados ao interesses e valores associados aos diversos momentos 

políticos. O Estado, a Igreja, a imprensa, os intelectuais, os movimentos 

patrióticos, professores e professoras se somaram na tarefa de incutir nas 

novas gerações as virtudes cívicas a partir das dimensões patriótica e política, 

nas quais os lemas como civilização e progresso e os mitos da nacionalidade 

se legitimam no culto à ordem. (RIBEIRO, 2017, p. 209). 

 

As festas cívicas em referência à Proclamação da República e ao Dia da Bandeira fazem 

parte da cultura escolar das instituições e articulam-se com a construção da memória coletiva 

dos indivíduos, servindo ao papel não só de legitimar uma história, mas também de conservar 

um imaginário popular, indicado a importância desses eventos relacionados em diversos 

documentos e periódicos, bem como da quantidade de registros fotográficos encontrados nas 

instituições. Essas festas eram momentos importantes para toda a comunidade escolar que se 

mobilizava em torno dos eventos, colaborando com sua realização e, principalmente, para sua 

permanência no cotidiano das escolas de crianças. 

Este capítulo teve como objetivo apresentar as festas cívicas como categoria de análise, 

bem como discutir seus significados e suas modificações ao longo do tempo, tendo como pano 

de fundo a organização dessas comemorações nos Parques Infantis da cidade de Sorocaba. As 

comemorações cívicas constituíram-se como meios de evitar o esquecimento de determinadas 

datas e se solidificaram como parte da memória que se pretende coletiva e da identidade 

nacional. Nesse contexto, a escola se configurou como espaço que reafirmou a importância 

dessas datas, uma vez que proporcionava tempo e espaço para que elas acontecessem 

sistematicamente todos os anos, abarcados por essa pesquisa com a organização e realização de 

festas, solenidades, preleções e desfiles, que contribuíram para a construção de formas de 

vivenciar e falar a respeito da pátria. 
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Nesses meses de pesquisa, começamos nossa viagem com o projeto de nossa jangada, 

era ela que nos levaria mar adentro. Cuidadosamente construímos nossa jangada para desbravar 

o mar, cuidamos das velas, das cordas e do mastro. Sempre atentos aos detalhes que nos fariam 

velejar, a cada tentativa de navegação cuidávamos dos reparos necessários para que tudo 

continuasse bem, a cada navegação acumulavam-se, além dos reparos e melhorias feitos na 

jangada, novas experiências e a sensação de que os bons ventos nos levavam à direção certa. 

Até que em mais um dia de navegação e de cuidados com nossa jangada, o mar de alguma 

maneira se fechou e velejar não era mais possível. As notícias eram assustadoras, no mar tinha 

poucos peixes e os jangadeiros estavam sendo dizimados. A jangada, sempre em constante 

evolução teve então que se manter em terra firme, as condições impostas nos obrigaram a 

continuar nossa jornada em terra firme com as vivências reunidas até aqui, acreditando que dias 

melhores estavam por vir. 

Assim como a jangada, o projeto que deu origem a este estudo viu os mares da pesquisa 

sofrerem interrupções por conta de uma emergência de saúde pública, a COVID 19, há de 

convir que desenvolver uma pesquisa em um momento tão triste e difícil para a humanidade 

não parecia ser uma prioridade. Porém, os meses foram passando e junto com ele convivíamos 

com a quarentena imposta visando amenizar a circulação do vírus. De alguma forma, continuar 

com a pesquisa mesmo em tempos tão difíceis fez que eu me sentisse útil e, em alguns 

momentos, minha mente conseguia se distanciar da realidade. 

A mercê do rigor acadêmico, ficam expressos aqui meus mais profundos sentimentos a 

todas as famílias que perderam seus entes queridos para essa doença tão terrível. 

Felizmente, o acesso aos documentos guardados nos arquivos públicos foi possível uma 

vez que essa etapa da pesquisa foi realizada presencialmente, pouco tempo antes do início da 

quarentena imposta pela pandemia da COVID - 19. O fechamento das instituições de guarda 

dos documentos impossibilitou que uma segunda visita fosse realizada a esses arquivos, o que 

inviabilizou a confirmação de algumas informações da pesquisa e a coleta de outros materiais. 

É importante dizer que nossas análises permitiram compreender que as festas escolares 

aqui retratadas, sejam elas relacionadas a motivações religiosas ou cívicas, possuem 

aproximações e distanciamentos entre si enquanto prática pedagógica, não sendo possível 

qualificá-las numa só categoria, muito menos esgotar as possibilidades de análises de um tema 

que proporciona margem para inúmeras discussões e pesquisas. Pretendemos então, através das 

análises empreendidas nesta pesquisa, apresentar os documentos que compuseram o corpus 
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documental da pesquisa e analisar o objeto das festas escolares através dos vestígios que foram 

encontrados nos arquivos escolares dos primeiros Parques Infantis Sorocabanos. 

A partir das análises dos materiais sistematizados, pudemos perceber que as festas 

faziam parte do cotidiano dos Parques Infantis Sorocabanos entre os anos compreendidos por 

essa pesquisa, 1954 e 1988, e eram momentos que demandavam uma intensa organização dos 

diferentes atores da escola, como as educadoras, equipe gestora, crianças, pais, além da 

comunidade em geral. A festa era um momento que mobilizava todos esses setores dentro e 

fora da escola. 

 

[...]pode-se provocar o reavivamento e o redimensionamento da 

memória de uma comunidade, submetendo-a a um processo de coleta 

de vestígios, sinais, marcas que ficaram nas recordações das pessoas, 

nos registros em papéis, em fotografias, em imagens, em símbolos, em 

festas e demais marcadores que são capazes de identificar um tempo 

passado. (GRAZZIOTIN, 2010, p. 19). 

 

Os relatos relacionados às festas escolares nos Parques Infantis apareceram de formas 

diferentes nos documentos analisados neste trabalho e, apesar da permanência do objeto de 

estudo (as festas escolares), as fontes apresentadas neste texto retratam de formas distintas o 

mesmo objeto. Podemos dizer nos registros das Reuniões Pedagógicas, os relatos manuscritos 

apareciam de forma a contemplar a organização das festas, explicar sua importância para as 

educadoras (o que inclui também algumas de suas funções pedagógicas) e distribuir as tarefas 

de ensaios e decorações entre os membros da equipe escolar. 

 As menções às festas encontradas nos periódicos possibilitaram vislumbrar uma face 

diferente desses eventos que não aquela encontrada nos relatos das reuniões pedagógicas. Na 

medida em que os textos eram escritos e divulgados pela imprensa, esses registros permitem 

entender como as festas eram vistas e divulgadas pelos periódicos para a população uma vez 

que seu alcance se dava fora da escola. 

Já as Coletâneas Didáticas permitem a compressão de como as orientações para as 

festas escolares aconteciam por meio do material de formação para os educadores, através dele 

é que a temática das festas se tornava então conteúdo didático e subsídio para a prática docente. 

Notou-se nesses materiais uma preocupação com a explicação do motivo pelo qual trabalhar 

cada festa nos Parques Infantis, publicação de exemplos de atividades didáticas para reprodução 

nas salas de aula junto aos estudantes, aludindo às datas, como moldes para recortes, histórias, 

frases para recitação e modelos prontos para ilustração.  
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Com exceção das imagens retiradas dos periódicos locais, a maioria das fotografias 

desta pesquisa foi encontrada nos arquivos escolares, portanto, fotografadas pelos funcionários 

da escola. As imagens nos permitem analisar quais momentos se escolhia registrar, muitas 

vezes, tratava-se de fotos posadas para outras pessoas e o momento captado era aquele da 

apresentação das crianças, que de acordo com as atas das reuniões pedagógicas eram sempre 

precedidos de muita organização e ensaios. É comum encontrar fotos posadas, com a turma 

toda organizada em fileiras e já uniformizada para as festas. 

Do montante de fotografias encontradas, podemos dizer que predominam nos registros 

o momento das festas escolares como os mais fotografados nas unidades pesquisadas, o que 

demonstra que toda a preparação para a festa culmina em momentos em que se pretende, por 

meio das imagens, guardar e relembrar. O tempo circunscrito do mestrado e a falta de 

identificação nas fotografias inviabilizou a organização de um comparativo que demonstre esse 

dado.  

 

Assim como o evento é uma vitrine da escola e de suas práticas, é 

também o momento em que se apresentam à comunidade escolar e à 

sociedade os resultados do trabalho escolar. Assim, as fotografias 

desses momentos têm a função de salvaguardar concretamente suportes 

de memória de momentos célebres e inesquecíveis, tanto na trajetória 

das instituições quanto na das pessoas que as compõem. As fotografias 

sobrevivem às gerações que vivenciam esses momentos. (ABDALA, 

2013, p. 164-165). 

 

 Através da investigação das fontes, foi possível analisar, ainda que de maneira 

preliminar, como as festas eram pensadas e organizadas pelas educadoras e pela equipe gestora, 

como era retratada pela imprensa local e de que maneira essas práticas eram orientadas nos 

materiais pedagógicos voltados aos profissionais do Parque. Para Ribeiro (2017), o formato no 

qual as festas eram realizadas possui a conotação de aulas, possibilitando que os rituais e 

símbolos fossem difundidos e aprendidos por meio das ocasiões festivas. 

 A análise dos materiais pedagógicos possibilitou pensar a respeito das intencionalidades 

dessas práticas, o que afinal pretendia-se ensinar às crianças nesses momentos? Podemos dizer 

que existem diferenças entre as motivações de organizadores e participantes, quem planeja as 

festas intenta ensinar e propagar uma ideia e quem participa, nesse caso são as crianças, muitas 

vezes consideram esses momentos como divertimentos e brincadeiras. Nesse sentido, retoma-

se Chartier (1992) para afirmar que as festas escolares nos Parques Infantis da cidade de 
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Sorocaba tiveram distintas representações, além de apropriações dependentes dos indivíduos 

que as pensavam ou praticavam. 

Itani (2003) explica que para a criança festejar é “brincar, nesses rituais estão os 

conteúdos de momentos que contribuem para dar sentido ao seu mundo e à sua existência nesse 

mundo” (p. 08), já para os indivíduos que pensavam e projetavam as festas, estas eram 

oportunidades de ensinar modos de ser e estar, privilegiando por meio de práticas escolarizadas  

o aprendizado de conceitos de civilidade, que indicam formas de se comportar e de ser uma boa 

pessoa; princípios cristãos com a valorização de símbolos e rituais católicos como as festas 

cristãs e a realização de missas; enaltecer os símbolos nacionais como as datas cívicas, a 

bandeira e o hino objetivando o amor e o respeito à pátria. 

A produção da festa escolar como ritual nas práticas escolares vai desde a sua preparação 

(que envolve o planejamento) até sua concretização, que permeia tanto as apresentações feitas 

nos Parques Infantis quanto as atividades trabalhadas pelas educadoras e outros momentos 

específicos, como os desfiles e as comemorações internas. Todas essas ações compõem o 

contexto pedagógico em que as festas se inserem nas instituições, que não se constituem apenas 

no momento da festa, mas também no conjunto de práticas que as datas comemoradas 

desencadeiam. Julia (2001) indica que a maneira como a cultura escolar é construída contribuí 

para o remodelamento dos comportamentos e para a “profunda formação do caráter e das almas 

que passam por uma disciplina do corpo e por uma direção das consciências” (p. 22). 

As diferenças entre as duas categorias de festas aqui exploradas, festas religiosas e festas 

cívicas, nos permite concluir que: as festas religiosas tinham aparentemente mais espaço no 

cotidiano dos Parques Infantis, os registros de sua organização apareceram em maior número 

nos Livros Ata pesquisados assim como nas notícias nos periódicos. Essas eram as festividades 

que também mais apareceram nas fotografias encontradas. Como característica única das festas 

cívicas identificamos os desfiles que ocorriam tanto no centro da cidade quanto no próprio 

bairro dos Parques Infantis como prática mais potente, essa era a ação de maior visibilidade 

social relativa às festas cívicas, uma vez que os desfiles aconteciam para muitas pessoas 

assistirem. As fontes indicam que a maneira como a comunidade participava desses dois tipos 

de festas também era diferente, examinamos diversos convites feitos nos periódicos para as 

festas religiosas como a Páscoa, a Festa Junina e o Natal e quase nenhuma iniciativa desse 

modelo para as festas cívicas.  

 O tema das festas escolares aparece de formas diversas nas diferentes fontes consultadas 

para este trabalho e, nessa empreitada, a proposta da análise da configuração textual 
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(MORTATTI, 1999) permite-nos elencar as características de cada fonte: nos jornais, 

percebemos como característica a divulgação dos convites realizados à comunidade seja para 

participarem das festividades como expectadores ou ainda para colaborarem com ações 

beneficentes como as rifas e bingos, os jornais também divulgavam, em algumas ocasiões, notas 

comentando como tinham sido as festas bem como fotos dos desfiles no centro da cidade. Os 

materiais didáticos, como as Coletâneas Didáticas dedicavam-se estritamente a publicar 

sugestões e orientações para o trabalho das educadoras, incluindo a temática das festas 

escolares. Os Livros Ata demonstraram principalmente como acontecia internamente a 

organização das festas pelas educadoras e quais os objetivos elas pretendiam atender.  

Podemos dizer que o conjunto de ações que acontecia antes, durante e depois das festas 

e que objetivavam, de modo geral, celebrar datas religiosas e cívicas contribuíram para a 

construção da memória coletiva dos indivíduos, uma vez que ficou bastante perceptível nos 

dados coletados a notoriedade que essas festas possuíam para as equipes dos Parques Infantis, 

para as crianças e para a comunidade que era convidada a participar. O conceito de memória 

utilizado em nossas análises possibilita entender como se sustentava a maquinaria das festas 

ano a ano, lembrando que, a construção da memória coletiva é também um instrumento e um 

objeto de poder. Para Le Goff (2003), a memória é um dos elementos essenciais na construção 

das identidades sejam elas individuais ou coletivas, e como dispositivo de identidade a memória 

é disputada em conflitos ou disputas sociais (POLLAK, 1992). 

 

[...]quando a memória e a identidade estão suficientemente constituídas, 

suficientemente instituídas, suficientemente amarradas, os 

questionamentos vindos de grupos externos à organização, os 

problemas colocados pelos outros, não chegam a provocar a 

necessidade de se proceder a rearrumações, nem no nível da identidade 

coletiva, nem no nível da identidade individual. (POLLAK, 1992, p. 

07). 

 

As festas escolares que aqui foram analisadas compreendem uma pequena fração do que 

consideramos como aspectos relativos à construção da cultura escolar das instituições de 

educação infantil, como vimos, ela influi nas práticas como ritual uma vez que se faz presente 

nos calendários escolares, nos materiais didáticos e nas práticas escolares. Estudá-las nos ajuda 

a entender como as práticas são pensadas e planejadas tendo o tema da comemoração como 

ponto central e a festa como pano de fundo. 

Localizamos poucos trabalhos dedicados a explorar e historicizar os elementos da 

cultura escolar das instituições sorocabanas para a infância, dentre os quais destaco as pesquisas 
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de Faria (2005), que pesquisou a história das creches municipais em Sorocaba, Martinez (2005), 

que analisou a participação da família nas práticas da educação infantil e Oliveira (2010), que 

estudou a história do primeiro Parque Infantil instalado na cidade. As poucas iniciativas de 

estudos sobre a educação infantil na cidade de Sorocaba confirmam a necessidade de agregar 

outras pesquisas que explorem as instituições para a infância. 

Não seria possível, nesta pesquisa de mestrado, esgotar as discussões ou explorar outras 

possibilidades de pesquisa e algumas perguntas não puderam ser respondidas, o que abre 

caminhos para outras pesquisas sobre a educação infantil na cidade de Sorocaba, que 

investiguem, por exemplo, como, ao longo do tempo, ocorreram as modificações de 

atendimento e de nomenclatura das instituições de infância da cidade desde as criações dos 

Parques Infantis em 1954, pesquisas que busquem entender como era a formação das 

educadoras aqui na cidade para trabalhar com as crianças, além de outras pesquisas que possam 

ampliar a análise das festas escolares não tratadas aqui, como o dia das mães, dias dos pais, dia 

das crianças e dia do índio. 

Por fim, deixo aqui registrado mais uma vez todo meu contentamento por ter a 

oportunidade de estudar o tema das festas escolares nas instituições de educação infantil, etapa 

de ensino para a qual sempre dediquei meu trabalho como docente, podendo ainda concentrar 

minhas pesquisas na cidade de Sorocaba, onde nasci e cresci.  
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ANEXO A - CAPA DO TERMO DE VISITAS DO PARQUE INFANTIL “ANTONIO 

CARLOS DE BARROS” (1954) 
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ANEXO B - CAPA DO PLANEJAMENTO PARA OS ANOS DE 1976 E 1977 DO 

PARQUE INFANTIL “ANTONIO CARLOS DE BARROS” (1976) 
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ANEXO C - CAPA DO CADERNO DE RECORTES DO PARQUE INFANTIL “PROFA 

MARINA GROHMANN” – (1956) 
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ANEXO D - TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DE VISITAS DO PARQUE 

INFANTIL “PROFA MARINA GROHMANN” – (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

ANEXO E - PRIMEIRA FOLHA DO ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS DO PARQUE 

INFANTIL “DONA ZIZI DE ALMEIDA” (1957) 
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ANEXO F - CAPA DO CADERNO DE RECORTES DO PARQUE INFANTIL “DONA 

ZIZI DE ALMEIDA” – (1957) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

ANEXO G - TERMO DE ABERTURA DO CADERNO DE REGISTRO DOS TERMOS 

DE VISITA DO PARQUE INFANTIL “DONA ZIZI DE ALMEIDA” – (1974) 
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ANEXO H - TERMO DE ABERTURA DO LIVRO ATA DE REUNIÕES 

PEDAGÓGICAS DO PARQUE INFANTIL “JOÃO FRANCISCO ROSA” – (1959) 
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ANEXO I - CAPA DA PASTA DE DOCUMENTOS PARA ORIENTAÇÃO DA 

DIRETORA E PROFESSORES DO PARQUE INFANTIL “JOÃO FRANCISCO 

ROSA” – (1959) 

 

 

 



166 

 

ANEXO J - TERMO DE ABERTURA DO LIVRO ATA DE REUNIÕES 

PEDAGÓGICAS DO PARQUE INFANTIL “ANTÔNIO AMÁBILE” – (1967) 
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ANEXO K - TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DE VISITAS DO PARQUE 

INFANTIL “ANTÔNIO AMÁBILE” – (1967) 
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ANEXO L - TERMO DE ABERTURA DO LIVRO ATA DE REUNIÕES 

PEDAGÓGICAS DO PARQUE INFANTIL “ANTÔNIO AMÁBILE” – (1978) 

 

 

 

 


