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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a Educação Infantil vem passando por processos de transformação no 

que se refere à forma como é compreendida, principalmente em sua função política e 

pedagógica, buscando (re)afirmar a sua identidade. As políticas públicas voltadas para 

essa etapa têm sido de grande importância para assegurar o direito à educação e, da 

mesma forma, a definir o perfil do profissional. O efeito dessas políticas na Educação 

Infantil e, consequentemente, no trabalho docente, resultou na reestruturação do fazer 

pedagógico, expresso no aumento da responsabilidade dos profissionais sobre seu 

trabalho e sobre o desenvolvimento das atividades para essa etapa. Diante dessa 

realidade, o presente trabalho teve como objetivos: dialogar e analisar com as docentes 

da Educação Infantil de três instituições públicas do município de Canavieiras/BA sobre 

o trabalho que realizam nessa etapa e a possibilidade de essa prática se concretizar em 

uma diretriz/proposta curricular para o município; identificar e analisar com as 

docentes, os conceitos de Educação Infantil, infância e de criança, a partir da discussão 

das diretrizes curriculares para a Educação Infantil; identificar e analisar com as 

docentes suas práticas educativas no contexto das crianças do município; propor a 

elaboração de uma proposta pedagógica para a Educação Infantil, a partir dos 

conhecimentos partilhados e troca de vivências nos círculos de cultura com as docentes 

das três instituições.Para análise do trabalho em questão, utilizamos as categorias 

contradição, mediação, hegemonia e trabalho intelectual, acrescidas de política 

educacional, educação infantil, diretriz curricular. A pesquisa se apoiou 

metodologicamente no referencial teórico construído por Gramsci, o que possibilitou a 

discussão e a reflexão acerca das contradições fundamentais da sociedade e da escola, 

de sua sustentação ou transformação em um determinado contexto histórico-político, no 

qual a tarefa educativa está inteiramente implicada. Como procedimento metodológico, 

utilizamos a pesquisa-ação, que segundo Thiollent (1985), os dados são obtidos por 

meio de diálogo entre pesquisador e participantes. Os resultados mostraram que em todo 

processo coletivo, há necessidade de escolhas, mediante negociações com o grupo, e 

alguns debates demandaram maior aprofundamento em detrimento de outros. Dos temas 

debatidos com os sujeitos, teve destaque aqueles que envolviam a função da Educação 

Infantil, as concepções de criança e infância, o direito à educação ofertada e à qualidade 

no atendimento. As docentes mostraram consciência da importância das DCNEI para a 

organização da Educação Infantil e como documento orientador/normatizador dessa 

etapa, assim como,à sua condição de protagonista quanto à elaboração da 

diretriz/proposta curricular para o município. Também foi evidenciada a percepção clara 

da necessidade de sistematização e organização de um processo sólido e constante de 

formação continuada em serviço para as docentes que atuam nessa etapa por parte da 

Secretaria Municipal de Educação. Elas, as docentes, apresentam coerência quanto ao 

papel social e político que desempenham, apesar de ainda demonstrarem desafios na 

superação de termos relacionados com o afeto, a vocação e o amor. Contudo, os 

principais temas, necessários para compor uma proposta de diretriz para a Educação 
Infantil, foram discutidos entre o grupo numa perspectiva de reflexão-ação, o que serviu 

de base para a elaboração da minuta de diretriz (Apêndice I) para o município.  
  

Palavras-chave: Educação Infantil, Trabalho Docente, Proposta Pedagógica, Currículo. 

 

  



ABSTRACT  

 

In recent years, Infant Education has undergone transformation processes in terms of 

how it is understood, mainly in its political and pedagogical function, seeking to (re) 

affirm its identity. The public policies directed to this stage have been of great 

importance to assure the right to education and, likewise, to define the profile of the 

professional. The effect of these policies on early childhood education and, 

consequently, on teaching work, resulted in a restructuring of pedagogical practice, 

expressed in the increase of professionals' responsibility for their work and the 

development of activities for this stage. In view of this reality, the present work had the 

following objectives: to discuss and analyze with the teachers of Early Childhood 

Education of three public institutions of the municipality of Canavieiras / BA on the 

work they carry out in this stage and the possibility of this practice materializing in a 

guideline / proposal To identify and analyze with the teachers, the concepts of Early 

Childhood Education, childhood and children, from the discussion of curricular 

guidelines for Early Childhood Education; Identify and analyze with the teachers their 

educational practices in the context of the children of the municipality; Propose the 

elaboration of a pedagogical proposal for Early Childhood Education, based on shared 

knowledge and exchange of experiences in cultural circles with the teachers of the three 

institutions. For the analysis of the work in question, we use the categories 

contradiction, mediation, hegemony and intellectual work , Plus educational policy, 

early childhood education, curricular guideline. The research was methodologically 

based on the theoretical framework built by Gramsci, which made it possible to discuss 

and reflect on the fundamental contradictions of society and the school, its support or 

transformation in a particular historical-political context, in which the educational task 

is entirely Involved. As a methodological procedure, we use action research, which 

according to Thiollent (1985), the data are obtained through a dialogue between 

researcher and participants. The results showed that in every collective process, there is 

a need for choices, through negotiations with the group, and some debates have 

demanded more deepening to the detriment of others. Among the issues discussed with 

the subjects, the ones that involved the function of Infant Education, the conceptions of 

children and infants, the right to education offered and the quality of care were 

highlighted. The teachers showed an awareness of the importance of the DCNEI for the 

organization of Early Childhood Education and as a guiding / normative document of 

this stage, as well as their status as protagonist in the elaboration of the guideline / 

curricular proposal for the municipality. It was also evidenced the clear perception of 

the need for systematization and organization of a solid and constant process of 

continuing education in service for the teachers who act in this stage by the Municipal 

Education Department. Teachers are coherent about the social and political role they 

play, although they still demonstrate challenges in overcoming terms related to 

affection, vocation and love. However, the main themes needed to compose a proposal 

for a guideline for Early Childhood Education were discussed among the group in a 
reflection-action perspective, which served as a basis for the drafting of the guideline 

draft (Appendix I) for the municipality. 

 

Keywords: Child Education, Teaching, Pedagogical Proposal, Curriculum  
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INTRODUÇÃO  

 

A Educação Infantil (EI) foi incluída como etapa inicial da formação do sujeito no 

contexto brasileiro após a Constituição Federal/CF de 1988. Essa inclusão ocorreu 

principalmente porque teóricos, professores e sociedade, em defesa dessa etapa da educação, 

entendiam, à época, a importância de se instituir políticas públicas, leis e diretrizes voltadas 

para tal fase. No conjunto da legislação, a importância de se fixarem normas que garantissem 

o direito à educação e o respeito ao pleno desenvolvimento das crianças. Acrescente-se 

também a necessidade de se estabelecer um perfil profissional, considerando a especificidade 

do trabalho a ser desenvolvido com as crianças. Esses argumentos surgiram como fator 

determinante para se alcançar uma Educação Infantil de qualidade. 

Nesse contexto, muitos estudos e pesquisas foram desenvolvidos sobre a 

Educação Infantil e, principalmente, sobre o trabalho dos profissionais que atuam nessa etapa. 

Dos diferentes estudos, destacamos aqueles que ressaltavam a importância do trabalho 

docente e, ao mesmo tempo, salientavam a precariedade desse trabalho em um momento de 

conjuntura marcado pela reestruturação produtiva, pela globalização e pela reorganização do 

Estado.  

Nos discursos oficiais, a partir dos anos de 1990, a Educação Infantil se 

apresentava como direito e conseguir a qualidade era meta primordial. Desse modo, a 

necessidade de sistematização de diretrizes como subsídios às instituições na organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas que atendessem a 

faixa etária de zero a seis anos. Eram necessários igualmente investimentos e valorização do 

magistério atuante na Educação Infantil.  

A implementação de políticas públicas para a Educação Infantil, iniciada na 

década de 1990, vai prosseguir nos anos de 2000, chegando até os dias atuais, trazendo para 

realidade das escolas públicas muitas alterações, principalmente para a organização das 

práticas pedagógicas e para o trabalho docente. O conjunto de normatizações e ordenamentos, 

surgidos nos últimos vinte e cinco anos, trouxe mudanças significativas para a gestão escolar, 

resultando também na reestruturação do trabalho docente (VIEIRA, 2015). 

Para Vieira (2015), no campo da Educação Infantil, o conjunto de legislações 

implantadas, ao longo das décadas de 1990 e 2000, resultou de um movimento de luta pela 

expansão de oferta de vagas, pelo direito à educação e pela qualidade da educação, exigindo 

um compromisso do Estado com essa etapa da educação básica. Logo, representou mudanças 

em leis que constituíram uma nova configuração e organização da Educação Infantil, que 
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implicaram a necessidade de se (re) discutir, junto aos sistemas de ensino municipais, formas 

de concretização dessas políticas (VIEIRA, 2015). 

Dentre as legislações e normatizações implantadas nesse período, destacamos: o 

Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA (1990), a Política Nacional de Educação 

Infantil/PNEI (1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB (1996), o Plano Nacional 

de Educação/PNE (2001), os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para as Instituições de 

Educação Infantil (2006), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização do Magistério/FUNDEB (2007), o Plano de Ações Articuladas/PAR (2007), 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/DCNEI (2010), a Emenda 

Constitucional/EC n°59 (2009), o Plano Nacional de Educação/PNE (2014) e, finalmente, os 

Planos Municipais de Educação/PME que, segundo a legislação, deveriam ser elaborados ou 

adequados e aprovados até o mês de junho de 2015. 

Do que foi descrito até aqui, destaca-se, no conjunto das leis, o papel relevante do 

docente na concretização das políticas para a Educação Infantil. Desse modo, concordamos 

que houve um avanço na legislação, principalmente, quando se reconhece a relevância da 

formação inicial do docente, em nível superior, para atuar nessa etapa.  

Contudo, uma reflexão se faz necessária, pois, embora a formação inicial desse 

profissional esteja configurada no pedagogo, o curso de Pedagogia
1
 determina um leque de 

possíveis espaços para o exercício do profissional, que não se limita à Educação Infantil e 

corresponde aos diferentes níveis e modalidades da Educação Básica (BRASIL, 2015), além 

de ampliar ainda mais seu campo de estudos e atuação para os espaços não escolares.  

A exigência de formação superior de professores para atuar na Educação Infantil, 

como destacamos nas legislações já citadas, ganhou força somente a partir da década de 1990 

e após a LDB/1996 que traduz o caráter educativo e denomina essa etapa como a primeira da 

Educação Básica. Essas políticas surgem devido ao grande número de profissionais, sem o 

nível superior, que atuam nessa etapa e ao pouco acesso das crianças à educação escolar, 

estabelecendo, consequentemente, metas para universalização e “qualificação” no 

atendimento das crianças de zero a seis anos de idade, considerando-as um mecanismo 

impulsionador do desenvolvimento do país.  

                                                             
1
O Curso de Pedagogia no Brasil somente começou a formar profissionais com habilitação para a Educação 

Infantil e Séries Iniciais na década de 1980, como experiências das universidades brasileiras, em decorrência do 

movimento de educadores, que buscava qualificar a formação do pedagogo. Sofreu uma alteração quando o 

curso Normal Superior foi regularizado pela LDB n° 9.394/1996, instituindo-o numa tentativa de extinguir os 

cursos de Pedagogia. Porém, com as Diretrizes e Bases Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia – 

Resolução n° 01/2006 e, recentemente, revisada pela Resolução n° 02/2015 –, o curso Normal Superior foi se 

transformando em curso de Pedagogia.  
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Nesse contexto, foram necessárias diversas políticas de formação inicial 

(PARFOR e UAB) e continuada (Proinfantil – Programa de Formação de Professores em 

Exercício na Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil pelo Ministério da 

Educação/MEC), bem como políticas de financiamento, inclusão e estruturação de diretrizes e 

parâmetros curriculares de qualidade com objetivo de orientar o trabalho docente nessa etapa. 

A finalidade era que essas políticas atenuassem a lacuna existente nos investimentos e na 

formação superior do professor da Educação Infantil. 

A partir dessa constatação, percebemos que a formação de professores para 

atender essa etapa da educação básica ainda se desenha na sociedade brasileira e, em nossa 

região no sul da Bahia, percebemos também a ausência de uma formação inicial consistente 

de professores para a educação das crianças pequenas. Da complexidade e das exigências para 

o trabalho do professor nessa etapa da educação, emerge a necessidade de uma formação 

inicial e continuada sólida de professores.  

Diante dessa conjuntura, a presente pesquisa objetiva dialogar e analisar com as 

docentes da Educação Infantil de três instituições públicas do município de Canavieiras/BA, 

sobre o trabalho que realizam nesse nível de ensino e a possibilidade de essa prática se 

concretizar em uma diretriz/proposta curricular para o município.  

Esta pesquisa se orientou a partir das seguintes questões: A partir dos estudos e 

reflexões com as docentes do município de Canavieiras pode-se construir uma proposta 

política pedagógica para a Educação Infantil? Que conceitos de Educação Infantil, infância e 

de criança essas profissionais possuem?  

Foram esses questionamentos que nos guiaram na definição do objeto de estudo, 

na formulação de nossos objetivos, nas nossas escolhas teórico-metodológicas. É este 

caminho que apresentamos a seguir. 

 

AS INQUIETAÇÕES GERADORAS DA PESQUISA: TRAJETÓRIA PESSOAL E PROFISSIONAL 

 

As inquietações relativas ao trabalho docente na Educação surgiram a partir de 

minha experiência pessoal e profissional, construída no decorrer dos últimos vinte e um anos 

nos quais tenho exercido a docência, primeiramente, em classes de alfabetização, anos iniciais 

do Ensino Fundamental e, nos últimos anos, em salas de Educação Infantil com crianças de 

quatro e cinco anos de idade. 

Durante esse período no trabalho com as crianças pequenas, questionava-me 

acerca das reais necessidades educativas dessa faixa etária e da falta de sistematização e 
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direcionamento por parte da escola sobre o quê e como ensinar às crianças. Muitas outras 

questões se faziam presentes na prática cotidiana com os pequenos: Como as crianças 

aprendem? Por que as crianças aprendem de forma diferente umas das outras? O que deve ser 

considerado no processo de ensino-aprendizagem? Qual a função da Educação Infantil? 

Quem deve determinar o conteúdo a ser dado? Qual o papel do professor? Em que medida o 

trabalho que realizo com as crianças influencia em sua vida diária? Como saber se estou 

fazendo as escolhas certas para minhas crianças? 

Essas indagações surgiam e não havia respostas que satisfizessem aos meus 

anseios. Pude, ainda, constatar que os meus colegas de profissão passavam pelas mesmas 

aflições. Assim, passei a buscar, nas pesquisas da área e na formação pessoal, os dados para 

avançar em minha meta de proporcionar aos pequenos uma educação de qualidade. Após ter 

concluído o Magistério e a graduação em Letras, especializei-me em Psicopedagogia e 

Educação Infantil e, concomitantemente, fiz vários cursos de aperfeiçoamento no intuito de 

ter meus questionamentos respondidos. Entretanto, só surgiam novas inquietações.  

Durante esse período, no qual pude aprofundar meus estudos na área da primeira 

infância e da Educação Infantil, passei a ter uma nova visão dessa etapa, superando a ideia de 

escolarização precoce dos pequenos como preparação para o ensino fundamental que, até 

então, marcava minha prática, além de perceber a importância da brincadeira e do lúdico 

como atividades na educação das crianças. 

No final do ano de 2012, fui convidada a fazer parte da gestão pública municipal, 

exercendo o cargo de secretária de educação e, naquele momento, percebi que poderia 

contribuir efetivamente com a educação do município e, mais especificamente, com a 

Educação Infantil. Desde então, há precisamente três anos e seis meses, tenho buscado 

implementar  políticas voltadas para a primeira etapa da educação e cumprir todo aparato 

legal, como as normatizações e diretrizes, visando a superar o verdadeiro desafio da Educação 

Infantil: a qualidade do atendimento. 

Fui surpreendida pela falta de sistematização desse nível de ensino de forma 

organizacional na secretaria de educação, pela inadequação da estrutura física das instituições 

escolares e pela ausência de uma proposta curricular específica para Educação Infantil que 

refletisse a realidade vivida e atendesse as especificidades de nossas crianças. Percebi que, de 

uma maneira geral, cada professor tinha seu conceito particular de como proceder nas salas de 

creches e pré-escolas. Além disso, percebi que o desenvolvimento integral da criança 

garantido pela lei e sistematizado pelo Parecer n° 20/2009 e Resolução CEB nº 5, de 17 de 

dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
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Infantil/DCNEI, estava longe de ser efetivado na prática cotidiana dos professores (BRASIL, 

2010). 

É importante ressaltar que o município de Canavieiras não atua como Sistema de 

Ensino e todas as diretrizes sobre a educação básica nos são encaminhadas pela Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia, através do Núcleo Regional de Educação/NRE nº5, situado na 

cidade de Itabuna/BA. No entanto, o NRE não participa, não autoriza e nem normatiza a 

Educação Infantil que, segundo seus técnicos, deve estar a cargo do Conselho Municipal de 

Educação/CME. Esse, por sua vez, enfrenta dificuldades para exercer sua principal função, a 

normativa, pois se o município não é Sistema
2
, os seus poderes ficam limitados. Essa situação 

deixa uma lacuna para a organização da educação no município.  

Ao longo da trajetória do meu trabalho na secretaria, nas inúmeras reuniões e 

encontros para formação e planejamento, a maioria dos docentes de Canavieiras/BA tem o 

entendimento de que a Educação Infantil objetiva garantir, como primeira etapa da educação 

básica, o desenvolvimento pleno da criança e contribuir para a formação integral dos 

pequenos como sujeitos, como cidadãos plenos de direitos. Entretanto, percebi um 

distanciamento entre o que era dito e o que se praticava realmente.  

Desde então, tenho buscado, à frente da secretaria, juntamente com a equipe de 

profissionais, a ampliação da Educação Infantil no município. E, a partir de um levantamento 

das demandas pela equipe, selecionamos aquelas que, a nosso ver, se configuraram 

emergenciais. Assim, numa iniciativa coletiva, implantamos a primeira escola de atendimento 

exclusivo à pré-escola, ampliamos a creche existente e abrimos uma nova creche em um 

bairro periférico, o que, consequentemente, ampliou o número de vagas para crianças, entre 

dez meses a três anos e nove meses, em período integral. Incentivamos a matrícula de 

crianças com necessidades educativas especiais na Educação Infantil, com a implantação de 

salas de recursos multifuncionais nas unidades educativas que atendem essa etapa da 

educação básica. Contratamos também intérprete de libras e “cuidadores” para as crianças 

autistas ou que apresentem a necessidade de cuidados constantes, como as crianças que 

sofreram paralisia cerebral.   

Além disso, temos buscado proporcionar qualidade no atendimento no que diz 

respeito à alimentação escolar, com a orientação de duas nutricionistas que supervisionam 

todo o processo da alimentação: recebimento e distribuição, confecção de cardápios, 

                                                             
2
Não cabe, para este trabalho, relatarmos e problematizarmos a respeito do município não ser Sistema, mas 

temos a clareza de sua importância para organização da educação no município. 
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treinamento das funcionárias responsáveis pela preparação, aceitação das crianças a novas 

preparações. Buscamos, também, disponibilizar material para a higiene pessoal das crianças, 

além dos materiais didáticos. 

Temos convicção de que todas essas ações se configuram como ganhos para a 

Educação Infantil no município. Contudo, compreendemos que o município ainda enfrenta 

diversos problemas: infraestrutura das escolas que não foram construídas para atender 

especificamente à faixa etária da Educação Infantil; a Educação Infantil do/no campo; a 

formação dos professores. Além da já mencionada falta de sistematização dessa etapa, que 

tem acontecido de forma intuitiva e improvisada, sem uma diretriz ou proposta que norteie as 

ações nas instituições que ofertam a Educação Infantil. 

Diante das angústias e das preocupações, vi no Mestrado Profissional em 

Educação, da Universidade Estadual de Santa Cruz– UESC, e nas discussões no Grupo de 

Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional/PPeGE, coordenado pela professora Dra. 

Emilia Peixoto Vieira, a oportunidade de, por meio da pesquisa, analisar as práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos docentes da Educação Infantil e, a partir do diálogo com as 

professoras do meu município, subsidiar a elaboração de uma proposta pedagógica e 

curricular para a Educação Infantil. 

Diante do exposto, por considerar de grande relevância a função docente no 

processo de desenvolvimento de um trabalho pedagógico com qualidade e para entendera 

redefinição que o papel desse profissional tem sofrido nas últimas décadas, entendemos ser 

determinante para o município esta pesquisa. 

 

SITUANDO A PESQUISA 

 

Historicamente, a educação ocupa um lugar central na sociedade que vem, no 

decorrer do tempo, passando por diversas transformações. A instituição educacional é 

considerada um espaço de convivência e formação, onde todos os envolvidos se relacionam, 

aprendem e ensinam. E nesses espaços ficam impressos os dilemas e as contradições dos 

indivíduos que neles atuam.  

Nesse contexto, a Educação Infantil vem, por meio de luta de diversos grupos da 

sociedade, estabelecendo-se e garantindo seu lugar na educação brasileira. No entanto, faz-se 

necessário pensar a instituição de Educação Infantil nos moldes dos princípios educativos 

elaborados pelo conjunto da sociedade para essa etapa. 
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Assim, como objetivo geral propomos dialogar e analisar com as docentes da 

Educação Infantil de três instituições públicas do município de Canavieiras/BA sobre o 

trabalho que realizam nesse nível de ensino e a possibilidade de essa prática se concretizar em 

uma diretriz/proposta curricular para o município.  

Como objetivos específicos, propomos: identificar e analisar com as docentes os 

conceitos de Educação Infantil, infância e de criança, a partir da discussão das diretrizes 

curriculares para a Educação Infantil/DCNEI; identificar e analisar com as docentes suas 

práticas educativas no contexto das crianças do município; subsidiar a elaboração de uma 

proposta pedagógica para a Educação Infantil, a partir dos conhecimentos partilhados e troca 

de vivências nos “círculos de cultura
3
”, com as docentes das três instituições. 

O referencial teórico-metodológico se apoia nas categorias de Gramsci: 

contradição, mediação, hegemonia e trabalho intelectual, que permitem uma leitura dialética 

do real e das relações contraditórias existentes no processo educativo.  

Essas categorias, no nosso entendimento, são importantes para a discussão e para 

a reflexão acerca das contradições fundamentais da sociedade e da escola, de sua sustentação 

ou transformação em um determinado contexto histórico-político, no qual a tarefa educativa 

está inteiramente implicada. Assim, elas serão explicitadas e discutidas no Capítulo 1. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, optamos por trabalhar a partir de uma 

abordagem qualitativa e com a pesquisa-ação, na qual há a interação com os sujeitos no seu 

espaço de ação. Esse procedimento nos permitiu a construção de informações detalhadas, pois 

utilizamos o diálogo entre pesquisadora e sujeitos nos círculos de cultura como processo de 

reflexão sobre o objeto estudado em busca de resolução de problemas. Segundo Thiollent 

(1985), a pesquisa-ação parte do princípio de que os sujeitos são conhecedores da realidade 

em que estão inseridos e podem contribuir para resolvê-la. 

Temos como campo da pesquisa três instituições públicas municipais de 

Educação Infantil (creche e pré-escola) do município de Canavieiras/BA que atendem, 

exclusivamente, essa etapa da educação básica e como sujeitos do estudo 43 (quarenta e três) 

docentes, entre professoras, coordenadoras e diretoras efetivas, que possuem experiência no 

trabalho com as crianças pequenas. 

                                                             
3
Circole di cultura, na perspectiva de Gramsci, é o encontro entre pessoas que se dedicam à discussão de uma 

determinada temática, cada um com funções e posicionamentos específicos, a partir do lugar que ocupam na 

sociedade, mas com interesses semelhantes e que, em função dessas discussões, complementam a qualificação 

coletiva. É o espaço de produção de uma nova cultura com o intuito de uma reforma intelectual e moral 

(GRAMSCI, 2004). 
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Para a efetivação dos encontros da pesquisa, foi elaborado um com temas sobre a 

Educação Infantil no intuito de orientar e motivar as discussões e reflexões do grupo. Foram 

realizados, ao todo, dez encontros com as professoras entre os meses de novembro de 2015 e 

junho de 2016, com interrupção entre os meses de janeiro a março de 2016. Foram gravados 

em áudio e transcritos pela pesquisadora para apresentação e apreciação dos sujeitos e para 

análise. Em média, cada encontro teve uma hora de duração. 

Apresentamos, na sequência, a estrutura da presente dissertação. 

No primeiro capítulo, intitulado “As Políticas Públicas para a Educação Infantil”, 

apresentamos as principais políticas educacionais voltadas para a Educação Infantil desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, além das políticas municipais 

que contemplam essa etapa da educação. Esse capítulo traz uma reflexão sobre a construção 

de uma proposta didática e pedagógica para a Educação Infantil, à luz das Diretrizes 

Curriculares Nacional para a Educação Infantil/DCNEI, na qual se respeite as particularidades 

e as características do município. O debate sobre as políticas educacionais para a Educação 

Infantil e suas normatizações nos ajuda a compreender os fundamentos educacionais e as 

influências políticas e econômicas nas orientações publicadas pelo MEC para a oferta de 

educação das crianças pequenas nas redes de ensino.  

O segundo capítulo, intitulado “A fundamentação teórico-metodológica e a 

interpretação de uma pesquisa-ação: A Educação Infantil em Canavieiras/BA”, inicia-se com 

a apresentação do referencial teórico-metodológico que embasa o estudo sobre a Política 

Educacional e a Educação Infantil, bem como as categorias gramscinianas utilizadas nas 

análises dos dados e na pesquisa-ação como caminho metodológico. Apresenta 

Canavieiras/BA como campo da pesquisa, contextualizando o estudo. Demonstra, também, o 

panorama atual da Educação Infantil no município, as instituições participantes do estudo, as 

docentes, como sujeitos da pesquisa, e os instrumentos utilizados na trajetória de ação-

reflexão-ação que permearam a investigação. 

No terceiro capítulo, intitulado “A Pesquisa de campo: os círculos de cultura com 

as professoras e a possibilidade de elaboração de uma proposta pedagógica para a Educação 

Infantil de Canavieiras/BA”, apresentamos os dados coletados durante os encontros nos 

círculos de cultura, bem como as análises realizadas a partir das categorias contradição, 

mediação, hegemonia e trabalho intelectual, além das categorias Educação Infantil, Infâncias 

e Crianças. Durante o período no qual se realizou o estudo, foram discutidas diversas 

temáticas relevantes que nortearam os debates e as reflexões como direito à educação, 
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Educação Infantil, criança e infância, qualidade na educação, proposta curricular, políticas 

educacionais, prática pedagógica e a questão da inclusão.  

Para finalizar, apresentamos as considerações nas quais buscamos sintetizar a 

pesquisa e o processo de ação-reflexão-ação na Educação Infantil no município, apresentando 

os resultados e lacunas encontradas. 

  



23 

1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As políticas públicas surgem, em determinados contextos sociais, como ações 

coletivas voltadas a atender as demandas da sociedade de forma a garantir seu crescimento e 

soberania, configurando um compromisso público na resolução de conflitos de uma 

determinada área. Essas políticas “são balizadas por prioridades, recursos e também 

legislações” (OLIVEIRA, 2012, p.20). 

Neste capítulo, analisamos o contexto das principais Políticas Públicas para a 

Educação Infantil implementadas, a partir da década de 1980, e suas implicações na oferta 

dessa etapa na atualidade. Destacamos o debate que emergiu sobre o direito à educação de 

qualidade e sobre como o município vem se organizando para garantir a efetivação de tal 

direito. 

A Educação Infantil passou por significativas mudanças em decorrência das 

reivindicações dos movimentos sociais em prol de educação e desenvolvimento das crianças 

pequenas. As mudanças configuraram-se em normatizações voltadas para o atendimento a 

crianças de zero a seis (06) anos – creche e pré-escola –, como diretrizes, resoluções, 

programas e políticas para Educação Infantil.  

Em termos legais, foi com a Constituição Federal de 1988 que a criança brasileira 

passou a ser considerada cidadã plena de direitos. Direito garantido em seu artigo 208, que 

determina o dever do Estado em assegurar a educação e, também, em seu artigo 227 que 

define ser 

 

[...] dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988). 

 

O direito à educação foi reafirmado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente/ECA, Lei nº 8.069/90, em seu art. 54, Inciso IV: “É dever de o Estado assegurar 

à criança (...) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”. 

Essa lei ainda normatizou o período da Infância até os 12 anos de idade. 

Anterior a esse período, a educação de crianças pequenas era responsabilidade da 

família ou de algumas poucas instituições que tinham como objetivo principal a guarda das 

crianças pobres no período em que a mãe trabalhava, possuindo, assim, caráter 
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exclusivamente assistencialista e compensatório. Havia, também, algumas iniciativas de 

proteção à infância, que objetivavam a diminuição da mortalidade infantil devido à 

precariedade de condições higiênicas e materiais da população pobre, de caráter higienista. 

Em ambos os casos, o atendimento não era visto como direito do cidadão, mas como uma 

ajuda aos menos favorecidos. Houve, ainda, como esclarece Kramer (2011, p.122), aqueles 

que passaram a propor um trabalho a ser realizado com as crianças pequenas com objetivo de 

resolver os problemas de repetência e evasão do primeiro grau, já que a “pré-escola era 

proposta como uma espécie de vacina contra o fracasso escolar!”. 

Em 1994, foi organizada a Política Nacional de Educação Infantil (PNEI), com o 

intuito de possibilitar discussão e reflexão acerca dos processos de educação e cuidado com os 

pequenos. Tal política propunha a elaboração, a implementação e avaliação de propostas 

pedagógicas e curriculares para a Educação Infantil.  

No período de 1994 a 1996, foram realizados vários seminários e debates, com a 

participação em massa dos diversos segmentos da sociedade, nos quais se buscava 

desenvolver/construir uma nova concepção de educação para crianças de 0 (zero) a 6 

(seis)anos de idade (BRASIL, 2006, p.31). Nesse período, ganham força também duas 

perspectivas de estudo voltadas para a Educação Infantil: àquelas que buscavam estabelecer 

parâmetros de avaliação da qualidade do serviço ofertado, incluindo a caracterização e a 

formação dos profissionais da creche e pré-escola e àquelas relacionadas aos diferentes tipos 

de relações estabelecidas nas instituições para a educação de crianças pequenas (ROCHA, 

2001, p.11). 

Ainda segundo Rocha (2011), 

 

Estas perspectivas indicam alguns esforços no sentido de atender às demandas 

voltadas para a qualidade na educação das crianças pequenas, de seus profissionais e 

de sua formação, suscitada especialmente pelo movimento que resultou na 

promulgação da nova LDB e das normalizações que ela passou a exigir (ROCHA, 

2011, p.11). 

 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB lei nº 9.394/96 

consolidou a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica e seus objetivos se 

tornaram mais claros e específicos: o desenvolvimento integral da criança, tratando o cuidar e 

o educar de forma indissociável. 

 

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

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
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aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade (BRASIL, 1996). 

 

No período que se seguiu, principalmente no final da década de 1990, a Educação 

Infantil sofreu um impacto com a aprovação e implantação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério/ FUNDEF, Lei nº 

9.424/96, que priorizou o atendimento ao ensino fundamental em detrimento das demais 

etapas da educação básica. Essa ação governamental deu origem a um descontentamento 

nacional por parte, principalmente, dos defensores dessa etapa (professores, pais, sindicatos). 

Em razão dessa medida, a Educação Infantil passou por um intenso choque em termos de 

expansão no atendimento e, em consequência, na qualidade de sua oferta.  

Embora a implementação do FUNDEF tenha gerado impacto negativo para a 

Educação Infantil, surgiam, no cenário brasileiro, discussões e ações que reivindicavam uma 

maior oferta dessa etapa da educação básica, além de estudos acerca da importância de 

normatizar o atendimento nas instituições destinadas a esse período. Seguiu-se, então, a 

construção de documentos legais e políticas públicas voltadas para a implementação de 

propostas pedagógicas que contemplassem o desenvolvimento integral das crianças pequenas.  

Vale destacar que a Constituição Federal de 1988 traz a Educação Infantil como 

dever do Estado, além de estabelecer como atribuição municipal a garantia de sua oferta no 

seu artigo 211, que destaca “os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

na educação infantil”. Porém, num exemplo de explícita contradição que permeia a nossa 

sociedade, ao mesmo tempo em que o Estado enfatiza o município como responsável pela 

Educação Infantil na letra da lei e implementa diversas políticas educacionais direcionadas à 

Educação Infantil, não garante recursos com os quais ele poderia conduzir a oferta e a 

expansão dessa etapa. 

No início da década de 2000, houve a aprovação do Plano Nacional de 

Educação/2001-2011, Lei n° 10.172/2001, no intuito de atender à determinação da 

Constituição Federal e da LDB, com um conjunto de metas para a organização da Educação 

Infantil no Brasil. Dentre as metas, destacamos: a que trata da ampliação da oferta para essa 

etapa da educação; a que estabelece padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento 

adequado das instituições de Educação Infantil (creches e pré-escolas) públicas e privadas; a 

que se refere a adaptações dos prédios já existentes de Educação Infantil; a que trata do 

estabelecimento de um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de Educação 

Infantil, com a colaboração da União, Estados e Municípios, inclusive das universidades e 

institutos superiores de educação e organizações não governamentais; a que assegura o regime 
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de colaboração entre o governo federal, distrito federal, estadual e municipal; a que objetiva 

propiciar apoio técnico-pedagógico a todos os municípios, visando à melhoria da qualidade e 

à garantia do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes nacionais e 

estaduais. 

A partir da aprovação do PNE/2001-2011 e da pressão dos movimentos 

defensores da Educação Infantil, diversos documentos foram produzidos pelo governo federal 

para o desenvolvimento dessa etapa. Contudo, vale destacar que esse PNE, em seu conjunto, 

não foi colocado em prática, já que ocorreram diversos vetos relacionados ao financiamento.  

Nota-se, dessa forma, que entre 1996 e 2001, vivencia-se no Brasil um período 

complexo e desafiador para a Educação Infantil. Por um lado, a CF/1988 e a LDB/1996 

normatizavam essa etapa como dever do Estado, estimulando a sua oferta e expansão; do 

outro lado, o FUNDEF/1996 e as metas do PNE/2001 para o financiamento dessa etapa 

inviabilizaram recursos para sua expansão. Assim, foi um período contraditório na história da 

educação brasileira, principalmente, para a Educação Infantil.  

Em 2005, foi apresentado o documento produzido pelo governo federal voltado 

para Educação Infantil, a Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 

0 a 6 anos à Educação, contendo diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a área. Em 

2006, os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, 

contendo padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado das instituições 

de Educação Infantil, dentre outros. 

Neste mesmo ano, foi implantada a Lei n° 11.114 de 2005, que altera os artigos 

6°, 30, 32 e 87 da Lei n° 9.394/96, com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensino 

fundamental aos seis anos de idade. E, em 2006, a Lei n° 11.274/2006, dispondo sobre a 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 

(seis) anos de idade.  

Em 2007, um dos mais importantes marcos regulatórios para a Educação Infantil 

foi a aprovação da Lei nº 11.494/2007 e do Decreto nº 6.253/2007 que criaram o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, o 

FUNDEB, que passou a garantir financiamento para toda a educação básica, incluindo a 

Educação Infantil. O Fundo possibilitou um pequeno aumento na oferta e na melhoria do 

atendimento às crianças pequenas e incluiu, depois de muito debate e reivindicação da 

sociedade civil, a creche no financiamento. De acordo com Gaspar (2010),  
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O FUNDEB trouxe ao debate o estabelecimento de prioridades de investimentos na 

educação infantil. Realizou-se muito desde a sua implantação, diante da evidência 

do pequeno aumento nos orçamentos municipais vinculados ao novo modelo de 

fundo de financiamento. Contudo, deve-se afirmar que, ainda que pesem as 

dificuldades, deu-se um passo na direção de um novo conceito de escola pública e, 

principalmente, ensejou-se a busca pela melhoria da qualidade da educação no 

Brasil (GASPAR, 2010, p.133). 

 

Quando observamos o Quadro 6, do capítulo 2, sobre a evolução de matrículas 

nos últimos dez anos da Educação Infantil no município de Canavieiras/BA, identificamos 

que houve um aumento na matrícula, tanto em creche quanto em pré-escola, e podemos inferir 

que esse incremento tem a influência da introdução do FUNDEB que garantiu financiamento 

para a Educação Infantil. Contudo, observamos que mesmo com o aumento na matrícula, 

existem diversas dificuldades, dentre elas, a relação entre quantidade e qualidade e o 

atendimento a creche. Assim, se por um lado o FUNDEB foi comemorado, de outro, foi uma 

comemoração às avessas, já que o financiamento tem sido insuficiente para suprir a demanda 

da Educação Infantil (creche) no município. 

Ainda em 2007, o Ministério da Educação/MEC, dentre as várias ações do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE), implantou o planejamento e a referência para apoio 

técnico e financeiro aos estados e municípios, conhecido como Plano de Ações 

Articuladas/PAR. O objetivo foi de se tornar o principal instrumento orientador no 

desenvolvimento de planejamento e políticas educacionais para os estados e municípios. O 

MEC condicionou as transferências de verbas, por meio de cooperações técnicas e 

pedagógicas aos estados e municípios, a partir do cumprimento de 28 diretrizes do PDE e da 

elaboração do seu respectivo PAR.  

As ações do PAR se constituem como uma reorientação no cumprimento da 

função redistributiva e supletiva do MEC no que se refere à assistência técnica e financeira 

aos estados, Distrito Federal e municípios e fazem parte do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007.  

Entre as ações vinculadas ao PAR, em relação à Educação Infantil, está o 

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (Proinfância), que envolve a construção de creches e pré-

escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar dessa etapa 

educacional. E, mais recentemente, com a Resolução/CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013 

e a Resolução/CD/FNDE nº 19, de 29 de setembro de 2014, que instituem, respectivamente, o 

“EI manutenção” e o “Brasil Carinhoso” ambas vinculadas ao Proinfância.  
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Existem várias críticas ao modelo de planejamento do PAR, dentre elas, de ser 

uma política indutiva, verticalizada e que não respeita as particularidades dos municípios. Isso 

porque muitas prioridades de assistência técnica e financeira são dependentes e definidas a 

partir do diagnóstico e da decisão do MEC. No entanto, devemos ressaltar que o PAR trouxe 

perspectiva e ampliou o apoio pedagógico e financeiro a muitos municípios. 

Outro importante marco regulatório para essa etapa foram as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/DCNEI, de 2009, que trouxeram, em seu 

conjunto, princípios com objetivos norteadores de propostas curriculares e projetos 

pedagógicos, estabelecendo paradigmas para a implementação de programas visando à 

qualidade no atendimento, tanto em relação ao cuidar quanto ao educar. Com esse documento, 

ressaltou-se a importância da normatização da Educação Infantil e o respeito às 

especificidades dessa faixa etária, além de esclarecer o objetivo dessa etapa da educação 

básica. 

 

Art. 3º. O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 

crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2009, p.1). 

 

As DCNEI trouxeram muitos ganhos no entendimento e na organização da 

Educação Infantil e seus fundamentos foram discutidos nos círculos de cultura com as 

professoras da Educação Infantil de Canavieiras/BA. 

Ainda em 2009, a aprovação da Emenda Constitucional 59/2009 alterou a 

obrigatoriedade educacional para a educação de quatro a dezessete anos. Antes restrita ao 

ensino fundamental, a obrigatoriedade passou a englobar a pré-escola, o ensino fundamental e 

o ensino médio. Essa obrigatoriedade da pré-escola garantiu a ampliação da oferta, porém 

sem a garantia de qualidade, pois os municípios não se prepararam estruturalmente nem 

economicamente para essa expansão nas matrículas das crianças de quatro e cinco anos. Essa 

regulação também gerou uma série de debates, por parte dos teóricos e estudiosos da 

Educação Infantil, sobre o direito das famílias em optarem por matricular ou não suas 

crianças nessa etapa educativa, como afirma Rosemberg (2009). 

Mais recentemente foi aprovado o Plano Nacional de Educação/ 2014-2024, Lei 

n° 13.005/2014, fruto do embate da sociedade civil e do Estado para formular um conjunto de 

metas para a organização e o desenvolvimento da educação no Brasil. Para a Educação 

Infantil, alguns desafios se apresentam, dentre eles destacamos: a universalização até 2016 da 
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Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e a 

ampliação da oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50%  

das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE; a reorganização curricular 

e pedagógica de toda estrutura da Educação Infantil e do ensino fundamental, haja vista a 

universalização do ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 

(quatorze) anos (BRASIL, 2014). 

Esse conjunto de medidas para a Educação Infantil, previstas nesse novo plano, 

reforça a necessidade de acompanhamento e cobrança de ações para a implementação das 

metas do PNE, que só acontecerá de forma efetiva com a ampliação do financiamento para 

educação, também prevista nesse documento. No entanto, a dificuldade na implementação das 

metas propostas não está apenas no financiamento, mas também na ausência de clareza dos 

municípios sobre qual a concepção e a forma de organização que orientarão seu trabalho, 

sobretudo para os primeiros anos dessa etapa, mesmo tendo as DCNEI como documento 

normatizador, que já esclarece sobre essas questões. 

Da mesma forma, é importante destacar a importância do docente nesse processo 

de organização da Educação Infantil. Destacam-se alguns desafios postos pelo PNE 2014-

2024: garantir, no prazo de um ano de vigência do PNE, uma política nacional de formação 

dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores e professoras da 

educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam (Meta 15); valorizar os profissionais do 

magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio 

ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de 

vigência desse PNE (Meta 17); e assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos 

de carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica 

pública, tomar como referência o piso salarial nacional, definido em lei federal, nos termos do 

inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal (BRASIL, 2014). 

Paralelo às políticas educacionais nacionais, na esfera do município de 

Canavieiras, foi promulgada a Lei Orgânica Municipal, pela Câmara de Vereadores em 05 de 

abril de 1990. Essa lei destaca a questão da educação pública de qualidade, estabelecendo um 

investimento de 30% dos recursos do município para a educação. No entanto, de acordo com 

a informação do Setor de Contabilidade, o percentual investido tem oscilado em torno dos 

27% e 28% nos últimos anos três anos. No ano de 2015, por exemplo, o percentual de 

investimento na educação foi de 27,41%. Vale destacar que, de acordo com a legislação, os 
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estados, municípios e Distrito Federal devem gastar 25% de seus orçamentos arrecadados de 

impostos com a educação.  

Sobre a Educação Infantil, especificamente, a Lei Orgânica Municipal traz, em 

seu Art. 189, inciso IV, corroborando a legislação nacional, a obrigatoriedade de atendimento 

das crianças pequenas em creches e pré-escolas.  

Podemos inferir que, anterior à promulgação da LDB/96, o município já 

estabelecia um percentual de gasto com a educação superior ao que consta na legislação, 

denotando uma preocupação local com essa etapa da educação básica, além do interesse em 

elevar a qualidade da educação ofertada. 

No ano de 2008, foi elaborado e aprovado o Plano Municipal de Educação/PME, 

Lei Municipal nº 876, em cumprimento à exigência ao Plano Nacional de Educação/2001. No 

entanto, nunca chegou a ser efetivado, constituindo-se mais um documento de gaveta. 

Em 2014, foram iniciadas as discussões para a reestruturação de um novo PME 

para o município, que deveria estar em consonância com o atual PNE/2014. Assim, foi 

discutido, com a sociedade de Canavieiras o Plano Municipal de Educação/PME e, em 23 de 

junho de 2015, foi publicada a Lei n° 1.027/2015. Na Meta 1, Canavieiras seguiu o que estava 

posto no PNE/2014, ao universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 e 5  anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a 

atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PME (2015-

2025), mas evidenciando formas de atingir a meta conforme destacado abaixo: 

 

1.1. Oferecer, em cinco anos, atendimento a no mínimo 50% das crianças de 0 (zero) 

a 3 (três) anos em creches, incluindo as crianças do campo em comunidades com 

população infantil maior que 50 (cinquenta) habitantes, garantindo recursos através 

do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei 

Orçamentária Anual); 

1.2. Realizar anualmente em todo o período de vigência deste plano, cursos de 

formação continuada em educação infantil para todos os profissionais de 

educação em exercício no Município; 

1.3. Adequar, progressivamente, os estabelecimentos da Educação Infantil 

(urbano e do campo), quanto às carências em infraestrutura de forma que atenda aos 

parâmetros nacionais de qualidade, bem como, adquirir equipamentos, visando à 

expansão, reestruturação e à melhoria da rede física de todas as escolas públicas de 

Educação Infantil; 

1.4. Realizar, anualmente, levantamento da demanda por creche para a população 

de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 

demanda manifesta; 

1.5. Construir, durante o período de vigência deste plano, 03 Creches; 01 escola 

de Educação Infantil em bairro periférico no Município; 01 creche no campo, 

seguindo os padrões nacionais de qualidade, respeitando as normas de 

acessibilidade; 

1.6. Criar e implementar, a partir do primeiro ano de vigência desse plano, uma 

política intersetorial (secretaria:  de saúde, assistência social e educação) 
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viabilizando atendimento: médico, inclusive com a realização de exames de 

acuidade visual e auditiva, fonoaudiólogo, psicólogo, odontológico, entre outros); 

1.7. Adequar o currículo da Educação Infantil às demandas das Leis 

10.639/2003, 11.645/2008 e as questões das diversidades em todas as Unidades de 

Ensino; 

1.8. Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da 

educação infantil garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais 

com formação superior; 

1.9. Cumprir as metas de expansão das respectivas redes públicas de educação 

infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades 

locais, o atendimento em tempo integral para as crianças 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 

conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil; 

1.10. Buscar a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa de 

Universidades e cursos de formação para profissionais da educação, para elaborar 

currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas 

ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no 

atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.11. Atender as populações do campo na educação infantil nas respectivas 

comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, 

diminuindo a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender 

às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada; 

1.12. Cumprir as exigências legais, priorizando o acesso à educação infantil e 

fomentar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação 

bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa 

da educação básica; 

1.13. Assegurar a articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, no 

que concerne ao ensino e aprendizagem, preservando as especificidades da infância 

e da criança, na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da 

criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros 

nacionais de qualidade; 

1.14. Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação 

infantil (0 a 5 anos), em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância; 

1.15. Criar e implementar, até o fim do primeiro ano de vigência do plano um setor 

específico dentro da Secretaria Municipal de Educação-SEMED para tratar da 

Educação Infantil, composto de profissionais especialistas, a fim de dar o suporte 

necessário às escolas e os professores; 

1.16. Fomentar e subsidiar a elaboração, de modo participativo, no âmbito do 

Conselho Municipal de Educação, de diretrizes e orientações para a 

organização e funcionamento de instituições de Educação Infantil, no sistema 

municipal de educação; 

1.17. Garantir a criação e/ou ampliação de áreas verdes nas instituições, em regime 

de colaboração entre a União, Estado e Município, bem como a garantia de espaços 

adequados para jogos, brincadeiras e outras experiências da cultura lúdica infantil, 

ampliando as relações da infância com a cultura, o meio ambiente e a educação; 

1.18. Elaborar procedimentos legais e garantir seu cumprimento para ampliação do 

quadro efetivo de professores e coordenadores pedagógicos por meio de concurso 

público para a Educação Infantil; 

1.19. Garantir que a docência na Educação Infantil (urbano e campo) seja 

exercida por um professor habilitado (pedagogo ou curso normal superior), 

conforme a legislação educacional em vigor; 

1.20. Fomentar a criação e ampliação do acervo literário, de brinquedos, de jogos, 

de instrumentos musicais/sonoros, de tecnologias educacionais, de materiais e 

objetos educativos nas escolas de Educação infantil, para garantir à criança o acesso 

a processos de construção, articulação e ampliação de conhecimentos e 

aprendizagens de/em diferentes linguagens; 
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1.21. Garantir alimentação escolar adequada e de qualidade para todas as crianças 

atendidas nas instituições de Educação Infantil públicas e creches; 

1.22. Assegurar o cumprimento de 200 (duzentos) dias letivos e carga horária 

mínima anual de 800 (oitocentas) horas/aulas aos estudantes do Sistema Municipal 

de Ensino; 

1.23. Garantir a oferta de práticas corporais, de caráter lúdico e recreativo para 

alunos de 0 a 3 anos (CANAVIEIRAS, 2015, p.79-81) (Grifo nosso). 

 

Salientamos que o processo de reestruturação e adequação do documento foi 

realizado com a participação de vários atores sociais e contou com a contribuição dos 

servidores da educação que tiveram presença maciça durante as audiências públicas.  

Dentre os temas abordados para a Educação Infantil na elaboração do PME do 

município destacam: a formação continuada em Educação Infantil para todos os profissionais 

de educação, por entender a importância de estender a todos aqueles que participam direta ou 

indiretamente do convívio com os pequenos a formação para a compreensão dessa etapa; a 

adequação do currículo da Educação Infantil no intuito de contemplar a história e a cultura 

afro-brasileira e indígena, além das questões das diversidades, considerando a premissa de 

educação voltada para o desenvolvimento integral da criança; a promoção da formação inicial 

e continuada dos profissionais da Educação Infantil, garantindo o atendimento nessa etapa por 

profissionais com formação superior, além de garantir que a docência na Educação Infantil 

seja exercida por professor habilitado, contribuindo para a profissionalização e a valorização 

desses profissionais e para o atendimento de qualidade; a elaboração, de modo participativo, 

de diretrizes e orientações para a organização e o funcionamento das instituições de Educação 

Infantil no âmbito do Conselho Municipal de Educação. 

O desafio nesse momento é como efetivar as metas e estratégias do PME de forma 

a garantir uma educação de qualidade. Nesse sentido, concordamos com Rosemberg (2014, 

p.169), quando afirma que na Educação Infantil “se há muito o que conquistar, muito já foi 

conquistado” no campo da legislação e da normatização. No entanto, precisamos refletir, 

como faz Kramer (2011, p.5), que “é inegável também que estes avanços legais ou formais 

precisam se concretizar de fato em ações e iniciativas práticas”, para que possamos oferecer 

uma educação pública com melhores condições de atendimento. 

O que vivenciamos hoje no cotidiano das instituições de Educação Infantil é que, 

entre avanços e recuos, o desenvolvimento dessa etapa esbarra em alguns obstáculos, como 

políticas de financiamento que, de fato, garantam condições mínimas na oferta de uma 

educação de qualidade, para assegurar o direito da criança. Ao analisar a história dessa etapa 

em nosso país, percebemos que a questão do financiamento sempre se apresentou como 
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empecilho à efetivação das normatizações e leis e muito pouco tem sido realizado para saná-

la. Segundo Corrêa (2011),  

 

[...] para que haja efetividade, toda política pública dependeria, necessariamente, de 

três elementos principais: normas, de caráter mandatório, financiamento e 

fiscalização. Como um tripé de sustentação, a ausência de qualquer um dos três 

elementos representaria o risco de não se responder plenamente às demandas que 

originaram determinada política (CORRÊA, 2011, p.21). 

 

Entendemos que os avanços legais conquistados na Educação Infantil são 

inúmeros, conforme elencamos neste trabalho, porém a insuficiência de financiamento e de 

fiscalização abre caminhos à violação de muitos direitos adquiridos por nossas crianças, o que 

compromete a qualidade da educação ofertada. Hoje, com a obrigatoriedade da matrícula na 

pré-escola, das crianças de 4 e 5 anos de idade, aumentam os questionamentos e as discussões 

sobre a organização da Educação Infantil e o impacto financeiro no município. 

No entanto, não pretendemos nos fixar na temática acerca do financiamento da 

Educação Infantil, apesar de compreendemos a sua relevância na implementação das políticas 

educacionais para a educação de crianças pequenas. 

Ressaltamos, neste estudo, contudo, a necessidade de discutir as DCNEI por 

identificá-las como importante política pública, de caráter mandatório, que regulamenta a 

educação de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade na esfera nacional, sem deixar de 

considerar o local onde elas vivem. 

 

1.1 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Pretendemos abordar mais detalhadamente as DCNEI por considerá-las um 

importante documento norteador na efetivação de uma oferta equânime da Educação Infantil. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil são normas, de caráter 

mandatório, que devem orientar o planejamento curricular dos sistemas de ensino, municípios 

e instituições voltados para a criança pequena. Elas buscam promover a equidade de 

aprendizagem, garantindo que conteúdos básicos sejam ensinados para todas as crianças, sem 

deixar de levar em consideração os diversos contextos nos quais elas estão inseridas. De 

acordo com o Artigo 4°, 

 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, 

centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
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pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura (BRASIL, 2010, p.1). 

 

Dessa forma, na possibilidade de subsidiar a construção de uma proposta 

curricular e pedagógica para o município, torna-se imprescindível o conhecimento de seus 

fundamentos, princípios e objetivos, além de sua organização e avaliação. 

As diretrizes atuais nasceram a partir do Parecer CNE/CEB nº 20/2009 e da 

Resolução CNE/CEB nº 05/2009 que reformularam e atualizaram o documento anterior, 

datado de 1999. Esse primeiro documento para a Educação Infantil, embora trouxesse 

normatizações relevantes para a etapa, já não abarcavam os novos desafios apresentados 

como o próprio Parecer do CNE/CEB afirma: 

 

A ampliação das matrículas, a regularização do funcionamento das instituições, a 

diminuição do número de docentes não-habilitados na Educação Infantil e o 

aumento da pressão pelo atendimento colocam novas demandas para a política de 

Educação Infantil, pautando questões que dizem respeito às propostas pedagógicas, 

aos saberes e fazeres dos professores, às práticas e projetos cotidianos desenvolvidos 

junto às crianças, ou seja, às questões de orientação curricular (BRASIL, 2013, 

p.82). 

 

Assim, diante da necessidade iminente de revisão e atualização da normatização 

posta e contando com a contribuição de teóricos, estudiosos e de diversas entidades nacionais, 

houve a reformulação das Diretrizes de 1999 com o intuito de “incorporar os avanços 

presentes na política, na produção científica e nos movimentos sociais na área” (BRASIL, 

2013, p.83). 

As DCNEI normatizam a estrutura legal e institucional dessa etapa em relação ao 

número mínimo de horas de funcionamento das instituições (sempre no período diurno), 

formação em magistério de todos os profissionais que cuidam e educam as crianças dentro do 

ambiente escolar, oferta de vaga próxima à residência das crianças, número de crianças por 

professor, além de prever algumas ações na sua articulação com os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

As DCNEI estão organizadas de forma a possibilitar uma compreensão clara da 

identidade da Educação Infantil, condição básica para a construção de normativas em relação 

às especificidades de uma proposta pedagógica para as crianças pequenas. Expõem a função 

sociopolítica e pedagógica das instituições de Educação Infantil, norteiam o trabalho a ser 

realizado junto aos pequenos e que esteja “comprometido com a qualidade e a efetivação de 

oportunidades de desenvolvimento para todas as crianças” (OLIVEIRA, 2010, p.3). 



35 

Reúnem princípios, fundamentos e procedimentos que visam a orientar a 

implementação e a efetivação de políticas públicas para a educação das crianças, além da 

elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. 

As Diretrizes estabelecem que as propostas curriculares para a Educação Infantil 

devem respeitar os princípios éticos no que se refere à formação da criança para o exercício 

progressivo da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum; atender os princípios políticos no que se refere à formação da criança para o 

exercício progressivo dos direitos e dos deveres da cidadania, da criticidade e do respeito à 

ordem democrática e contemplar os princípios estéticos no que se refere à formação da 

criança para o exercício progressivo da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. Além de garantir plenamente a sua função 

sociopolítica e pedagógica. Estabelece, como objetivo da proposta pedagógica, 

 

Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, à saúde, á liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2009, p.2). 

 

Percebe-se a relevância desse documento como orientador de propostas 

curriculares que garantam o direito à educação da criança pequena e que devam estar em 

consonância com o projeto pedagógico de cada instituição de Educação Infantil.  

No entanto, faz-se necessário que cada unidade de Educação Infantil e sua 

comunidade escolar conheçam a realidade no seu entorno, suas características e 

peculiaridades para que possam organizar um currículo que venha a atender as demandas da 

localidade, levando-se em consideração a diversidade existente. 

O entendimento de currículo nas DCNEI é que o mesmo deve ser concebido como 

um conjunto de práticas que articulem as “experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico” (BRASIL, 2009, p.1), no intuito de contribuir para o seu desenvolvimento pleno 

da criança. 

Segundo Oliveira (2010), 

 

Esta definição de currículo foge de versões já superadas de conceber listas de 

conteúdos obrigatórios, ou disciplinas estanques, de pensar que na Educação Infantil 

não há necessidade de qualquer planejamento de atividades onde o que rege é um 

calendário voltado a comemorar determinadas datas sem avaliar o sentido das 

mesmas e o valor formativo dessas comemorações, e também da ideia de que o 
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saber do senso comum é o que deve ser tratado com crianças pequenas (OLIVEIRA, 

2010, p.4). 

 

Percebemos, assim, que o currículo expresso na lei destaca a concepção de criança 

como sujeito sócio-histórico que traz consigo seus saberes e experiências. Contudo, esses 

saberes precisam ser mediados com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, ambiental, científico e tecnológico. Tal fato evidencia a importância do docente no 

processo de mediação entre as experiências das crianças e os conhecimentos sistematizados 

historicamente. Dessa forma, a necessidade de professores bem formados para colocar em 

prática uma proposta curricular de Educação Infantil que contribua para a aprendizagem e 

desenvolvimento integral das crianças. 

O trabalho dos professores, a que nos referimos, está relacionado ao que Gramsci 

(2004) salienta sobre o trabalho intelectual, em que a sua vinculação político-ideológica pode 

produzir uma educação emancipadora. O trabalho intelectual, numa perspectiva de formação 

humana para a emancipação, e a escola como um espaço no qual a contra-hegemonia pode e 

deve se desenvolver através da superação do senso comum, da filosofia espontânea. E, é 

através do trabalho intelectual, exercido pelos professores, que podemos alcançar essa 

superação. 

 O atendimento ao direito da criança na sua integralidade requer também “o 

cumprimento do dever do Estado com a garantia de uma experiência educativa com qualidade 

a todas as crianças na educação infantil” (BRASIL, 2013, p.91). 

Essa qualidade na educação tem sido tema recorrente para a garantia de acesso à 

Educação Infantil, pois segundo Oliveira (2012), 

 

Na atualidade, cada vez mais a vivência da criança em programas de Educação 

Infantil de qualidade tem sido apontadas por pesquisas nacionais e internacionais 

como indicador básico de bom desenvolvimento, além de configurar um aspecto 

positivo no processo de escolarização básica (OLIVEIRA, 2012, p.31). 

 

Zabalza (1998) vem sustentar as ideias apresentadas quando afirma que 

 

É justamente o reconhecimento de que se tem avançado de uma maneira espetacular 

durante os últimos anos, mas que ainda há muito o que fazer e melhorar, que nos 

coloca diante do verdadeiro desafio da Educação Infantil no final do século: o 

desafio da qualidade. Parece, hoje mais que nunca, não haver dúvida alguma sobre 

a importância que os aspectos qualitativos adquirem no âmbito da educação. E, mais 

ainda, quando se trata de dar atendimento a crianças pequenas. (ZABALZA, p.9) 

(Grifo do autor). 
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Vale ressaltar que a questão da qualidade, para o autor, evidencia a necessidade de 

os sistemas de ensino e/ou municípios buscarem estratégias para garantir o atendimento de 

qualidade para a Educação Infantil. No nosso entender, o atendimento à qualidade na 

Educação Infantil está aliado a quatro fatores: a organização de um currículo em que a criança 

seja considerada sujeito de direito, a formação sólida de professores atuantes na Educação 

Infantil; a valorização desses professores e o desenvolvimento institucional de escola infantil. 

No entanto, garantir a qualidade nessa etapa, nos moldes atuais com regime de 

colaboração entre esferas federal, estadual e municipal, torna difícil a tarefa do município em 

universalizar a creche e garantir a qualidade no atendimento, sem que se receba o apoio 

necessário de repasse de verbas. 

 

1.2 EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

 

A infância é um período determinante na formação do indivíduo e possui 

especificidades que precisam ser levadas em consideração no processo educativo. Dessa 

forma, a Educação Infantil deve proporcionar múltiplas experiências formativas que 

possibilitem a formação integral das crianças em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, 

linguístico e social, respeitando suas características e peculiaridades (BRASIL, 1996, art. 29). 

Segundo o Parecer nº20, de 2009, que deu origem às DCNEI, “o atendimento ao 

direito da criança em sua integralidade requer o cumprimento do dever do Estado com a 

garantia de uma experiência educativa com qualidade a todas as crianças na educação 

infantil” (BRASIL, 2013, p.91). 

No entanto, quando nos referimos à educação de qualidade, compreendemos que 

conceituá-la é uma tarefa extremamente complexa, uma vez que não há um consenso acerca 

de seu sentido entre teóricos e estudiosos. Corrêa (2003, p.86) explicita que o termo qualidade 

pode apresentar diferentes “significados e posicionamentos, tanto ideológicos quanto 

práticos”. A autora afirma, ainda, que 

 

[...] qualidade não se traduz em um conceito único, universal e absoluto, de tal modo 

que diferentes setores da sociedade e diferentes políticas educacionais podem tomá-

lo de modo absolutamente diverso. [...] Um dos problemas mais recorrentes é que, 

especialmente os documentos legais que apresentam a busca da melhoria da 

qualidade como meta não especificam o que ela seria, como se expressaria ou em 

quais critérios poderia se pautar e, mais sério, quais seriam as ações concretas que 

viabilizariam o alcance de uma “nova” qualidade (CORRÊA, 2003, p.87). 
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Ainda que a definição de qualidade não seja consenso entre os teóricos e o Estado, 

é quase unânime a afirmação de que não se pode considerar a qualidade da educação em 

separado da questão do financiamento. No entanto, não abordaremos essa questão neste 

estudo apesar de termos clareza de seu papel imprescindível na oferta da educação pública de 

qualidade, que contemple todas as especificidades da Educação Infantil. 

Compreendemos que o conceito de qualidade seja relativo e que implique opções, 

no entanto, trataremos de qualidade na Educação Infantil a partir dos objetivos pretendidos 

para essa etapa educacional que, em nossa concepção, está diretamente ligada aos quatro 

fatores: a organização de um currículo em que a criança seja considerada sujeito de direito, a 

formação sólida de professores atuantes na Educação Infantil, a valorização desses 

professores e o desenvolvimento institucional de escola infantil.  

Dessa forma, embasamos nossos estudos sobre a qualidade da educação tendo 

como base os “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil” (2006), 

publicados em dois volumes pelo Ministério da Educação/MEC, e o “Custo Aluno-qualidade 

inicial: rumo à educação pública de qualidade no Brasil” (2006), que fez parte da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação. 

 

1.2.1 Parâmetros de qualidade para a Educação Infantil e o CAQi (custo aluno-

qualidade inicial) 

 

Iniciamos com uma breve descrição dos documentos Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil/PNQEI e o Parecer 08/2010, que aprova o Custo Aluno-

Qualidade Inicial/CAQi, para posteriormente tecermos uma análise sobre os mesmos. Vale 

salientar que elegemos esses documentos para análise por entendermos que os mesmos são 

referências no aspecto de qualidade em educação e trazem contribuições relevantes para nosso 

estudo. 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, publicados em 

2006, visam a estabelecer qualidade para a Educação Infantil, destacando, dentre outros 

aspectos, a gestão democrática, o financiamento e a formação docente, além da necessidade 

de elaboração e implementação de propostas curriculares que atendam as especificidades da 

criança, considerando-a como “cidadãos de direito; indivíduos únicos e singulares; seres 

sociais e históricos; competentes, produtores de cultura; indivíduos humanos, parte da 

natureza animal, vegetal e mineral” (BRASIL, 2006, p.18). Trazem a prerrogativa de uma 

oferta de qualidade para creches, pré-escolas e centros de Educação Infantil com o intuito de 
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estimular ações que promovam a igualdade de oportunidades, levando em consideração as 

diferenças, diversidades e desigualdades do nosso país (BRASIL, 2006, p.3). 

Os PNQI foram publicados e distribuídos pelo MEC, sob a responsabilidade da 

Secretaria de Educação Básica, em dois volumes, cumprindo a determinação legal do PNE, 

que exige a colaboração da União para atingir o objetivo de “estabelecer parâmetros de 

qualidade dos serviços de educação infantil, como referência para a supervisão, o controle e a 

avaliação, e como instrumento para a adoção das medidas de melhoria da qualidade” 

(BRASIL, 2006, p.54). O documento foi elaborado com o objetivo de servir como referência 

para todo o sistema educacional. O primeiro volume trata das teorias e ideias que embasam os 

fundamentos da Educação Infantil construídos historicamente, bem como as concepções de 

criança, Educação infantil e qualidade. Já o segundo apresenta as competências dos sistemas 

de ensino e os parâmetros de qualidade que devem servir de subsídios para a construção de 

parâmetros de qualidade locais, além de caracterizar as instituições, definindo suas funções, e 

discutir as práticas pedagógicas. 

Dentre os aspectos de qualidade elencados no documento estão a proposta 

curricular e a gestão das instituições de Educação Infantil, a organização, os docentes e os 

profissionais, as relações de colaboração e qualidade das interações pessoais, a infraestrutura 

e insumos materiais necessários para o desenvolvimento de um trabalho efetivamente 

qualitativo na Educação Infantil. No texto da publicação, destaca-se a necessidade dos 

aspectos acima relacionados estarem ligados intrinsecamente (BRASIL, 2006, p.31). 

Dentre os parâmetros de qualidade, destacamos nossa análise para o aspecto sobre 

a elaboração e a efetivação de uma proposta curricular, que leve em consideração as 

especificidades das crianças e do local em que vivem, e a especificidade da instituição de 

Educação Infantil. Assim, os parâmetros ressaltam que na oferta de qualidade, as propostas 

pedagógicas devem considerar os princípios e fundamentos das DCNEI e os seguintes 

aspectos: 

 

1. As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil contemplam 

princípios éticos, políticos e estéticos; 

2. As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil promovem as 

práticas de cuidado e educação na perspectiva da integração dos aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela 

é um ser completo, total e indivisível; 

3. As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil consideram 

que o trabalho ali desenvolvido é complementar à ação da família, e a interação 

entre as duas instâncias é essencial para um trabalho de qualidade; 

4. As propostas pedagógicas explicitam o reconhecimento da importância da 

identidade pessoal dos alunos, suas famílias, professores e outros profissionais e a 

identidade de cada unidade educacional nos vários contextos em que se situem; 
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5. As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil consideram a 

inclusão como direito das crianças com necessidades especiais; 

6. As propostas pedagógicas são desenvolvidas com autonomia pelas 

instituições de Educação Infantil a partir das orientações legais (BRASIL, 2006, p. 

31-34). 

 

A citação esclarece a importância da construção e da efetivação da proposta 

pedagógica como requisito para uma Educação Infantil de qualidade. Dessa forma, temos 

clareza de que o resultado desta investigação, além de relevante, é determinante para o 

atendimento de qualidade no município, uma vez que possibilitará a elaboração de uma 

diretriz local, concebida pelos agentes do processo educativo, que levará em consideração as 

especificidades do nosso município e de nossas crianças. Possibilitará, ainda, a organização e 

a sistematização dessa etapa educativa de modo a garantir um atendimento qualitativamente 

igualitário aos pequenos. 

A concepção de qualidade na Educação Infantil também é discutida no documento 

Custo Aluno-Qualidade Inicial, em seu Parecer CNE/CEB 08/2010, aprovado em maio de 

2010, porém nunca homologado. Baseado em diversos estudos apresentados por teóricos e 

pesquisadores da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, traz uma proposição diferente 

para a política de financiamento da educação básica. Esclarece o valor que deve ser investido 

em cada etapa e modalidade da educação básica de forma a garantir um padrão de qualidade 

na educação oferecida. 

Embora não seja um documento específico para a Educação Infantil, apresenta 

uma lógica diferente no que diz respeito ao investimento em educação que favoreceria todas 

as etapas e as modalidades de ensino ofertadas, além de trazer considerações específicas para 

as creches e pré-escolas. 

 

O custo aluno-qualidade representa uma inversão completa da lógica que pauta o 

financiamento da educação e das demais políticas sociais no Brasil, marcado pela 

subordinação do investimento social à disponibilidade orçamentária imposta pelo 

ajuste fiscal. A lógica vigente no Brasil estabelece que o valor médio gasto por 

aluno seja, quando muito, o resultado da divisão dos escassos recursos da vinculação 

constitucional- que muitas vezes sequer é cumprida - pelo número de estudantes 

matriculados, variando conforme as oscilações da arrecadação (CAMPANHA 

NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2007, p.6). 

 

De forma diferente do que ocorre hoje, o CAQi analisa os custos de manutenção 

das creches e pré-escolas, no que diz respeito à Educação Infantil, a partir dos insumos 

necessários à garantia da qualidade de atendimento. Na realização dos cálculos, o CAQi 

analisa condições, como tamanho das turmas, formação, salários e carreira compatíveis com a 
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responsabilidade dos profissionais da educação, instalações, equipamentos e infraestrutura 

adequados e insumos como laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas cobertas, 

materiais didáticos, entre outros. 

O documento apresenta os grandes desafios para se chegar à tão pretendida 

qualidade da educação, como a imprescindível valorização do magistério, a ampliação do 

financiamento da educação e a organização da gestão e se baseia nas prerrogativas de 

qualidade estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e pela LDB/1996. 

Temos clareza de que esse Parecer, sendo homologado, daria o suporte financeiro 

necessário aos municípios para garantir o acesso e a qualidade na Educação Infantil que, nos 

dias atuais, depende, quase que exclusivamente, da “boa vontade” dos gestores municipais, 

principalmente no que diz respeito ao atendimento às crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos que 

devem estar em creches. 
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2 A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA E A INTERPRETAÇÃO DE 

UMA PESQUISA-AÇÃO: A EDUCAÇÃO INFANTIL EM CANAVIEIRAS/BA 

 

O referencial teórico-metodológico que elegemos para entender o objeto de 

estudo, a política da Educação Infantil no Brasil e o trabalho docente, exige uma leitura 

dialética do real e das relações contraditórias existentes no processo educativo. Nesse sentido, 

esta pesquisa está embasada nos estudos de Gramsci sobre as categorias contradição, 

mediação, hegemonia e trabalho intelectual. Essas categorias foram importantes na discussão 

e reflexão acerca das contradições da sociedade e da escola, de sua sustentação ou 

transformação em um determinado contexto histórico-político, no qual a tarefa educativa está 

inteiramente implicada e evidenciada durante o decorrer da pesquisa. 

Na contemporaneidade, diante da complexa vida social e política em que estamos 

imersos, é que se destaca a importância da análise da escola e do trabalho dos professores 

como elementos dessa sociedade, a quem devem responder como instituição formadora, mas 

compreendida, também, como espaço de disputa política na produção ideológica. Por isso a 

importância de compreender esse espaço, num movimento dialético, e, portanto, 

contraditório. A contradição torna-se, assim, importante no processo de entendimento da 

realidade e da atividade humana (CURY, 1985). 

Destaco, em minha experiência enquanto secretária de educação, como a 

superação da contradição ainda é um desafio. No início do ano letivo de 2016, percebi 

claramente a contradição diante de uma discussão com a coordenação de Educação Infantil na 

ocasião de abertura de matrículas para uma nova creche a ser instalada no município. Durante 

uma reunião que objetivava, dentre outras coisas, orientar o período de matrícula, fui 

surpreendida por uma fala minha, em que pedia que fosse priorizada a matrícula, naquela 

instituição, das crianças mais carentes, embora tivesse plena consciência de que a educação 

não é prioridade de alguns, mas um direito de todos e que a creche não possui caráter 

assistencialista. Essa contradição só foi percebida por mim através da mediação de uma 

coordenadora que questionou sobre o direito de toda criança à educação. Essa situação deixou 

claro para mim o conflito de papéis que vivo diariamente: o de professora engajada pela 

Educação Infantil e o de gestora da pasta de educação do município. 

 

A consciência da contradição é o momento em que a contradição se torna princípio 

explicativo do real. A reflexão sobre o real torna-se o momento em que o homem 

descobre as contradições existentes no real. Pela reflexão, a natureza dialética do 

real encontra, na consciência da contradição, sua expressão subjetiva, e também a 

possibilidade de uma interferência no real (CURY, 1985, p.32). 
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Assim, após tomar consciência dessa contradição, foi possível a mudança, não 

somente no discurso, mas na ação por meio da modificação de posicionamento sobre as vagas 

para atender as crianças em idade de creche. Assim, “a contradição é destruidora, mas 

também criadora, já que se obriga à superação, pois a contradição é intolerável” (CURY, 

1985, p.30). No entanto, para que eu percebesse a contradição foi necessária a intervenção de 

outra pessoa, ou seja, foi imprescindível que acontecesse a mediação a partir e com o outro. 

Sob o olhar da contradição, base da metodologia dialética, a sociedade e a escola 

não podem se vistas sem se considerar o movimento histórico, e, portanto, não se pode 

conceber a história sem a contradição. Portanto, na análise sobre a educação, deve-se levar em 

conta o contexto histórico-político, a estrutura econômica da sociedade, que, no caso 

capitalista, promovem um movimento contraditório nas relações sociais. Cury explica que 

 

a contradição, pois, ao interpretar o real, capta-o como sendo o resultado de uma 

inadequação pugnativa entre o que é e o que ainda não é, numa síntese 

contraditória. Por isso, todo o real é um processo que contém, sem encerrar, o 

possível numa unidade de contrários (CURY, 1985, p.31). 

 

Contudo, é importante entender que a contradição não é a interpretação do real, 

mas que ela é existente no próprio movimento do real, no decurso do desenvolvimento da 

realidade. Isso significa que a contradição expressa uma relação de conflito no devir do real. 

A definição do fenômeno exige a existência do contrário, uma dinâmica de caráter relacional 

e de movimento entre o real e o devir. No movimento, a contradição auxilia a análise das 

diversas ideias difundidas na sociedade de classes, abrindo possibilidades de “conhecimento 

do universal que leva a descobrir as bases gerais do movimento; e o conhecimento do que há 

de particular nas contradições leva a distinguir a especificidade do fenômeno” (CURY, 1985, 

p.32). 

Superar a contradição se faz no entendimento do movimento da própria 

contradição, buscando-se, por meio da mediação, a compreensão da produção da hegemonia 

numa determinada estrutura social. As mediações produzidas nas práticas sociais, pela classe 

dominante, visam a garantir a coesão social e possibilitam a ampliação da acumulação do 

capital e a exploração da força de trabalho. As classes subalternas produzem as suas 

mediações, tentando irromper essa ordem vigente. A educação é necessária ao processo de 

persuasão, justificação e legitimação da hegemonia, tornando-se um momento mediador numa 

relação de teoria e prática. Para Gramsci (2004), a substituição de uma força hegemônica por 
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outra não é um processo exclusivamente econômico, mas principalmente político e cultural. 

Dessa forma,  

 

a mediação (categoria não-reificável), assim entendida, não precisa ser apenas e 

necessariamente reprodutora da estruturação ideológica reinante. Pode ser uma 

mediação crítica, pois a legitimação que a ideologia dominante busca nas mediações 

(e por ela se difunde) não é explicável de modo mais abrangente sem as contradições 

existentes no movimento da sociedade (CURY, 1985, p.44).  
 

Isso quer dizer que a mediação visa a superar a visão de reprodução de uma 

ideologia, que dissimule as contradições e as formas de dominação. A mediação é ação na 

medida em que assume um mundo longe da mistificação. A mediação está ligada diretamente 

ao caráter dialético das relações, indicando que nada acontece de forma isolada, pois o ser 

humano se relaciona constantemente com a natureza e com seus semelhantes e, dessa 

interação, surge mediação. A mediação permite a compreensão da produção da hegemonia 

numa determinada estrutura social (GRAMSCI, 2004). 

Nesse contexto, a educação exerce grande influência no processo de desvelar os 

mecanismos de reprodução e manutenção de um modelo de sociedade fundamentado na 

relação de produção capitalista. Nesse sentido, a educação ajuda a elaborar uma concepção de 

mundo, de saber anunciador de novas possibilidades de relações sociais. Por isso a 

importância da hegemonia na educação.  

 

[...] Na escola atual, graças à crise profunda da tradição cultural e da concepção da 

vida e do homem, verifica-se um processo de progressiva degenerescência: as 

escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em satisfazer interesses práticos 

imediatos, toma a frente da escola formativa, imediatamente desinteressada. O 

aspecto mais paradoxal reside em que este novo tipo de escola aparece e é louvada 

como democrática, quando, na realidade, não só é destinada a perpetuar as 

diferenças sociais, como ainda cristalizá-las em formas chinesas (GRAMSCI, 1987, 

p.136). 

 

A escola, dentro dessas características, desenvolve a função de reprodução da 

hegemonia dominante, que necessita responder demandas dos interesses particulares. Mantém 

aparência de escola democrática, onde todos têm possibilidades iguais de acesso. Contudo, a 

hegemonia nessa perspectiva, pautada nas ideias da classe dominante para subordinar as 

classes dominadas, via escola, não é inteiramente concretizada, pois a contradição se introduz 

também aí, já que as relações entre as classes se dão no processo dialético de 

oposição/subordinação. 
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A hegemonia é a capacidade de direção cultural e ideológica que é apropriada por 

uma classe, exercida sobre o conjunto da sociedade civil, articulando seus interesses 

particulares com os das demais classes de modo que eles venham a se constituir em 

interesse geral (GRAMSCI, 1987,p.48). 

 

Dessa maneira, a hegemonia funciona como uma relação que pretende envolver 

todos da sociedade, dirigentes e dirigidos, porque não só pretende se relacionar com os grupos 

dominantes, pretende igualmente persuadir a classe dirigida sobre seu projeto de sociedade e 

de ser humano. Isso permite que a classe dirigida tome para si os objetivos da classe burguesa, 

porque a ideologia dominante “articula, inclusive, satisfaz, certos interesses das classes 

subalternas” (GRAMSCI, 1987, p.48). Essa ação faz com que a classe dominante desarticule 

o projeto da classe dirigida e rearticule o seu. Mas é preciso entender que esse movimento é 

contraditório, pois “na defesa dos seus interesses as classes subalternas se permitem 

reelaborar o discurso dominante, rearticulando-o em fase de suas necessidades” (GRAMSCI, 

1987, p.48).  

O entendimento dessa contradição é importante para superar a ideia determinista e 

a-histórica do contexto. A hegemonia é uma categoria interpretativa da realidade e, como tal, 

indica uma estratégia política. Ela permite 

 

pensar o processo de relação intelectual-massa que tenha em vista a formação de 

uma nova cultura superadora da alienação porventura existente no senso comum. O 

que significa, finalmente, a inversão de uma direção política dominante, em visa de 

uma nova concepção de mundo (GRAMSCI, 1987, p.49).  

 

A hegemonia pensada na perspectiva da manutenção tende a falsear a realidade e 

a desviar dos seus reais problemas. Pensar uma nova hegemonia, que supere a filosofia 

espontânea das massas (folclore), com as massas, é historizar o conhecimento numa relação 

pedagógica de mediação, em que o agente pedagógico (coletivo/individual) problematiza 

história e filosofia, levando também em conta um projeto de transformação da realidade. “A 

realização de um aparato hegemônico, enquanto cria um novo terreno ideológico, determina 

uma reforma das consciências e dos métodos de conhecimento, é um fato de conhecimento, é 

um fato filosófico” (GRAMSCI, 1987, p.52).  

A consciência da contradição é necessária para criar uma nova hegemonia, ou 

seja, o ato de conhecimento é um ato de poder seja na revelação das contradições ou na sua 

ocultação. Nessa luta ideológica, tanto a classe dominante quanto a classe dominada precisam 

da figura do intelectual para defender um projeto político-ideológico para manter a hegemonia 

ou para criar uma nova hegemonia.  
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Para Gramsci (1968, p.7), todo homem é um intelectual, mas nem todo homem 

desempenha o papel de intelectual na sociedade, “[...] não existe atividade humana da qual se 

possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do homo 

sapiens” e todo homem contribui para manter ou modificar o pensamento da classe 

dominante; contribui, assim, para a manutenção ou superação da hegemonia dominante.  

A escola, como uma instituição formadora, ao mesmo tempo em que é um espaço 

de formação dos intelectuais orgânicos da classe burguesa, que contribuem para a manutenção 

da hegemonia, também é um espaço de formação de intelectuais, indivíduos que têm uma 

concepção de mundo que transcende os seus interesses de classe e auxiliam na formulação da 

contra-hegemonia (GRAMSCI, 2004). 

 

A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. A 

complexidade da função intelectual nos vários Estados pode ser objetivamente 

medida pela quantidade das escolas especializadas e pela sua hierarquização: quanto 

mais extensa for a „área‟ escolar, e quanto mais numerosos forem os „graus‟ 

„verticais‟ da escola, tão mais complexo será o mundo cultural, a civilização, de um 

determinado Estado (GRAMSCI, 1968, p.9). 
 

Isso porque não se trata de uma visão ingênua de que a educação e a escola, por si 

sós, podem transformar as relações sociais de produção da sociedade, mas a crença de que 

elas têm papel fundamental na construção da hegemonia (GRAMSCI, 2004). 

Nesse raciocínio, o trabalho dos docentes é entendido como trabalho intelectual, 

com uma vinculação político-ideológica na construção da hegemonia. Desse modo, o trabalho 

intelectual deve ser apreendido numa perspectiva de formação humana para a emancipação e 

a escola como um espaço no qual a contra-hegemonia pode e deve se desenvolver através da 

superação do senso comum, da filosofia espontânea.  

De acordo com a concepção gramsciniana, cabe ao professor, como “intelectual 

orgânico”, o papel de elevar culturalmente a classe trabalhadora, introduzindo uma visão 

crítica acerca da realidade vivida, objetivando a superação da hegemonia da classe dominante. 

Assim, a educação e, mais precisamente o professor em seu papel de intelectual, possui ação 

determinante na conscientização das crianças sobre sua condição de sujeito, tendo clareza de 

sua especificidade histórica, social e política desde a mais tenra idade. Segundo Paro (2010, 

p.50), o poder do educador reside na “capacidade de levar indivíduos a se fazerem seres 

dotados de historicidade”, o que vem corroborar com a teoria de Gramsci acerca de sua 

função. 
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Desse modo, entendemos que o trabalho docente torna-se práxis quando permite a 

reflexão e a elaboração da consciência produzida na realidade vivida, diferenciando-se da 

natureza. De modo inverso, a parcelarização do trabalho e a hierarquização da escola 

transformam o trabalho do professor em simples “fazer” sem permitir a reflexão o “pensar”, 

descolando os docentes de sua realidade e de sua práxis no próprio trabalho (VIEIRA, 2011).  

A docência, que tem como objeto de trabalho o conhecimento científico, 

filosófico e artístico, possui uma dimensão política. Possui uma dimensão política, porque 

todo conhecimento revela uma determinada maneira de explicar as relações sociais entre as 

classes sociais fundamentais. Quanto maior a compreensão dessa dimensão, maior a 

possibilidade de os professores organizarem o próprio trabalho, a partir de uma determinada 

orientação política. Política que deve ser entendida como a habilidade de intervir, de forma 

prática, na realidade vivida. Isso se relaciona com o trabalho intelectual. 

Temos clareza de que o trabalho docente está imbricado nas demais atividades da 

sociedade e que ele sozinho não resolve as questões socioeconômicas atuais. No entanto, 

acreditamos que possa fazer a diferença na realidade das crianças que dele participam. É 

imperativo que o trabalho docente atenda determinadas especificidades e que os professores 

tenham clareza da importância de seu papel de agente transformador da realidade, que pode 

ou não fazer diferença nas condições sociais, políticas, culturais e econômicas de suas 

crianças.  

O estudo e a compreensão das categorias contradição, mediação, hegemonia e 

trabalho intelectual foram importantes para a análise dos diálogos entre as professoras e a 

pesquisadora, bem como para toda construção do trabalho. Isto porque o uso dessas categorias 

revelaram nossas ações, na nossa organização e no desenvolvimento do trabalho de pesquisa, 

da forma como compreendemos as coisas do mundo. Desse modo, realizamos os “círculos de 

cultura” com as professoras de três instituições infantis, além de pesquisa nos documentos 

dessas escolas e nos dados referentes à Educação Infantil na secretaria de educação do 

município, para atingir nosso objetivo de pesquisa.  

Assim, como objetivo geral propomos dialogar e analisar com as docentes da 

Educação Infantil de três instituições públicas do município de Canavieiras/BA sobre o 

trabalho que realizam nesse nível de ensino e a possibilidade de essa prática se concretizar em 

uma diretriz/proposta curricular para o município.  

Como objetivos específicos, propomos: identificar e analisar com as docentes, os 

conceitos de Educação Infantil, infância e de criança a partir da discussão das diretrizes 

curriculares para a Educação Infantil/DCNEI; identificar e analisar com as docentes suas 
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práticas educativas no contexto das crianças do município; subsidiar a elaboração de uma 

proposta pedagógica para a Educação Infantil, a partir dos conhecimentos partilhados e troca 

de vivências nos “círculos de cultura”, com as docentes das três instituições. 

O estudo foi realizado com 43 (quarenta e três) docentes, que atuam nas creches 

Vovó Cabocla e São Boaventura e na Escola de Educação Infantil Antônio Carlos Magalhães.  

 

2.1 A PESQUISA-AÇÃO COMO CAMINHO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada a partir de uma investigação qualitativa, pois nos permite 

vislumbrar novas perspectivas com o diálogo entre os sujeitos, em um processo contínuo de 

elaboração e análise das informações e conhecimentos, estabelecendo novos entendimentos 

do fenômeno pesquisado e instituindo novas atitudes perante os mesmos. Optamos, portanto, 

pela pesquisa-ação, partindo do princípio de que os sujeitos são conhecedores da realidade em 

que estão inseridos e podem contribuir para a reflexão do assunto a ser abordado. Segundo 

Thiollent (1985), a pesquisa-ação 

 

 [...] é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT, 

1985, p.14). 

 

A metodologia escolhida se organizou dentro da possibilidade de coleta de dados, 

mas ao mesmo tempo, de investigação-ação. Ou seja, o levantamento de dados não teve um 

fim em si mesmo, mas subsidiou todo o processo de reflexão e ação. Dessa maneira, a 

pesquisa-ação visou a transformações, retirando o pesquisador da condição de transmissor de 

investigações meramente acadêmicas e burocráticas para incluí-lo como sujeito que aceita que 

os fatos podem ser mudados e reconstruídos (THIOLLENT,1985, p.15). 

Assim, a pesquisa-ação possibilitou, no nosso entendimento, ir além da 

investigação acerca da política da Educação Infantil no Brasil e do trabalho docente, pois nos 

permitiu partilhar conhecimentos e troca de vivências por meio dos círculos de cultura com as 

docentes das três instituições infantis. Pudemos compartilhar as concepções de Educação 

Infantil, infância e criança e a as práticas educativas desenvolvidas por elas, de modo a 

subsidiar a elaboração de uma proposta pedagógica para a Educação Infantil para o 

município. Vale ressaltar que o Círculo de cultura ou Circole di cultura para Gramsci (2004) 

é o encontro entre pessoas que se dedicam à discussão de uma determinada temática, cada um 
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com funções e posicionamentos específicos, a partir do lugar que ocupam na sociedade, mas 

com interesses semelhantes e que, em função dessas discussões, complementam a 

qualificação coletiva. É o espaço de produção de uma nova cultura com o intuito de uma 

reforma intelectual e moral. 

Thiollent afirma que, em geral,  

 

[...] a ideia de pesquisa-ação encontra um contexto favorável quando os 

pesquisadores não querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e 

burocráticos da maioria das pesquisas convencionais. Querem pesquisas nas quais as 

pessoas implicadas tem algo a “dizer” e a “fazer” (THIOLLENT, 1985, p.16). 

 

Além disso, na pesquisa-ação segundo Miranda (2012, p.17), os diálogos são 

utilizados de forma mais interativa, o que sugere uma ação desprovida de situações problemas 

pré-fabricadas ou de contextos que retiram os participantes da pesquisa de sua realidade. 

Assim, os temas geradores pré-indicados, para nortear as discussões, serviram-nos como 

roteiros de caráter orientador e não definidor, e o círculo de cultura como procedimento 

metodológico para o diálogo com as professoras. 

Desse modo, a pesquisa-ação, ainda segundo a autora, é uma nova perspectiva de 

pesquisa, pois as etapas de desenvolvimento pretendem orientar o pesquisador e não 

determinar suas ações. “Não se trata de uma metodologia com etapas definidas a priori, mas 

sim de etapas organizadas pelas demandas que emergem do processo investigativo” 

(MIRANDA, 2012, p.18).  

Fundamentados nessa concepção, nossos procedimentos metodológicos 

respeitaram a participação coletiva e não se limitaram a uma coleta de dados, visaram ao 

aumento do conhecimento da pesquisadora e ao “nível de consciência” dos sujeitos 

envolvidos, como esclarece Thiollent (1985, p.16), o que possibilitou a busca da superação do 

senso comum, da filosofia espontânea, para a produção da filosofia da práxis por parte do 

grupo implicado. 

Logo, consideramos de grande relevância a função docente no processo de 

desenvolvimento de uma prática pedagógica com qualidade e pelo entendimento sobre a 

(re)definição que o papel do docente tem sofrido nas últimas décadas. Dessa forma, 

entendemos ser determinante esta pesquisa para as instituições públicas de Educação Infantil.  

 

2.2 CANAVIEIRAS/BA: O CAMPO DA PESQUISA 
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A necessidade deste estudo se constituiu a partir da minha experiência pessoal 

como professora de Educação Infantil e secretária municipal de educação da rede pública do 

município de Canavieiras/BA. Neste item, contextualizamos uma breve análise situacional do 

local onde se desenvolveu a pesquisa. Em seguida, apresentamos o panorama da Educação 

Infantil no município, as instituições participantes da pesquisa e os docentes como sujeitos 

implicados no estudo. Finalmente, expomos a organização e o desenvolvimento do trabalho, 

bem como as reuniões realizadas com o grupo de docentes durante todo o período de estudo. 

 

2.2.1 O contexto do município de Canavieiras/BA 

 

O município de Canavieiras está localizado na Mesorregião Sul da Bahia e na 

Microrregião de Ilhéus e Itabuna. Tem como municípios limítrofes: Una (ao norte), Belmonte 

(ao sul), Santa Luzia e Mascote (oeste); sendo que ao leste tem-se o Oceano Atlântico.  Situa-

se a 559 km da capital do estado, Salvador e possui uma área de 1.326,931 km
2
. 

De acordo com o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, Canavieiras possui uma população de 32.336 habitantes, sendo 25.903 na 

Zona Urbana e 6.433 na Zona Rural. Desse número de habitantes, vale ressaltar que 16.247 

são mulheres e 16.089 são homens. A população infantil (0-5 anos) é composta por 3.115 

habitantes; o número de habitantes de 6 a 17 anos corresponde a 7.729 habitantes.  

Segundo o Cartório de Registro Civil, nos últimos cinco anos, entre 2011 e 2015, 

o número de crianças nascidas e registradas no município, isto é, que estão na faixa etária de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos foi de 2.473. Desse total, 1.414 crianças têm de 0 (zero) a 3 (três) anos 

e 1.059 estão entre  4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade. Em relação ao censo de 2010, o 

número de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos no município diminuiu de 642,  o que 

equivale a uma queda de 20,6%. É importante salientar que esses dados foram colhidos no 

cartório devido à falta de informação no IBGE sobre o quantitativo dessa faixa etária nesse 

período. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Canavieiras é de 0,59, segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD (2010), sendo considerado 

baixo, e seu Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Censo do IBGE de 2010, é de R$ 

164.588 mil. Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM-PNUD, 

2010), o município alcançou 0,590, sendo que o IDHM – Renda é 0,596, o IDHM – 

Longevidade é 72,74 e o IDHM – Educação equivale a 0,434. Observa-se que no ranking 
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nacional, o município ocupa o 3.943º lugar e no ranking municipal ocupa a 141ª posição, 

sendo que o IDHM menor é o de educação e o mais elevado é o de longevidade.  

Segundo Schommer (2013), o município foi criado a partir de parte do território 

desmembrado de Ilhéus, com a denominação inicial de Vila Imperial de Canavieiras, por 

Resolução Provincial, de 13 de dezembro de 1832. Posteriormente, a Vila Imperial de 

Canavieiras foi elevada à categoria de cidade por Ato Estadual, de 25 de maio de 1891. 

A história econômica da cidade está organicamente articulada à história do início 

e do desenvolvimento do cultivo do cacau na região sul da Bahia. Foi em Canavieiras que 

Antônio Dias Ribeiro plantou as primeiras sementes de cacau nas margens do rio Pardo, na 

Fazenda Cubículo. As plantações, posteriormente, expandiram-se por toda a região sul da 

Bahia, tornando-a uma das maiores produtoras de cacau no Brasil. No entanto, Shommer 

(2013, p.30) assegura que “é possível afirmar que Canavieiras viveu todos os ciclos 

econômicos da história do Brasil, exceto o industrial”.Com as diversas crises na cultura 

cacaueira, tendo como ápice a "vassoura-de-bruxa", a cidade passou a dar maior atenção ao 

turismo, em especial a partir da década de 1980. No turismo, tem-se destacado a pescaria de 

marlim azul, tipo de pescaria esportiva conhecida no mundo inteiro, bem como a pescaria 

esportiva de robalo, peixe bastante valorizado pelas suas qualidades para a cozinha regional. 

De Canavieiras derivaram-se vários municípios que hoje constituem o seu 

entorno: Camacã, Santa Luzia, Mascote, Potiraguá, Itapebi, Pau Brasil, Belmonte e Una. 

Arataca originou-se de um novo desmembramento do município de Una, que pertenceu a 

Canavieiras. 

O município de Canavieiras, após esses desmembramentos, possui uma economia 

baseada na agropecuária, na pesca, na carcinicultura e no turismo. Detém um dos grandes 

rebanhos bovinos da Bahia, que alimenta a fábrica de Leite Dahler localizada no município.  

Canavieiras é cortada por rios, dentre eles destacam-se: Pardo, Patipe, Cipó e 

Salsa. Em suas margens, estão inúmeras fazendas de cacau, uma rica cultura que se expandiu 

por todo o sul da Bahia. A Ilha pode ser considerada um verdadeiro santuário ecológico onde 

vivem vários tipos de garças e gaivotas. A cidade vem desenvolvendo projetos turísticos, 

como o antigo Cais do Porto, hoje denominado Sítio Histórico Governador Paulo Souto, com 

mais de 30 casarões centenários, área com calçadões, coreto, praça de eventos, bares, 

restaurantes, artesanatos e iluminação de época, transformando-se, assim, no local de maior 

visitação pelos turistas.  

Apesar de o turismo constituir expressiva fonte de renda para a economia 

municipal, em virtude de ser uma cidade litorânea com extensas praias, forte tradição 
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religiosa e cultural, sua atuação ainda é limitada pela falta de infraestrutura e de 

equipamentos, serviços, bem como qualificação profissional no atendimento ao turista 

(CANAVIEIRAS, 2015). 

O comércio no município é composto por lojas de material para construção, 

supermercados, farmácias, padarias, postos de combustível, revendedores de bebidas e 

botijões de gás, lojas de peças e acessórios para carro, motos e bicicletas, sorveterias, 

lanchonetes, petshops, lojas de roupas, hotéis, pousadas, restaurantes, clínicas médicas, 

clínicas veterinárias (CANAVIEIRAS, 2015). 

No setor de serviços, destacam-se o Banco do Brasil, o Banco Brasileiro de 

Descontos – BRADESCO e a Caixa Econômica Federal, uma variedade de subpostos de 

bancos privados, a exemplo do Bom Sucesso, BMG, BGN, Real Cred, CredBahia 

(CANAVIEIRAS, 2015). 

As profissões que predominam no município são: professor, pescador, 

comerciário, trabalhador rural, bancário, digitadores, garis, enfermeiros, médicos, contadores, 

taxistas, auxiliares de serviços gerais, porteiros, empregadas domésticas, dentre outros, com 

faixa salarial de aproximadamente até três salários mínimos (CANAVIEIRAS, 2015). 

No que se refere à educação no município, a rede pública municipal abrange a 

Educação Infantil em creches e pré-escolas, o ensino fundamental I e II e as modalidades de 

educação de jovens e adultos, a educação especial e a educação do campo. 

São essas características atuais do município que servem de cenário para a 

educação pública que é ofertada. 

 

2.2.2 O panorama da Educação Infantil no município 

 

Atualmente o município dispõe de 45 instituições públicas municipais de ensino, 

sendo que 8não atendem nem creche nem pré-escola, mas apenas o ensino fundamental. 

Desse total, 7 possuem turmas/salas de pré-escola (4 e 5 anos de idade) na localidade urbana; 

27 possuem turmas/salas de pré-escola (4 e 5 anos de idade) na localidade campo; 3 atendem 

exclusivamente a Educação Infantil (creche e pré-escola) na localidade urbana. Dessas, uma 

escola atende somente a pré-escola (4 e 5 anos) em período parcial e duas creches (10 meses a 

3anos) que atendem em período integral. A seguir, descrevemos essas informações nos 

Quadros 1, 2 e 3. 
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Quadro 1 - Instituições públicas municipais que atendem a pré-escola (4 – 5 anos de idade) 

conjuntamente com o ensino fundamental I (1° ao 4° ano) - localizadas na zona 

urbana 

Instituição Número de 

turmas/salas 

Número de 

Crianças 

1. Escola Comunitária São Boaventura 04 71 

2. Escola Municipal Rotary Clube 04 95 

3. Escola Municipal Isbela Freire Pimentel 02 46 

4. Escola Municipal Frederico Minervino 03 70 

5. Escola Municipal Liana Belém 01 11 

6. Escola Municipal Casimiro Luiz Gomes 01 09 

7. Escola Municipal Regina Célia 02 35 

Total 17 337 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/BA - Setor do Censo Escolar (abril/2016). 

 

Quadro 2 - Instituições públicas municipais que atendem a pré-escola (4 – 5 anos de idade) 

conjuntamente com o ensino fundamental I (1° ao 5° ano) - localizadas no campo 

Instituição Salas 

multisseriadas 

Número de 

turmas 

Número de 

Crianças 

1. Escola Municipal Antônio Brás 01 - 02 

2. Escola Municipal Alegria do Saber 01 - 05 

3. Escola Municipal A Volta de Cristo 01 - 10 

4. Escola Municipal Frei Vantuir 01 - 04 

5. Escola Municipal Clarindo José dos Santos 01 - 09 

6. Escola Municipal Dona Catudinha 01 - 02 

7. Escola Municipal Dr. Elias Ribeiro 01 - 11 

8. Escola Municipal Dona Tudinha 01 - 05 

9. Escola Municipal Dr. Edmundo Lopes de Castro - 01 15 

10. Escola Municipal Fé em Deus 01 - 05 

11. Escola Municipal Hermógenes Freitas 01 - 05 

12. Escola Municipal Himério Cavalcante - 01 13 

13. Escola Municipal Joaquim Manoel Tinum 01 - 04 

14. Escola Municipal Pedro Gonçalves 01 - 02 

15. Escola Municipal da Juerana 01 - 03 

16. Escola Municipal Maria Soledade 01 - 06 

17. Escola Municipal 25 de maio 01 - 08 

18. Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição 01 - 09 

19. Escola Municipal Rui Barbosa 01 - 02 

20. Escola Municipal Santa Lúcia - 01 15 
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21. Escola Municipal Santo Antônio da Ribeira Grande 01 - 02 

22. Escola Municipal Santo Antônio de Oiticica - 01 12 

23. Escola Municipal São Miguel 01 - 04 

24. Escola Municipal São Sebastião 01 - 07 

25. Escola Municipal São José 01 - 06 

26. Escola Municipal Sul América 01 - 03 

27. Escola Municipal São Pedro 01 - 04 

TOTAL 23 04 173 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/BA - Coordenação do Campo (abril/2016). 

 

Quadro 3 - Instituições públicas municipais de atendimento exclusivo à Educação Infantil: 

creche e pré-escola 

Instituição Faixa etária Número de 

turmas/salas 

Número 

de 

Crianças 

1. Escola de Educação Infantil Antônio Carlos 

Magalhães 

4 e 5 anos 12 281 

2. Creche Municipal Vovó Cabocla 10 meses a 3 anos 06 120 

3. Creche Municipal São Boaventura 1 ano a 3 anos 03 70 

Total  21 471 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/Ba- Setor do Censo Escolar (abril/2016). 

 

De acordo com o Quadro 3, o município apresenta somente três instituições 

exclusivas de Educação Infantil. Consideramos as informações do Quadro 3 uma conquista do 

município, haja vista que ter espaços exclusivos de Educação Infantil possibilita uma 

orientação político-pedagógica mais focada à faixa etária, além da infraestrutura física 

adequada para atender os pequenos.  

Canavieiras ainda apresenta um número considerável de escolas de ensino 

fundamental com salas/turmas de pré-escolas. Esse cenário, no nosso entender, compromete o 

desenvolvimento de um trabalho com a Educação Infantil, pois a organização da escola está 

focada no ensino fundamental e os espaços partilhados nem sempre dão conta de atender as 

demandas da Educação Infantil, aproximando o trabalho nessa etapa à escolarização. 

Contudo, há uma tendência no município em implantar outras instituições exclusivamente 

infantis.  

As instituições indicadas no Quadro 3 reúnem a maioria das professoras 

concursadas de Educação Infantil do município, totalizando 67 de um universo de 86  

docentes que trabalham nessa etapa. No município, temos 27 professoras contratadas que 

exercem a docência na pré-escola, na localidade campo, e 10 professoras na sede. 
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Nas escolas do campo que atendem as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de 

idade, 85% (QUADRO 2) oferecem atendimento em turmas multisseriadas. Somente 4 

escolas têm salas específicas para a pré-escola (4 – 5 anos de idade). Não há atendimento a 

creches, crianças de 0 a 3 anos de idade, no campo. O município de Canavieiras enfrenta 

dificuldades para o atendimento à Educação Infantil no/do campo. Diversas razões explicam 

esse fato. Dentre elas, destacamos: a rotatividade de crianças que a educação do campo 

apresenta, devido ao período de plantação e colheita; a infraestrutura insatisfatória; a 

dificuldade na contratação de professores e funcionários para atender as localidades; as 

condições de trabalho. Vale ressaltar que não há professores efetivos
4
 no campo para a 

Educação Infantil.  

Outra razão da dificuldade de o município ampliar a oferta da Educação Infantil, 

principalmente a creche, está na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar n° 

101, de 05 de maio de 2000, em seu Art. 20, inciso III, que proíbe os municípios de 

comprometerem suas despesas com contratação pessoal acima do percentual de 54% para o 

Executivo (de acordo com a lei, o gasto é de 60% para os municípios, sendo 54% para gastos 

com o Executivo e 6% para gastos com o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do 

Município, quando houver). Segundo o Setor de Contabilidade do município (a SEMED não 

possui a gestão financeira dos recursos da educação), no ano de 2015, a prefeitura gastou 

70,69% de sua arrecadação com gasto de pessoal, ficando acima do limite estabelecido pela 

lei.  

O município também enfrenta dificuldade em manter turmas de pré-escola no 

campo, em função do número inconstante de crianças no/do campo. 

Neste ano de 2016, a rede pública municipal de Canavieiras possui 981 crianças 

informadas na matrícula inicial
5
na Educação Infantil. 

Em relação à rede particular no município, no Quadro 4, identificamos as 

instituições que atendem as crianças pequenas em pré-escola, número de turmas/salas e 

número de crianças, conjuntamente com o ensino fundamental. 

 

Quadro 4 - Instituições particulares, número turmas/salas e número de crianças atendidas na 

pré-escola 

                                                             
4
No último concurso público, realizado em 2011, foram abertas 75 vagas para professores do campo e não foram 

preenchidas vagas suficientes para atender a demanda da Educação Infantil. Hoje persiste ainda a carência de 

vagas para essa etapa no campo. 
5
 Esses dados são contabilizados até 30 de abril de 2016. 
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Instituição Número de 

turmas/salas 

Número de 

Crianças 

1. Centro Educacional John Fitzgerald Kennedy 3 32 

2. Escola João Calvino 4 48 

3. Escola El Shadai 3 46 

4. Escola Olavo Bilac 3 25 

5. Escola Rui Barbosa 6 84 

6. Escola Arca do Saber 4 58 

Total 23 293 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação Canavieiras/BA - Setor do Censo Escolar (abril/2016). 

 

No Quadro 5, apresentamos a única creche filantrópica do município, Jardim dos 

Anjos, que oferece creche (3 anos) e pré-escola (4 anos) em período integral. Essa instituição 

é mantida pela Organização não-governamental (ONG) italiana GiardinoDegliAngeli. Sua 

proposta pedagógica está baseada nos preceitos da Educação Infantil da região de Reggio 

Emília
6
. A prefeitura mantém parceria com a instituição, colaborando com a remuneração de 

6 professoras e 1 auxiliar de serviços gerais. 

 

Quadro 5 - Instituição privada de atendimento à Educação Infantil: creche e pré-escola. 

Instituição Número de 

turmas/salas 

Número de 

Crianças 

1. Creche Jardim dos Anjos 2 53 

Total 2 53 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/BA - Setor do Censo Escolar (abril/2016). 

 

Observamos, nos dados coletados, que a Educação Infantil no município tem, para 

o ano de 2016, um total de 1.327 crianças matriculadas: em creches, 253 crianças e em pré-

escola, 1.084 crianças. Desse total, a rede pública municipal é responsável por 74% de 

atendimento na Educação Infantil (creche e pré-escola), enquanto a rede particular fica 

responsável por 26% do atendimento. 

Se o dado de crianças nascidas nos últimos 5 anos, conforme o cartório, for 

levado em consideração, das 1.414 crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade e das 1.059 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, 1.146 crianças estão fora da escola. Em 

relação à creche, o município atende 243 crianças e possui, portanto, uma demanda de 1.161 

                                                             
6
Uma pequena cidade situada na região de Emília Romagna, nordeste da Itália, criou um movimento de 

Educação Infantil após a Segunda Guerra Mundial, a partir da colaboração de pais, educadores e crianças. 

Desenvolve currículo idealizado por LorisMalaguzzi influenciado por Dewey, Wallon, Decroly, Vygotsky, 

Erickson, Freinet, Montessori, dentre outros estudiosos da Educação Infantil e da infância. 
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vagas para essa etapa. Para a pré-escola, o município atende 1.084 crianças, número superior 

aos dados levantados no cartório. Isso significa que Canavieiras universalizou e cumpre o 

PNE e o PME no que se refere ao atendimento à etapa da educação. Entretanto, no que diz 

respeito à creche (0 a 3 anos), o desafio está em atender as crianças dessa faixa etária.  

Apresentamos, ainda, um quadro com o levantamento das matrículas na Educação 

Infantil (creche e pré-escola) no município, da rede pública municipal e privada, nos últimos 

dez anos (2007- 2016), elaborado a partir dos censos escolares disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP e organizados pela 

Secretaria Municipal de Educação - Setor do Censo Escolar, no mês de abril de 2016, com a 

matrícula inicial deste ano. 

 

Quadro 6 - Evolução de matrículas em Canavieiras/BA na Educação Infantil (creche e pré-

escolas), rede pública e privada, entre os anos de 2007-2016 

Ano Número de matrículas na Educação Infantil (creche e pré-escola) 

 

2007 

Dependência Creche Pré-escola (4 – 6 anos) 

Pública 125 1207 

Privada 58 301 

 

2008 

Dependência Creche Pré-escola (4 – 6 anos) 

Pública 87 1311 

Privada 39 376 

 

2009 

Dependência Creche Pré-escola (4 – 5 anos) 

Pública 85 866 

Privada 53 354 

 

2010 

Dependência Creche Pré-escola (4 – 5 anos) 

Pública 169 810 

Privada 58 281 

 

2011 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 150 760 

Privada 67 263 

 

2012 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 74 664 

Privada 38 305 

 

2013 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 86 661 

Privada 96 240 

 

2014 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 86 668 

Privada 90 235 

 Dependência Creche Pré-escola 
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2015 Pública 192 618 

Privada 50 252 

 

2016 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 190 791 

Privada 53 293 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação Canavieiras/BA- Setor do Censo Escolar (referência abril/2016 

matrícula inicial). 

 

O período compreendido entre 2007-2016, destacado no Quadro 6, identifica, 

dentre os dados referentes às matrículas na Educação Infantil, como mais relevante, o 

atendimento na rede pública, denotando sua importância no atendimento à criança pequena. 

Em relação à pré-escola, identificamos que, entre 2007-2016, as matrículas 

decaem ano a ano. O ano de 2009 apresentou uma queda ainda maior na taxa de matrícula da 

pré-escola: 34% em comparação ao ano de 2008. Tal fato pode ser justificado pela inclusão 

das crianças de 6 anos ao ensino fundamental de 9 anos. A oferta de vagas para a pré-escola, 

entre 2009 e 2016, sofrem pequenas oscilações, para menos, em seu quantitativo.  

No que se refere à creche, no município, identificamos que, de 2007 a 2009, 

houve um decréscimo no número de matrícula. No ano de 2010, a matrícula foi de 169 

crianças, um aumento de 49,7% em relação ao ano anterior. Em 2011, a matrícula decresce 

para 150 crianças. Em 2012, o número de matrícula cai 51% em relação ao ano anterior. A 

queda de matrícula, e posterior aumento no número de vagas entre 2010 e 2011, deve-se à 

abertura de uma creche, localizada no centro da cidade, em espaço cedido pelo Centro 

Espírita Bezerra de Menezes. A Creche Maria de Nazaré funcionou nos anos de 2010 e 2011, 

atendendo cerca de 80 crianças na faixa etária de 1 (um) a 3 (três) anos de idade. No entanto, 

devido ao espaço inadequado e às irregularidades estruturais, encerrou-se o atendimento às 

crianças pequenas no final do ano de 2011, o que explica a queda de matrículas na creche em 

2012. 

Entre os anos de 2013 e 2014, há um pequeno aumento de 14%, em relação a 

2012, no número de matrícula na creche, que se mantém. Esse quadro se modifica em 2015, 

com um acréscimo de 55,2% (192 crianças matriculadas) devido à instalação de uma nova 

creche e à ampliação de outra instituição infantil. Vale ressaltar que o ato de implantação 

dessa nova creche decorre de dois fatores interligados: o direito à educação, reivindicado 

pelos pais/responsáveis das crianças via Ministério Público e o esforço do município em 

atender a demanda, mesmo diante de dificuldades estruturais e financeiras. 

A organização da Educação Infantil pública no município, desde 2015, está 

estruturada da seguinte forma: 
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 Berçário- de dez meses a um ano e onze meses; 

 Maternal I- de dois anos a dois anos e onze meses;  

 Maternal II- de três anos a três anos e onze meses; 

 Pré I- de quatro anos a quatro anos e onze meses; 

 Pré II- de cinco anos a cinco anos e onze meses. 

Essa estruturação é recente, pois, até o ano de 2014, as crianças com menos de um 

ano ainda não eram atendidas na creche. A partir de 2015, a rede atende crianças de 10 meses 

a 5 anos de idade.  

No Quadro 7, apresentamos a organização da rede pública em relação ao número 

máximo de crianças por turma e ao número de professores por turma e turno. 

 

Quadro 7 - Estrutura/organização, faixa etária, quantidade de crianças por turmae número de 

professores na Educação Infantil de acordo com a idade no município de 

Canavieiras/BA 

Estrutura/Organização Faixa etária Quantidade (2 professores) 

Berçário 10 meses a 1 ano 14 crianças 

Maternal I 1 ano e 1mês a 2 anos 16 crianças 

Maternal II 2 anos e 1mês a 3 anos 20 crianças 

Pré I 3 anos e 1mês a 4 anos 22 crianças 

Pré II 4 anos e 1mês  a 5 anos e 11meses 25 crianças 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/BA (abril/2016). 

 

É importante salientar que essa estrutura do Quadro 7 é uma conquista dos 

professores em relação ao número de atendimento a crianças na Educação Infantil, já que eles 

entendem a importância de se ter um número reduzido de crianças por turma para que se 

possa desenvolver um trabalho de qualidade e de acompanhamento individual das crianças. 

Essa estruturação da Educação Infantil pública, no município, é uma conquista também, já 

que, de acordo com as DCNEI, para se manter um trabalho de qualidade, há que se manter um 

padrão, estipulado em nível nacional, sobre um quantitativo de crianças por turma, 

professores habilitados e sem a presença de auxiliares de sala. Veja o Quadro 8, que versa 

sobre a indicação das DCNEI.  

 

Quadro 8 - Faixa etária, relação professor e crianças segundo as DCNEI 

Faixa etária Relação professor/crianças 

0 e 1 ano 6 a 8 crianças / 1 professor 

2 e 3 anos 15 crianças / 1 professor 
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4 e 5 anos 20 crianças / 1 professor 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 2009. 

 

De acordo com o Quadro 8, as DCNEI (2009, p.91) esclarecem que “o número de 

crianças por professor deve possibilitar atenção, responsabilidade e interação com as crianças 

e suas famílias, e levar em consideração as características do espaço físico e das crianças”. 

Assim, a partir da análise dos Quadros 7 e 8, podemos perceber que o município não só 

atende o estabelecido pela normativa como vai além: diminui o número de crianças da 

Educação Infantil (creche e pré-escola) por professor. 

 

2.2.3 As instituições de Educação Infantil participantes da pesquisa 

 

Fazem parte desta pesquisa três instituições públicas de Canavieiras que oferecem 

exclusivamente a Educação Infantil. Duas creches com atendimento a crianças entre dez 

meses a três anos e uma pré-escola que atende a faixa etária de quatro e cinco anos de idade. 

A primeira instituição, denominada Creche Vovó Cabocla, atende 120 crianças, 

entre 10 meses e 3 anos, em jornada de tempo integral. Está localizada em um bairro 

periférico, de população de baixa renda e em alta vulnerabilidade social. Seu quadro de 

funcionários é composto de 28 professoras (24 efetivas em regime de 20h semanais e 4 

contratadas, também em regime de 20h)e 18 funcionários efetivos (em regime de 30h 

semanais), nas funções de merendeira, serviços gerais, porteiro, secretária escolar, digitadora, 

auxiliar administrativo e vigia, além da equipe gestora, formada por uma diretora e uma 

coordenadora pedagógica, que exercem suas funções em dedicação exclusiva na instituição. 

Estruturalmente, a instituição possui: seis salas, três grandes, com janelas, 

iluminadas, e três pequenas sem ventilação e pouca luminosidade que, no período da tarde, 

ficam abafadas por falta de janelas (as salas possuem vidraças), conforme (Anexo II); um 

refeitório amplo, que também é utilizado como local de reuniões e eventos; um banheiro para 

os funcionários e dois para as crianças (cada um com três sanitários); uma cozinha ampla com 

despensa; uma brinquedoteca; uma sala de vídeo; uma área de banho com quatro chuveiros 

elétricos; um escovódromo; uma lavanderia; uma secretaria; uma grande varanda na entrada; 

um parque de eucalipto pintado de cores vivas e um espaço para a horta (que está aguardando 

terra vegetal para o replantio). Vale ressaltar que a instituição passou por uma reestruturação 

recente, na qual foram construídas novas salas no intuito de ampliar a oferta de vagas. A 

necessidade de ampliação se deu devido à grande procura por matrícula de crianças dessa 

faixa etária no bairro em questão. 
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A segunda instituição, denominada Escola de Educação Infantil Antônio Carlos 

Magalhães (ANEXO III), atende 289 crianças entre 4 e 5 anos, em jornada de tempo parcial 

(dois turnos: matutino e vespertino). Está localizada em um bairro central e atende a demanda 

de todo o centro da cidade, além de três outros bairros periféricos. Seu quadro de servidores é 

composto de 19 professores (5 efetivas de 40h, 12 efetivas de 20h e 2 contratadas de 20h) e 

10 funcionários efetivos de 30h, além da equipe gestora, que é composta de uma 

coordenadora pedagógica e uma diretora, ambas exercendo suas funções em dedicação 

exclusiva. 

Estruturalmente conta com: seis salas amplas e bem iluminadas, porém bastante 

quentes, pois não há janelas e sim vidraças; uma sala de secretaria e outra para a direção; uma 

sala de recursos multifuncionais para atendimento especializado; uma sala pequena para os 

professores; um banheiro para os funcionários e dois banheiros para as crianças (cada 

banheiro possui três sanitários e um chuveiro); um banheiro adaptado para pessoas com 

necessidades especiais; uma área verde bastante ampla com um parque de material plástico 

colorido; um pátio amplo, onde são realizados os eventos, reuniões, brincadeiras, que tem um 

cantinho especial para leitura com um varal cheio de livros infantis; uma cozinha pequena 

com despensa; um almoxarifado; um espaço que está sendo preparado para o plantio de 

hortaliças. 

A terceira instituição é a Creche Municipal São Boaventura (ANEXO IV), que 

atende 70 crianças, entre 10 meses e 3 anos, em período integral. Está instalada em uma sede 

provisória alugada, para atender a necessidade de um bairro da periferia, cujos moradores 

possuem baixa renda e vivem em situação de vulnerabilidade social. O local, onde se fixará 

oficialmente a instituição, está em fase de construção e se localiza nas proximidades desse 

bairro. Estruturalmente conta com: três salas pequenas; dois banheiros; uma cozinha; uma 

secretaria; uma área para brincadeiras e que também serve como refeitório para os horários de 

refeição. Seu quadro de funcionários é composto por 9 professoras, das quais são 5 efetivas (3 

com 40h e 2 com 20h) e 4 contratadas;10 servidores entre técnicos e profissionais de apoio, 

além da equipe gestora que é composta de uma coordenadora pedagógica e uma diretora, 

ambas exercendo suas funções em dedicação exclusiva. 

Esse local provisório não conta com uma estrutura adequada para o 

funcionamento de uma instituição para crianças pequenas. No entanto, o caráter emergencial 

do atendimento, originado pela excessiva procura de vagas, motivou o aluguel de uma casa 

residencial e sua adaptação para o atendimento das crianças desse bairro até que a construção 
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da sede oficial esteja pronta. O término da obra está previsto para o final do mês de outubro, 

segundo informações da secretaria de obras do município. 

Podemos observar, pelas descrições, que as instituições pesquisadas apresentam 

problemas básicos de infraestrutura, principalmente pelo fato de serem construções antigas, 

construídas para atender uma demanda da sociedade que não condiz com as necessidades 

apresentadas atualmente para a Educação Infantil.  

Outro ponto que merece destaque é o fato de que os cargos de direção e 

coordenação no município são de nomeação por parte do Executivo, sendo que, em alguns 

casos, mesmo contrariando o Plano de Carreira que normatiza essas questões, são ocupados 

por pessoas contratadas. 

 

2.2.4 As docentes participantes da pesquisa 

 

Fizeram parte deste trabalho, as docentes efetivas das três instituições infantis 

(diretor, coordenador, professores) que se dispuseram a participar da pesquisa para discutir a 

história e os problemas, no município, da Educação Infantil e das instituições participantes da 

pesquisa. 

De um universo de 62 professoras efetivas da rede, que exercem o magistério nas 

instituições exclusivas de Educação Infantil, mais 3 coordenadoras e 3 diretoras que totalizam 

o quadro de docentes das instituições, aceitaram fazer parte do estudo 34 professoras, 3 

coordenadoras e 3 diretoras. Juntou-se, ao grupo, a coordenadora de educação inclusiva da 

secretaria, uma coordenadora de outra escola municipal que atende a Educação Infantil e o 

fundamental I e a diretora da creche filantrópica do município. Estas últimas solicitaram fazer 

parte dos círculo de cultura no intuito de dialogar e contribuir para o enriquecimento da 

discussão. Assim, para este estudo, efetivamente participaram 43 docentes. 

A proposta dos encontros da pesquisa, baseada nos círculo de cultura, a partir da 

concepção gramsciniana, possibilitou, à pesquisadora e às docentes/sujeitos do estudo, por 

meio do diálogo, a reflexão acerca dos problemas encontrados e a reflexão sobre o trabalho 

que realizam e a possibilidade dessas práticas se concretizarem em uma diretriz para o 

município. 

Abaixo, construímos um quadro resumo (QUADRO 9) com o perfil dos sujeitos, 

mas, no (Anexo I), apresentamos um quadro detalhado do perfil das professoras.  

 

Quadro 9 - Perfil dos professores, coordenadores e diretores, sujeitos da pesquisa 
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Características Quantidade Observações 

 

 

Idade 

De 20 a 30 anos 03  

De 31 a 40 anos 10  

De 41 a 50 anos 23  

Mais de 51 anos 07  

 

Formação 

Magistério(nível médio) 02  

Superior 41  

Especialização 25 12 com especialização em 

Educação Infantil 

 

Docente Experiência 

De 1 a 5 anos Não tem  

De 6 a 10 anos 10  

De 11 a 15 anos 01  

De 16 a 20 anos 23  

Mais de 21 anos 09  

 

Experiência na 

Educação Infantil 

De 1 a 5 anos 16 04 no primeiro ano de 

experiência e 02 no segundo 

De 6 a 10 anos 10  

De 11 a 15 anos 09  

De 16 a 20 anos 06  

Mais de 21 anos 02  

Sexo Feminino 43  

Masculino Não tem  

Fonte: Quadro construído pela pesquisadora a partir de informações fornecidas pela coordenação das instituições 

(novembro/2015). 

 

Identificamos, no perfil construído no Quadro 9, que a maioria dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa tem experiência na educação. No entanto, em relação à experiência de 

docência na Educação Infantil, verificamos o número expressivo de 16 professoras, 37,2% 

que têm até 5 anos de experiência na Educação Infantil. Quando se decompõem esses dados 

para até 10 anos de experiência, esse número se eleva para 26, ou seja, 60,4%. Isso nos faz 

inferir que 10 anos podem ser considerados insuficientes em relação à experiência em 

Educação Infantil, principalmente se considerarmos que as políticas para essa etapa da 

educação, nos municípios, efetivaram-se a partir do ano de 2008, logo após a aprovação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação/FUNDEB. Ressalta-se também que 6 ou 14% das professoras têm 

menos de dois anos de experiência na Educação Infantil. Em relação à formação, a maioria 

tem ensino superior. Das formadas em Pedagogia, 25 possuem pós-graduação, e dessas 25, 12 

com especialização na área de Educação Infantil.  
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Percebemos também que todas as docentes são do sexo feminino. Essa ocorrência 

nos remete à questão da feminização da função docente na Educação Infantil, que tem sido 

alvo de diversos estudos. A origem se remete ao histórico e cultural papel que a mulher 

desempenha na sociedade, vinculado como responsável em cuidar e educar as crianças 

pequenas. A docência, segundo Cerisara (2002, p.26) é “uma profissão que guarda o traço de 

ambiguidade entre a função materna e a função docente”. E a ambiguidade, durante os 

círculos da cultura, ficou bastante evidente nas falas das professoras (assunto de que 

trataremos posteriormente). 

Neste trabalho, no intuito de preservar a identidade das pessoas envolvidas, 

substituímos os nomes dos sujeitos por números. Já o nome real das instituições foi mantido, 

visto que, sendo órgão públicos, não havia necessidade de preservação. Além disso, tais 

instituições são as únicas que atendem exclusivamente a Educação Infantil no município. 

 

2.3 INSTRUMENTOS DA PESQUISA: APRESENTANDO A TRAJETÓRIA DE AÇÃO-REFLEXÃO-

AÇÃO 

 

Para a investigação, inicialmente construímos um roteiro com questões-problema 

ou temas geradores, de caráter orientador, para motivar o debate junto às escolas. No entanto, 

na apresentação da proposta, foi definido pelo grupo o estudo das Diretrizes Curriculares para 

a Educação Infantil/DCNEI. Assim, nos primeiros círculos, ele foi a base das discussões. 

Houve ainda a coleta de dados referentes ao desenvolvimento da Educação Infantil no 

município, ao quantitativo de matrículas nos últimos dez anos, à estrutura e à organização 

dessa etapa. Esses dados nos foram fornecidos pelo Setor do Censo Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação/SEMED de Canavieiras e pela coordenação das instituições. 

Os diálogos, no círculo de cultura, foram sistematizados em quadros construídos a 

partir das temáticas que surgiram nos encontros, além das descrições e das análises dos 

debates surgidos nos círculo. Apresentamos um modelo, Quadro 10, construído de maneira 

didática para compreensão da organização dos dados. Ele foi elaborado, para os registros dos 

diálogos e para a reflexão com as professoras, embasado nas categorias gramscinianas: 

contradições, mediações, hegemonia, e trabalho intelectual, e será explicado no capítulo 3. 

Quadro 10 - Quadro síntese da pesquisa-ação 

Tema: 

Questão-Problema: 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia Práxis 
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Pedagógica 

     

Fonte: Quadro elaborado junto à orientadora, 2015. 

 

A avaliação e a sistematização dos encontros ocorreram durante o processo de 

investigação e realização dos círculo de cultura e foram instrumentos de constante ação e 

reflexão.  

A reflexão permanente dos diálogos com as professoras possibilitou a descrição 

das (re)elaborações, com riqueza de detalhes. Os registros desses diálogos foram apresentados 

constantemente durante cada encontro nos círculo de cultura.  

Vale ressaltar que foram, ao todo, dez encontros com as professoras, realizados 

entre os meses de novembro de 2015 e junho de 2016, com interrupção entre os meses de 

janeiro a março de 2016. Os encontros foram gravados em áudio e transcritos pela 

pesquisadora para apresentação e apreciação dos sujeitos e análise. Em média as reuniões 

duraram uma hora. Inicialmente foram sugeridos os seguintes campos temáticos para 

discussão: direito à educação; Educação Infantil; criança e infância; qualidade na educação; 

proposta curricular e políticas educacionais. Foram, ainda, acrescentadas pelo grupo, outras 

temáticas como a prática pedagógica e a inclusão na Educação Infantil. Os argumentos, 

utilizados pelo grupo acerca da importância da discussão e da reflexão desses temas, foram 

ancorados na experiência vivida pelas docentes e no número expressivo de crianças 

portadoras de necessidades especiais nessa etapa da educação básica no município, 

principalmente o autismo.  

Essa argumentação e essa interatividade só foram possíveis através da pesquisa-

ação, porque ela ocorre de forma mais interativa e também porque o sujeito não é um mero 

expectador das informações geradas, ele é o próprio agente que, juntamente com a 

pesquisadora, realiza o trabalho de ação e reflexão. Dessa maneira, os círculo com as 

participantes apresentaram um caráter interativo e as temáticas ou questões-problema geradas 

pelas discussões foram resultantes de reflexões desses sujeitos implicados. 

Segue um quadro-síntese, explicitando as ações e os procedimentos realizados 

durante o período da pesquisa. 

Quadro 11 - Ações e procedimentos realizados durante da pesquisa de novembro de 2015 a 

junho de 2016 

AÇÕES DA PESQUISA 

Ações realizadas Data Sujeitos envolvidos 
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Leitura dos PPPs e Regimento Interno das Instituições Novembro/2015 Pesquisadora 

Visita às Instituições Novembro/2015 Pesquisadora 

1º Círculo- Apresentação dos objetivos da pesquisa/Assinatura do 

TCLE/Temas para as discussões 

26/11/2015 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

Estudo do Parecer e Resolução que fixam as DCNEI Novembro/2015 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

2º Círculo- Análise e discussão das DCNEI/Função da Educação 

Infantil/Cuidar e educar/Direito à educação. 

14/12/2015 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

3º Círculo- Análise e discussão das DCNEI/Criança e 

infância/Qualidade na educação. 

16/12/2015 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

Fruto das discussões no círculo- Análise documental- PPP e Regimento 

Interno das instituições 

Março/2016 Sujeitos da pesquisa 

Coleta de dados documentais Abril/2016 Pesquisadora 

4º Círculo- Apresentação e Análise dos quadros- Tema: Diretrizes 

Curriculares Nacional da Educação Infantil- Função da Ed Infantil/O 

cuidar e o educar/Direito à educação 

08/04/2016 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

5º Círculo- Apresentação e Análise dos quadros- Tema: Direito à 

educação/Oferta de vagas/Infraestrutura/Quantidade de criança por 

professor/Importância da gestão 

15/04/2016 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

6º Círculo- Apresentação e Análise dos quadros: Tema: Interação e 

Convivência/ Questão de gênero/Agressividade/Preconceito 

27/04/2016 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

7º Círculo- Apresentação e Análise dos quadros- Tema: Projetos na 

Educação Infantil/Identidade/Educação laica/Campos de experiência 

06/05/2016 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

8º Círculo- Apresentação e Análise dos quadros- Tema: Inclusão na 

Educação Infantil/Prática pedagógica/Rotina 

13/05/2016 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

9º Círculo- Apresentação e discussão das práticas dos 

professores/Discussão da avaliação na Ed. Infantil. 

03/06/2016 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

10º Círculo- Apresentação e discussão das práticas dos 

professores/Discussão da avaliação na Educação Infantil. 

10/06/2016 Pesquisadora e 

sujeitos da pesquisa 

Fonte: Quadro construído pela pesquisadora (julho/2016). 

 

Os diálogos e as interpretações dos círculos de cultura serão apresentados de 

maneira detalhada no capítulo 3. 
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3.A PESQUISA DE CAMPO: OS CÍRCULO DE CULTURA COM AS PROFESSORAS E A 

POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA E CURRICULAR PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL DE CANAVIEIRAS/BA 

 

Realizar a análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo é considerado 

um momento de complexidade. Essa fase requer da pesquisadora, para além da descrição do 

que foi explicitado e manifestado durante os encontros do círculo de cultura, a habilidade de 

desvelar aquilo que se encontra implícito nas falas, nas expressões e nos gestos. Precisa 

compreender as contradições existentes nos discursos, nos posicionamentos e nos 

comportamentos sem perder de vista o contexto. 

Assim, a construção dessa análise tem referência nos círculo de cultura, proposto 

por Gramsci, como esclarecemos no capítulo 2, realizados ao longo do trabalho, e tem, como 

protagonistas, a pesquisadora e as docentes, sujeitos da pesquisa. 

Ao compreender que o trabalho das docentes do município de Canavieiras poderia 

subsidiar a elaboração de uma proposta pedagógica e curricular para a Educação Infantil, 

realizamos esta pesquisa com os sujeitos de três instituições infantis dessa etapa do ensino, 

utilizando conhecimentos partilhados e troca de vivências nos “círculo de cultura”. 

Fomos dialogar com as docentes da Educação Infantil e analisar o trabalho que 

realizam nesse nível de ensino e a possibilidade de essa prática se concretizar em uma 

diretriz/proposta curricular para o município. Como objetivos específicos, identificar e 

analisar com as docentes os conceitos de Educação Infantil, infância e de criança, a partir da 

discussão das diretrizes curriculares para a Educação Infantil/DCNEI; identificar e analisar 

com as docentes suas práticas educativas no contexto das crianças do município; subsidiar a 

elaboração de uma proposta pedagógica para a Educação Infantil, a partir dos conhecimentos 

partilhados e troca de vivências nos “círculos de cultura”, com as docentes das três 

instituições. 

O estudo, como já esclarecido anteriormente, foi realizado com 34 docentes, das 

62 professoras efetivas da rede atuantes na Educação Infantil. Mais3 coordenadoras e 3 

diretoras das três instituições, sendo que 2 delas são efetivas. Juntou-se, ao grupo, a 

coordenadora de educação inclusiva da secretaria, uma coordenadora de outra escola 

municipal que atende a Educação Infantil e o ensino fundamental I, ambas efetivas do 

município, e a diretora da creche filantrópica do município. Essas três últimas solicitaram 
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fazer parte das discussões no intuito de dialogar e contribuir para o enriquecimento da 

reflexão. Assim, para este estudo, efetivamente participaram 43 docentes
7
. 

O estudo foi realizado com as instituições Creches Vovó Cabocla e São 

Boaventura e a Escola de Educação Infantil Antônio Carlos Magalhães. Ao todo foram 10 

encontros realizados entre os meses de novembro de 2015 e junho de 2016, com intervalo 

entre os meses dezembro/2015 a março/2016. Em média, cada encontro teve uma hora de 

duração. 

O primeiro encontro, em 26 de novembro de 2015, na parte da manhã, com as 

docentes da Escola de Educação Infantil Antônio Carlos Magalhães, teve duração de 55 

minutos; e, no período vespertino, reunimos, durante 41 minutos, com as docentes das 

Creches Vovó Cabocla e São Boaventura. 

Foi apresentado o projeto de pesquisa e os objetivos do trabalho. Após a 

apresentação da pesquisa, os sujeitos que optaram por participar do círculo de cultura 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Relatei detalhadamente as 

inquietações da pesquisadora/professora/secretária de educação em relação à educação infantil 

do município, que levaram à formulação da questão de pesquisa e aos objetivos pretendidos. 

Pude observar, como já esperava, que os meus anseios eram comuns aos do grupo, que se 

mostrou aberto às discussões e às reflexões. Também percebi que a proposta dos encontros 

poderia resultar na construção de um documento para subsidiar a elaboração de uma proposta 

pedagógica e curricular para a Educação Infantil do município, como havia pensado na 

proposição da pesquisa. 

A participação, nesse primeiro momento, deu-se de maneira tímida, com algumas 

dúvidas acerca da dinâmica na qual aconteceriam os círculos posteriores. Houve 

questionamentos sobre a validade de uma proposta construída a partir dos professores e dos 

gestores das instituições da Educação Infantil do município. Nesse momento foi esclarecido 

que, se fosse possível no diálogo com o grupo que uma proposta se efetivasse, ela poderia ser 

apresentada a toda comunidade escolar e também à comunidade externa, por meio de ampla 

divulgação e participação na discussão, análise e reformulação do documento final. Foi 

esclarecido que o objetivo seria dialogar e analisar as práticas educativas desenvolvidas pelas 

docentes, e, ao reelaborá-las, subsidiar a preparação de uma proposta pedagógica e curricular 

para a Educação Infantil do/no município. Por isso a importância dos conhecimentos 

                                                             
7
Para este trabalho estamos denominando docentes, as professoras, coordenadoras e gestoras. Contudo, quando 

nos referirmos a um diálogo específico, utilizaremos a nomenclatura “professora 1” para referenciar uma delas. 
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partilhados, das trocas de vivências e das contribuições dos presentes na escrita final do 

documento.  

Estabelecemos alguns critérios de participação e resolvemos que os encontros 

aconteceriam na Escola de Educação Infantil Antônio Carlos Magalhães, devido ao espaço 

físico ser mais adequado para tal ação. Na apresentação dos diálogos das docentes, quando 

necessário, utilizaríamos para identificação de cada uma, os números de 1, 2, 3 até 43, número 

total de docentes participantes da pesquisa. 

Os campos temáticos sugeridos, de início, para discussão foram: direito à 

educação; Educação Infantil; criança e infância; qualidade na educação; proposta curricular e 

políticas educacionais. Foram, ainda, acrescentadas pelo grupo, duas temáticas: a prática 

pedagógica e a questão da inclusão. Os argumentos utilizados pelo grupo sobre a importância 

da discussão e da reflexão desses temas se deveram à experiência vivida e ao número 

expressivo de crianças portadoras de necessidades especiais nessa etapa da educação básica 

no município, principalmente, o autismo.  

A partir desse primeiro encontro, os nove subsequentes foram realizados entre os 

meses de novembro de 2015 e junho de 2016, com intervalo entre os meses dezembro/2015 a 

março/2016. Inicialmente pensou-se em realizar quinzenalmente os círculos. Contudo, várias 

particularidades de cada instituição fizeram com que esses encontros fossem adaptados de 

acordo com os dias letivos.  

Iniciamos, com as docentes das três instituições, os encontros no círculo de 

cultura, com a análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/DCNEI 

(2009). Foi realizada a análise dos itens Histórico e Mérito do Parecer 20/2009, do Conselho 

Nacional de Educação/CNE,de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. Esse documento foi entregue a cada docente em uma reunião de estudo com as 

coordenadoras pedagógicas das instituições, na semana subseqüente à apresentação da 

pesquisa. Essa ação foi necessária, pois percebemos que a maioria não tinha conhecimento 

sobre o Parecer e as Diretrizes, e as coordenadoras salientaram a importância de se ter uma 

discussão prévia sobre eles, o que viabilizaria as discussões nos círculo subsequentes.   

A leitura e o debate com as docentes tiveram como embasamento teórico-

metodológico as categorias estudadas por Gramsci:contradição, mediação, hegemonia e 

trabalho intelectual. O entendimento sobre essas categorias possibilitaram analisar o contexto 

e sua especificidade para identificação da realidade, em suas conexões e relações com a 

totalidade. Contudo, elas somente ganharam sentido enquanto instrumento de compreensão de 
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uma realidade social concreta, e, nesta pesquisa, a política pública de Educação Infantil e o 

trabalho docente no município de Canavieiras. 

As categorias foram consideradas sem perder de vista o contexto econômico, 

social e político, e o momento histórico, pois parte do pressuposto de uma realidade em 

constante movimento. Portanto, a realidade é um movimento dialético e dinâmico daquilo que 

é real.  

A contradição dessa realidade pode ocultar ou dissimular o real, principalmente 

se o ser humano não for capaz de refletir sobre essa realidade e reelaborar uma consciência 

produzida na realidade vivida, diferenciando-se da natureza. De acordo com Cury (1985), em 

análise dessas categorias marxistas, 

 

Ao incluir o movimento dinâmico das coisas na sua contradição imanente e assim 

procurar expressá-la na conceituação, não só refletirá o real, buscando reproduzi-lo, 

mas estará aberta aos dados que se vão revelando, para incorporá-los numa síntese 

sempre inacabada. Se a realidade está em movimento e se a expressão do 

movimento procura captar o real em sua totalidade, nenhuma conceituação poderá 

encerrar (seja contendo, seja terminando) toda a riqueza do concreto (CURY, 1985, 

p.22). 

 

A busca pela realidade é um movimento em suprimi-la como algo natural, mas 

entendê-la como histórica e considerá-la como um produto da práxis humana. Isso significa 

que além do esforço humano para compreender o real, é necessária a ação humana no intuito 

de transformá-lo.  

Na educação, pode ocorrer o momento da mediação, à medida que ela situa-se nas 

relações estabelecidas como “o momento de mascaramento/desmascaramento da mesma 

relação existente entre as classes”, como analisou Cury (1985, p. 64). A educação é o 

momento mediador, no qual se busca e em que se pretende a direção ideológica da sociedade 

e, na medida em que se torna a expressão de uma concepção de mundo, é também lugar de 

luta pela hegemonia de uma classe. 

Cury (1985, p.66) nos alerta que “a educação como mediação tanto funciona, 

embora em graus diferentes, para a afloração da consciência, como para impedi-la, tanto para 

difundir, como para desarticular.” Assim, percebemos que a mediação pôde colaborar para a 

superação de determinadas contradições inerentes aos discursos das docentes durante os 

círculos da pesquisa.   

Outra categoria importante, no processo de entendimento da complexidade na 

educação, é a hegemonia que, enquanto direção intelectual da sociedade, é o momento 

consensual das relações de dominação. Essas relações são exercidas a partir da disseminação 
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de determinada ideologia à sociedade, que precisa legitimá-la. É nessa direção que uma 

concepção de educação integra uma estratégia viabilizadora de tal ação, “fazendo uso das 

instituições educativas”, que poderão servir de base para o mascaramento/desmascaramento 

das intenções. 

 

Entendendo-se a educação como um processo da concretização de uma concepção 

de mundo (nesse sentido, bem mais abrangente do que uma só instituição ou do que 

o modo de fazê-la), os interesses particulares dominantes, matrizes determinantes do 

poder, tentam ocultar, no que seria público, o privado, uma vez que se apropriam do 

público, e o fazem em nome do universal. Assim a educação, escolar ou não, nutre-

se de uma ambivalência: o veículo possível de desocultação da desigualdade real se 

torna também veículo de dominação de classe (CURY, 1985, p.57-58). 

 

Daí a importância exercida pela educação e pelos docentes no processo de 

transformação da realidade vivida por nossas crianças. E Gramsci, em seus estudos, já 

apontava para o papel da escola e para a criação de diferentes tipos de escolas na sociedade 

moderna para formar os seus intelectuais.  

 

A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um esquema 

racional: a escola profissional destinava-se as classes instrumentais, enquanto a 

clássica destinava-se às classes dominantes e aos intelectuais. O desenvolvimento da 

base industrial, tanto na cidade como no campo, gerava a crescente necessidade do 

novo tipo de intelectual urbano: desenvolveu-se, ao lado da escola clássica a escola 

técnica (profissional mas não manual), o que pôs em discussão o próprio princípio 

da orientação concreta de cultura geral, da orientação humanista da cultura geral 

fundada na tradição greco-romana. Esta orientação, uma vez posta em discussão, foi 

afastada, pode-se dizer, já que sua capacidade formativa era em grande parte 

baseada no prestígio geral e tradicionalmente indiscutido de uma determinada forma 

de civilização (GRAMSCI, 2004, p.33). 

 

Há uma convergência para reduzir a escola a um modelo técnico, com o discurso 

para a preparação e para a adaptação ao mercado de trabalho.  

 

A tendência atual é a de abolir qualquer tipo de escola “desinteressada” (não 

imediatamente interessada) e “formativa”, ou de conservar apenas um seu reduzido 

exemplar, destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres e que não 

devem pensar em preparar-se para um futuro profissional, bem como a de difundir 

cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas quais o destino do aluno e 

sua futura atividade são predeterminados (GRAMSCI, 2004, p.33). 

 

Do mesmo modo tende-se também a encontrar na formação docente esse 

esvaziamento, pois se valoriza o aspecto disciplinar e prático da ação do professor, 

desconsidera-se pensar a escola e sua complexidade como parte de um todo, as relações da 

escola com a sociedade. As discussões com as docentes de Canavieiras/BA permitiram 
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contemplar a complexidade da atuação do professor enquanto ato educativo que não se 

resume em um ato de ensino meramente tecnicista. Segundo Mello (2013), 

 

O aspecto político da atuação dos professores abriga a possibilidade de desenvolver 

um trabalho intelectual para a transformação. Mas, para isso, é necessário 

compreender-se no interior da profissão e, ao mesmo tempo, da prática social; 

compreender o sentido do seu trabalho na construção de um trabalho coletivo que 

abrigue um sentido político para o trabalho da escola em sua totalidade (MELLO, 

2013, p.379). 

 

Em diálogo com as docentes, essas reflexões nos guiaram a uma perspectiva de 

ação-reflexão-ação de nossas práticas já no segundo encontro quando da leitura e da discussão 

do Parecer e das Diretrizes. Nesse encontro, a função da Educação Infantil, e, principalmente, 

do cuidar e do educar, assim como a concepção de criança e de infância, foram temas bastante 

debatidos pelo grupo. Em todos os encontros dos círculos, foi necessário retomar esses 

conceitos, no sentido de identificar as contradições nas argumentações e refletir na busca de 

superá-las. Os diálogos direcionavam-se também para a função da creche: assistencialista ou 

educativa? Surgiram, ainda, questões acerca do direito à educação: a criança pobre tem mais 

direito à creche do que outra em melhores condições de vida? 

 

Hoje as pessoas de classe média vão procurar primeiro a escola porque as pessoas 

mais humildes só vão procurar pela questão do cuidar, elas não se ligam. As 

pessoas hoje estão procurando e a gente não pode diferenciar fulano de fulano... 

chegou a lei é pra quem... não importa se você é rico ou milionário ou não, se você 

procura, você tem direito... tá na lei. Tem a lei, é minha prioridade, eu vou colocar o 

meu filho! e a gente vai fazer o quê? Tem que matricular?  (Professora1, grifo 

nosso).   

 

Identificamos, nas discussões durante os encontros e nas palavras da professora 1, 

que a questão da função da Educação Infantil, da concepção de criança e de infância são 

temas ainda não internalizados pelas docentes. Contudo, ao analisarmos o perfil docente, 

identificamos que o grupo tem uma vasta experiência na educação. Na Educação Infantil, das 

43 docentes, 27 ou 62,8% têm mais de 5anos de experiência nessa etapa. Se considerarmos a 

formação inicial e continuada, temos 41 docentes com nível superior, e dessas, 25 possuem 

especialização e 12 em Educação Infantil. As docentes que têm menos tempo de experiência 

na Educação Infantil, ou seja, menos de 5anos (16 docentes) foram as que apresentaram 

formação com especialização, nessa etapa. Constatamos também que essas docentes, com 

menos tempo de experiência, são aquelas cujos argumentos sobre a conceituação da função da 
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educação infantil, da concepção de criança e de infância eram melhor elaboradas e 

ultrapassavam o senso comum.   

Inferimos, a partir desses dados, que há a necessidade de investimento 

sistematizado de formação continuada em serviço no intuito de superar as lacunas sobre a 

função da Educação Infantil e o papel social que ocupa essa etapa na sociedade. Nos últimos 

anos, as formações para as docentes da Educação Infantil foram ofertadas pelo município. 

Porém, temos clareza de que a formação precisa ser entendida como processo formativo 

permanente do docente, o que exige um investimento por parte do poder público para a 

superação do“fazer” que está enraizado nas práticas docentes. Também se exige pensar que 

tipo de formação continuada deve ser planejada e executada considerando o contexto, as 

relações docentes, escola, sociedade e o próprio interesse e dificuldades postos pelos 

docentes.   

Quanto à superação da visão sobre a Educação Infantil, a concepção de criança e 

infância, identificamos que ainda está internalizada, nos discursos e nas práticas docentes, a 

ideia liberal de escola como redentora, que promoverá a ascensão social do indivíduo, desde 

que esse sujeito seja suficientemente engajado e comprometido com sua própria formação. 

Há mais de 20anos discute-se na sociedade brasileira sobre a superação do papel 

da Educação Infantil como assistencialista e/ou escolarizante. O resultado foi a efetivação da 

CF/1988, do ECA/1990 e da LDB/1996, seguida de vários documentos orientadores e 

mandatários para a organização dessa etapa, embasados numa perspectiva do direito à 

educação e do respeito à formação plena da criança pequena.No entanto,há ainda uma prática 

cristalizada na sociedade em perpetuar uma Educação Infantil que desconsidera todo esse 

debate, o que reflete uma organização pedagógica calcada em práticas ainda tradicionais. Esse 

distanciamento entre o que está posto e o que de fato acontece dentro dos espaços educativos 

pode ser explicado por diferentes fatores, dentre eles, destacamos: a formação docente, o 

contexto em que a escola está inserida, as relações entre os sujeitos da comunidade escolar e o 

próprio docente. 

Organizamos o Quadro 12, a partir dos diálogos com as docentes nos 

10encontros,que delineia a complexidade sobre a função social da Educação Infantil, da 

criança e da infância presentes nas discussões. Consideramos nas reflexões, as condições de 

infraestrutura, de trabalho docente, da prática pedagógica e das 

dificuldades/limites/possibilidades da creche e pré-escola de Canavieiras/BA.  

Essa complexidade, portanto, exige nossa compreensão no campo da teoria, que 

não se limita à explicação do fenômeno, mas constitui-se como processo de construção social, 
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de um projeto em disputa na sociedade. Ao compreender essa teoria, colocá-la em prática em 

nossa atividade pedagógica para além do sentido do “fazer”, sentido prático e utilitário da 

ação humana, mas que seja capaz de transformar as pessoas e o contexto em que vivemos. 

 

Quadro 12 - Síntese das discussões dos 10 encontros com as docentes de Canavieiras/BA 

Tema: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - Histórico e Mérito do Parecer 

20/2009 do Conselho Nacional de Educação – Revisão das Diretrizes 

Questões Problema: Que Educação Infantil realizamos em Canavieiras? Como melhorá-la? 

Temas Subtemas 

1) Função da Educação Infantil: - assistencialista; 

- mãe que trabalha; 

- creche: cuidar;  

- pré-escola: educar; 

- cuidar e educar/indissociável; 

- mudança na função social da educação infantil; 

-crianças que frequentaram a creche têm 

comportamento diferente daquelas que não 

tiveram a oportunidade; 

2) Conceito de Criança e Infância: - criança como sujeito de direitos e deveres; 

- diferenças no desenvolvimento; 

- compreensão das especificidades do período 

vivido; 

3) Direito à Educação: - educação para os pobres/para quem precisa mais; 

- critérios para vagas; 

- vagas insuficientes na creche/ atendimento às 

demandas; 

- escola perto de casa; 

4) Qualidade na Educação: - condições de trabalho; 

- procura por escolas estruturadas; 

- material didático; 

- criatividade/improviso; 

- envolvimento da equipe; 

5) Perfil Docente: - profissão/missão/vocação/maternagem; 

- professor cuidador; 

- professor atento; 

- professor com múltiplas habilidades/polivalente; 

- afetividade; 

- discurso x prática; 

- professores com perfil para a Educação Infantil; 

6) Papel da Creche e da Pré-Escola: creche: 

- assistencialismo; 

- mudança no perfil da creche; 

- cuidado x educar; 

- creche/sinônimo de cuidado; 
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pré-escola: 

- cuidar x educar; 

- escolarização; 

7) Infraestrutura das instituições – creche e pré-

escola: 

- importância dos espaços; 

- organização interna e externa; 

- salas quentes e abafadas; 

- otimização/exploração dos espaços; 

8) Relação Escola X Família: - participação dos pais; 

- papel da escola x papel da família; 

- cobrança dos pais de uma educação escolarizante; 

9) Práticas Pedagógicas: - interação x convivência; 

- campo de experiências; 

- projetos; 

- rotina/planejamento; 

10) Inclusão: - adaptação das crianças; 

- Inclusão x exclusão; 

- rotina; 

Fonte: Quadro construído a partir dos círculo de cultura realizados no período de novembro de 2015 a junho de 

2016. 

 

No Quadro 12, com a síntese das discussões dos 10 encontros com as docentes de 

Canavieiras/BA, separamos, em temas e subtemas, os principais pontos de discussão. Esses se 

repetiram nos encontros, deixando transparecer contradição, resistência ou incompreensão das 

docentes. Dessa forma, optamos por agrupar os subtemas nos temas, como forma de facilitar a 

apresentação das análises. 

No Quadro 13, apresentamos o tema -função da Educação Infantil, juntamente 

com os subtemas que surgiram acerca dessa temática, destacando alguns diálogos e realizando 

algumas reflexões. 

 

Quadro 13 - Análise da categoria - Função da Educação Infantil 

Tema1: Função da Educação Infantil 

Questão-Problema: Qual a função da educação infantil? 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

Assistencialista: 

O trabalho era normal, 

cuidar - berçário e sala de 

aula - professor, normal. 

Mãe que trabalha: 

“Tem mãe que vai levar o 

filho de biquini” e eu 

pensava da mesma forma... 

“Poxa, a mãe que não 

trabalha, não precisa” 

Creche 

assistencialista/Cr

eche educativa; 

 

Crianças menores 

devem ser 

cuidadas/ 

Crianças maiores 

devem ser 

escolarizadas; 

Antes tinha essa 

questão mesmo de 

escolarizar... Depois 

surgiu a questão do 

brincar, e era só 

isso...Hoje, eu 

percebo que aqui já 

vem neste processo 

de mudança, já 

percebemos que na 

educação infantil é 

A criança pequena é para 

cuidar, as crianças maiores 

devem ser escolarizadas; 

 

A creche é para cuidar da 

criança enquanto a mãe 

trabalha. A pré-escola é para 

preparar a criança para o 

ensino fundamental. 
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Creche – cuidar/Pré-escola 

- educar: 

Na creche tem essa questão 

que você falou (cuidado) e 

na pré-escola é conteúdo, 

né! 

Cuidar e 

educar/indissociável: 

A creche cuida, mas a gente 

também temos o cuidado o 

pedagógico, pois não 

podemos andar sem. Eu 

acho que não existe uma 

criança de 4 ou 5 anos de 

uma escola você só ensinar, 

e o cuidar? Vai ficar onde? 

Não tem como separar isso 

daí. 

Escolarização: 

Quando a gente tem essa 

preocupação em trabalhar 

outras áreas nesta criança 

que ele acaba saindo, sim, 

muito mais completo do que 

o aluno... e eu até oriento 

algumas crianças... E a 

gente.. Tenta... Crianças 

saindo daqui até lendo e 

escrevendo 

Mudança na função social 

de Educação infantil: 

A gente tem uma rotina aqui 

e a partir da hora que fecha o 

portão tem todo um 

processo... Aqui não é 

colônia... assim, as pessoas 

tem a visão de creche como 

só cuidar... “ah, eu vou 

deixar meu menino ali que 

eu vou trabalhar”, elas não 

vêem a parte pedagógica... a 

gente foca muito no 

pedagógico porque, assim 

não é só cuidar... o educar tá 

lá. Eles aprendem, eles têm 

noção 

Crianças que 

frequentaram a creche têm 

o comportamento diferente 

daquelas não tiveram a 

experiência: 

As crianças que vieram da 

creche estão prontinhas para 

receber o conteúdo que a 

pré-escola está propondo 

trabalhar com ele e eu fiquei 

assim dentro do AC, com 

um contentamento, que coisa 

pra ensinar, sim! E 

ensinar é muito 

diferente de 

escolarizar. 
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boa, e a creche tem outra 

visão hoje e isso é colocado 

em prática e isso é reflexo na 

vida deles e eles trazem para 

a pré-escola e a gente 

consegue ver o resultado... 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculo de cultura (junho/2016). 

 

O primeiro debate da DCNEI foi sobre a função da Educação Infantil. No Quadro 

13, destacamos algumas discussões que permearam o tema e seus subtemas. Analisamos que 

a função da Educação Infantil foi recorrente em todos os encontros e com diferentes 

argumentações. Percebemos que mesmo com as contradições e as mediações, cada uma, em 

cada reunião, conseguiu explorar o tema e apreender sobre ele e os subtemas com mais 

propriedade. De certa maneira, nas discussões, nem sempre foi possível superar o pensamento 

hegemônico a respeito da função da EI no município, mas foi muito importante, porque 

permitiu aos sujeitos se posicionarem e se confrontarem com a sua própria realidade. Apesar 

de a leitura e a reflexão sobre DCNEIs representarem, no primeiro momento para as docentes, 

como mais um documento, mais uma teoria, mais uma burocracia, mais uma abstração que 

não explicava a realidade vivida por elas, aos poucos, essa leitura e essa reflexão foram se 

delineando como uma coisa orgânica, relacionada com vida prática, com a experiência 

docente de cada uma, com a leitura de uma realidade. A legislação ajudou a pensar como 

transformar a realidade. 

O diálogo também foi importante para evidenciar, dentro do grupo, que algumas 

docentes conseguiram superar a cisão cuidar/educar, mostrando a compreensão dessa 

indissociabilidade para a Educação Infantil. Isso pode ser verificado na fala de umas das 

professoras: “eu acho que é um cuidar educando, à medida que você está cuidando, está 

educando o tempo todo, não é separado, você cuida educando” (PROFESSORA4).  

Outra questão observada ainda nesse primeiro tema foi a de que as mães que 

trabalham deveriam ter prioridade na matrícula, por necessitarem de apoio, apesar de o grupo 

ter o entendimento de que a legislação determina que a matrícula na creche seja um direito de 

todos independente da classe social. Ainda é grande a defesa de que os mais pobres deveriam 

ter a prioridade no atendimento. 

Ainda no debate sobre a função da Educação Infantil, as docentes afirmaram, em 

vários momentos, que era notória a diferença no comportamento da criança na pré-escola, que 

tinha vivenciado a experiência da creche. Esse fato corrobora os estudos que salientam a 

importância da criança pequena ser atendida já na creche. 
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No entanto, quando diz respeito ao berçário (a creche), diferentes argumentações 

são colocadas, ao se referir às crianças muito pequenas e seu atendimento nesse espaço como 

pode observar nos discursos abaixo: 

 

A rotina mais intensa é a do berçário. É a mais intensa, sobrecarregada e o que 

prevalece em todo momento é a questão realmente do cuidar. Mas esse cuidar é 

pedagógico, esse cuidar tem objetivo, esse cuidar é trabalhar os eixos, engatinhar, 

dar alimentação, hora do sono, do acolher na chegada. Então o tempo inteiro são as 

crianças as que mais estudam, são as que mais estudam (PROFESSORA 3). 

 

Cada um de nós aqui, que estamos aqui, nunca passamos pelo berçário. Sempre 

pegamos criança de dois anos em diante, dois, três anos. Berçário não veio!Então 

para dar essa informação seria mais quem tivesse no berçário, não passamos por lá 

para saber. Sabemos cada uma da nossa sala e o compartilhamento que fizemos 

umas com as outras quando elas podem participar do AC, que nem todas as vezes, 

elas conseguem participar do AC, porque estão mais ainda no cuidar. Mas eu 

percebo, por exemplo, da nossa sala que dá em frente, que elas têm um certo 

cuidar.Mas também aquele certo momento do ensinamento do engatinhar, que é uma 

forma, uma fase da criança, o engatinhar, o pedir, o buscar. Então elas tentam 

também levar esse ponto, que sabe que são fases e que cada um tem uma fase e a 

diferença de meses um pro outro faz diferença. Então, os que talvez muitos 

professores olham pra gente, que varias vezes já ouviram isso gente lá na creche 

“ah, vocês vão lá pra cuidar de limpar a bunda, limpar nariz, catar piolho”. Ouvimos 

isso várias vezes e não é só externo, porque muitos professores da rede pública 

condenam a gente ou criticam a gente lá da creche, porque não sabem como é 

realmente o nosso trabalho (PROFESSORA 18). 

 

O município apresenta dificuldades em oferecer a creche para crianças pequenas, 

e,por ser uma experiência ainda incipiente, uma vez que a demanda para essa etapa é alta, 

talvez ainda precisa superar a incompreensão de que essa faixa etária vai além do cuidar e 

exige uma formação sólida para o trabalho a ser desenvolvido.  

O conceito de criança e infância foi outro tema que persistiu nos encontros e foi 

registrado no Quadro 14. 

 

Quadro14 - Análise das categorias- Criança e Infância 

Tema: Concepção de Criança e Infância 

Questão-problema: Por que é necessário o entendimento da criança e da infância? 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

Criança como sujeito de 

direitos e deveres: 

A minha concepção de 

infância precisa estar clara... o 

meu aluno ele é um sujeito de 

direitos mas ele também é um 

sujeito de deveres porque eu 

preciso ensinar a ele e ele vai 

aprender isso na educação 

A criança como 

sujeito de direitos 

e deveres; 

A opinião da 

criança não 

importa, pois ela 

não entende nada. 

 

Os documentos 

deixam bem claro 

que a gente busque, 

em primeiro, a 

concepção de 

infância, ele quer 

que o profissional 

entenda a infância 

para saber como 

trabalhar e não 

Sabe por que, Emília, 

muitas vezes nós achamos 

que a mentalidade do 

nosso aluno esta aquém de 

nós... Porque eu digo 

assim, olha hoje é dia do 

índio né, então os índios 

viviam em ocas, parece 

que os índios são seres pré-

históricos, acabou dia do 
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infantil.  

Compreensão das 

especificidades do período 

vivido: 

A criança tem que ter a 

infância dele, como Tati falou, 

como é que a gente vai pegar 

uma criança e só se preocupar 

com a escolarização... E a 

outra parte dele? Porque a 

criança não vai querer nem ir 

para a escola mais pra só ficar 

sentado copiando, copiando, 

copiando... Nem eu aguento. 

Diferenças no 

desenvolvimento: 

Agente começou a observar, 

assim porque tem anos que na 

matrícula é, eles não fazem 

essa separação de idade por 

criança, não estava fazendo 

separação, por exemplo, 

criança de dois  anos com 

criança de dois anos e nove 

meses não está havendo essa 

separação e o que a gente 

observou, que essa criança de 

dois  anos e essa criança de 

dois anos e nove meses tinha 

diferença, muita diferença, 

claro de nove meses, mas 

tinha muita diferença, em 

relação à convivência, à 

interação entre eles, à 

brincadeira, à conversa, à 

aprendizagem entre eles 

entendeu? 

chegar na 

escolarização tão 

sofrida como a 

gente vê nos relatos 

aí, mas 

especialmente na 

infância como saber 

trabalhar de uma 

forma tão tranquila 

como a colega 

colocou aí. 

índio, nossa gente. Dia do 

negro, abolição da 

escravatura, eu pendurei o 

menino lá com uma 

corrente partida, sim, e o 

legado histórico, porque 

que eu não conto, ele vai 

compreender, agora, ele 

vai compreender e se eu 

não trabalhar essa 

mentalidade, escrava, o 

que vai acontecer, o meu 

aluno, ele vai chegar na 

escola, ele vai chupar uma 

bala e vai jogar a casca no 

chão, porque a 

mentalidade escrava, de 

que alguém vai tirar...  

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculo de cultura (junho/2016). 

 

As discussões registradas no Quadro 14 revelam que, embora o senso comum que 

impera na sociedade compreenda a criança como um ser a ser construído, as docentes do 

município demonstraram ter superado essa ideia. Nos discursos registrados, mostraram 

entendimento da importância de se ter clareza das especificidades da criança e da infância e 

de suas potencialidades. Afirmaram a relevância de se respeitar as características de cada 

faixa etária, de considerar a criança enquanto sujeito e de conscientizar os pequenos de seus 

direitos e deveres como cidadãos. 

O direito à educação da criança também é um tema em que os argumentos e as 

experiências cotidianas apresentadas pelas docentes são consistentes, já que defendem que 

toda criança tem direito ao acesso e à qualidade da/na EI. Contudo, ainda demonstram uma 

tendência em defender critérios para acesso a essa etapa, como por exemplo, crianças 
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atendidas pela bolsa família
8
. Por trás desse critério, impera, no nosso entender, uma 

hegemonia deque a Educação Infantil, principalmente a creche, é para os mais pobres: “[...] a 

qualidade do ensino é um dos fatores que elevou muito a procura, o programa bolsa-família 

mudou essa realidade, querendo ou não, tirou muita gente ali da pobreza, realmente” 

(PROFESSORA 24). 

 

Quadro 15 - Análise da categoria - Direito à Educação 

Tema: Direito à Educação 

Questão-problema: Crianças carentes têm prioridade na matrícula? 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

Educação para os 

pobres/ para quem 

precisa mais: 

Tem pessoas que precisam 

mais, que perdem a vaga 

por que não tem o 

conhecimento né! 

Os mais pobres demoram 

para procurar a creche...os 

mais humildes acham que 

a creche é só cuidar, então 

elas acham que a qualquer 

momento vai chegar e ter 

uma vaga. 

Critério para vagas: 

Usamos um critério: as 

mães que trabalhavam e 

todo mundo conseguiu 

atestado de trabalho... 

Número de vagas na 

creche são insuficientes: 

Quando as matrículas são 

abertas então não tem uma 

triagem... vai chegando e 

vai fazendo, a gente não 

pode negar matrícula, 

então vai matriculando, 

mas só que quando 

realmente chegam pessoas 

que têm uma necessidade 

maior digamos assim que a 

gente trabalha aí fica pra 

fila de espera pois não 

temos vagas suficientes. 

Escola próxima ao local 

onde se vive: 

A educação é 

direito de todas as 

crianças/Utilizam 

de critérios para a 

matrícula (as mães 

que precisam mais, 

pois trabalham) 

As pessoas hoje estão 

procurando e a gente 

não pode diferenciar 

um do outro... Chegou 

a lei... é pra quem?! 

Não importa se você é 

rico ou milionário ou 

não, se você procura, 

você tem direito... 

A creche é para os mais 

pobres e a pré-escola 

para as crianças vindas 

de famílias mais bem 

sucedidas. 

                                                             
8
O Bolsa família é um programa do governo federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza, com renda per capita de até R$ 154 mensais, que associa a transferência do benefício financeiro do 

acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. 
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A gente tem aluno aqui da 

Cidade Nova, nós 

perguntamos por que não 

pôde ficar mais próximo 

de sua casa, porque não 

tinha mais vagas... 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculo de cultura (junho/2016). 

 

Outro tema de diálogo foi a adaptação das crianças à creche e o fato de a escola 

pública se encontrar à frente das instituições privadas no cumprimento das DCNEI no que diz 

respeito à formação integral da criança pequena.  

 

Inclusive foi discutido isso na reunião passada que educação no município ela está 

muito a frente na formação da criança de forma integral do que as escolas 

particulares. Porque as escolas particulares têm a imposição dos pais, que realmente 

os pais querem escolarização precoce da criança. Eles querem que a criança aprenda 

a escrever e a ler, antes de ir para o ensino fundamental. Já a escola pública, eu 

acredito que seja, pela formação dos professores, pela busca dos professores em 

cumprir legislação, porque professor de escola particular, assim, me desculpe, não 

querendo generalizar, mas a maioria nem conhece a legislação pelo convívio que 

nós temos, não conhece nem a legislação. Já não acontece isso com o professor de 

escola pública, o professor conhece, o professor tem acesso, o professor ele busca 

mesmo, formar a criança na integralidade não é só pegar a criança e escolarizar não 

é. Eu acredito pelo menos foi isso que foi discutido (PROFESSORA 32). 

 

O funcionário da educação que é da escola privada muitas vezes, ele não tem esse 

conhecimento, não faz parte desse programa todo das leis, por conta da imposição 

da própria escola, que tabula o que professor deve trabalhar e como deve fazer. E às 

vezes, a própria escola não abre esse leque para momentos como esse. Momentos 

ricos onde o professor vai estar se apropriando das leis, fazendo leitura, buscando 

conhecimento e fazendo discussões das práticas. É bem assim mesmo, a questão do 

professor da rede particular. Ele é limitado nesse sentido, pode não abranger a todos, 

mas a grande maioria, não por falta de conhecimento, mas a própria colocação da 

escola, da instituição (PROFESSORA 11). 

 

As colocações das professoras mostram consciência da importância que a DCNEI 

representa para a Educação Infantil, como legislação que orienta a organização pedagógica e 

fundamenta toda a base dessa etapa. Demonstram, também, que a apropriação das diretrizes 

as coloca numa condição de participante ativa na elaboração do planejamento e da proposta 

da escola, o que dificilmente ocorre nas escolas particulares, em que os docentes têm 

realizado seu trabalho muitas vezes como práticos. As falas ressaltaram também que os 

docentes da rede particular são submetidos ao controle forte dos donos da escola e dos pais.  

Em relação à qualidade na educação, o Quadro 16 destaca as dificuldades para o 

município efetivar a Educação Infantil, não somente no aspecto do acesso, mas também no 

quesito qualidade. Nos diálogos, apareceram as seguintes inquietações: condições de trabalho, 
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procura por escolas estruturadas (infraestrutura), material didático, formação docente, 

criatividade X improviso, envolvimento da equipe e quantidade de crianças por professores. 

 

Quadro 16 - Análise da categoria - Qualidade na Educação 

Tema: Qualidade na Educação 

Questão-problema: O que caracteriza a qualidade na educação? 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

Condições de trabalho: 

[...] os recursos têm que ser 

acessíveis, eu preciso de 

acessibilidade para minha 

sala, eu quero olhar pra cá e 

ter o meu armário, eu preciso 

de..., eu quero ver o papel 

ofício no meu armário, eu 

preciso ter condições de 

trabalho, porque eu cuido de 

crianças. 

Procura por escolas 

estruturadas: 

Se eu pudesse escolher eu 

não colocaria meu filho numa 

escola deste tamanho (faz o 

gesto) tamanho porque a 

criança tem energia pra 

descarregar, ela precisa de 

espaço para desenvolver... 

Ele não tem espaço! Então 

fica difícil... Às vezes os pais 

não querem colocar num 

lugar sem espaço. 

Material didático: 

Agente sempre está 

precisando de muito mais, a 

gente que trabalha com 

Educação Infantil a gente 

cria, a gente sabe criar, sabe 

transformar, por isso que a 

gente sempre quer muito 

mais, a gente tem ideias 

inovadoras mesmo, a gente 

tem ideias, a gente aqui da 

creche trabalha com amor, a 

gente transforma mesmo, o 

pouco que a gente tem a 

gente transforma, a gente 

precisa de muito mais, a 

gente precisa de brinquedo, 

muitos brinquedos, eles 

brigam por causa de 

brinquedo quebrado, na nossa 

sala a gente tem muitos 

brinquedos que a gente criou, 

mas mesmo assim a gente 

 A gente precisa de 

muito mais mesmo, 

da questão que a 

gente vem falando 

aqui agora, da 

questão do sentido 

que dá, da 

construção, da 

transformação, pense 

o quanto eles 

aprendem...  

 

Transformar um 

material em outro, 

que a gente pode 

fazer, ali há um 

espaço tem um 

ensinamento 

embutido nisso né, 

estava contando 

numa escola que os 

alunos comiam na 

mesma vasilha né, a 

pipoca, parece 

besteira, mas tem um 

ensinamento muito 

grande nisso né, que 

é a questão de você 

saber dividir, você 

saber esperar, você 

saber deixar para o 

outro tem 

ensinamentos 

envolvidos naquilo, 

então eu penso que de 

verdade que a gente 

precisa, mas que a 

gente aproveite esse 

contexto de hoje para 

educar com ele né, 

porque de verdade se 

a gente tem um 

brinquedo, a gente 

vai ensinar a dividir 

né, ele vai dizer eu 

quero, mas vai ter 

que conter um pouco 

as vontades também 
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quer mais, porque quem é 

professor de educação 

infantil sabe, o que a gente 

tem é pouco... 

Formação docente: 

Criatividade/improviso: 

Aqui tem pedagoga top de 

linha... porque são 

professores preparados, 

vivencia o que o aluno, a 

realidade do aluno em sala de 

aula, a gente trabalha com o 

que a gente tem, o pouco que 

a gente tem em sala de aula, a 

gente trabalha..., então se 

você tem pouco lápis de 

cores, você vai trabalhar com 

que tem cores, numerais e 

tudo mais, pouco papel de 

ofício, você vai trabalhar com 

que tem, se tiver pouco papel 

de ofício pra trabalhar, vai 

trabalhar com papel, madeira, 

com o que for, então, acho 

que o verdadeiro pedagogo, o 

verdadeiro professor você 

trabalha com o que tem e 

transforma. 

Envolvimento da equipe: 

Olha, eu acho que vai muito 

do professor, acho vai muito 

da gestão, do coordenador, 

do diretor, eu que acho que 

realmente é... eu vejo assim 

as vezes tem uma equipe 

potente mesmo, só tem 

potência ali, mas se não tiver 

um direcionamento adequado 

entendeu, não vai pra lugar 

nenhum ou então ao contrário 

pode ser uma equipe tão, mas 

se pegar um bora fazer isso 

bora fazer aqui acaba 

acontecendo, mas então é 

professor, coordenador, é 

diretor, é equipe entendeu, 

não adianta você ter Neymar 

jogando, se Neymar não tiver 

direcionamento, aí você pode 

pegar uma daqui de 

Canavieiras, você pegar um 

técnico que vai, que vai... 

né, e saber tantos 

querem quanto eu 

quero, saber também 

colocar o momento 

de esperar, não é 

minha vez é a vez do 

outro, é o que está 

faltando na 

sociedade, contar a 

fila, chegou primeiro, 

eu tenho mais direito 

do que o outro o 

tempo inteiro né, a 

gente tem de verdade 

um momento a 

situação de educar, a 

gente vive em um 

momento de crise por 

isso né é muita coisa, 

mas a gente vive uma 

crise na educação. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculo de cultura (junho/2016). 

 

Além das questões destacadas no Quadro 16, nos diálogos surgiram outras 

dificuldades quando se refere à qualidade da educação. 
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...ótimo, a gente faz maravilhas em sala de aula, nós criamos uma árvore mesmo, na 

sala de aula, quem viu, porque eu mostrei as fotos, perfeito sim, o material que tinha, 

a gente aproveitou o material que a gente tinha, só que nós precisamos de muito 

mais, professor de educação infantil precisa de muito mais, a gente cria, claro, a 

gente transforma o papel...a gente transforma muitas coisa, só que a gente precisa 

pra trabalhar o que a criança precisa mesmo, ta faltando ainda muita coisa gente, 

está faltando ainda muita coisa pra gente, as vezes eu preciso trabalhar cor azul, 

vermelha, amarelo, quando eu vou procurar lá a tinta, não tem, saiu catando na sala 

das outras professoras, ah só tenho um pouquinho aqui, ah só tenho um pouquinho... 

a gente sempre está precisando de muito mais, a gente que trabalha com educação 

infantil a gente cria, a gente sabe criar, sabe transformar, por isso que a gente sempre 

quer muito mais, a gente tem ideias inovadoras mesmo, a gente tem ideias, a gente 

aqui da creche trabalha com amor, a gente transforma mesmo, o pouco que a gente 

tem a gente transforma, a gente precisa de muito mais, a gente precisa de brinquedo, 

muitos brinquedos, eles brigam por causa de brinquedo quebrado, na nossa sala a 

gente tem muitos brinquedos que a gente criou, mas mesmo assim a gente quer mais, 

porque quem é professor de educação infantil sabe, o que a gente tem é pouco... 

brinquedos criados com papelão, com sucata... (PROFESSORA 15). 

 

Fora que a gente tem, eu estou aqui há oito anos, tem coisas que eu tive que guardar 

durante oito anos, é guardado a sete chaves, às vezes eles quebram, e a gente 

compra, porque aqui todo mundo desembolsa, e muito, é uma coisa... 

(PROFESSORA5). 

 

A Educação Infantil é uma etapa que, devido às suas especificidades, demanda 

recursos, materiais didáticos diversos e, portanto, não dá para restringir a papel e alguns lápis. 

Apesar de se ressaltar a importância da criatividade das professoras para criar materiais, não 

se pode aliar criatividade ao improviso e ao uso constante de materiais reciclados.    

Surgiram, ainda, questões relacionadas às condições de oferta como a quantidade 

de crianças por professor e o atendimento de crianças com necessidades especiais. Contudo, 

esse debate foi somente esboçado, mas não explorado pelo grupo. O que exigirá maior 

amadurecimento sobre o assunto. 

No Quadro 17, apresentamos a discussão sobre o perfil docente. Nesse tema as 

docentes expuseram diferentes argumentos sobre o profissional docente da Educação Infantil.  

 

Quadro 17: Análise da categoria - Perfil Docente 

Tema: Perfil Docente 

Questão-Problema: Qual o papel do professor de Educação Infantil? 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

Professor “cuidador”: 

Mas é essa visão aí...na 

creche, nós professores, 

somos babás. 

Professor com 

múltiplas habilidades: 

Profissão/ Vocação/ 

Missão/ Maternagem 

 

 

Eu vejo muito como 

dois extremos, como 

dois opostos, eu vejo 

professores que são 

extremamente 

conteudistas mesmo na 

EI, e ele é incapaz de 

Professores devem 

atuar como babás, 

psicólogos, mãe e pai. 

Devem ser polivalentes 

e ter a vocação para 

ensinar. 
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Professor é pai, é mãe, é 

médica, é psicóloga..... 

Professores com o perfil 

da educação infantil: 

Tem professores que se 

descobrem na educação 

infantil, tem professores 

que têm a hombridade de 

dizer não me 

identifiquei... e tem 

outras que ficam 

camufladas...Porque tem 

vários professores que é 

mais conveniente, como 

agora, a questão de ter 

dois professores na sala e 

deixa só com o colega... 

Afetividade: 

Eu consigo observar que 

além de você fazer este 

trabalho, envolver a 

criança, socializar, 

interagir com ela e 

colegas, se você não 

tiver, dentro de você, a 

vontade de acertar com 

aquela criança e ir 

trabalhando a 

afetividade, de nada vai 

adiantar não é!? 

Professor atento: 

A gente faz um 

acompanhamento, e o 

que a gente observa é 

que tem crianças que são 

assistidas pela família e 

isso faz toda a diferença. 

O que a gente observa na 

escola é que muitas 

vezes essas assistidas, 

elas progridem. E 

aquelas que não têm 

assistência, elas vão 

continuar à margem. O 

cuidado que o professor 

dever ter é trazê-las... 

Muitas vezes a gente se 

desdobra para dar mais 

para aquela que não tem 

essa assistência e a gente 

tenta fazer para que ela 

tenha esse mesmo 

“Privilégio” que os 

demais. 

Discurso X Prática: 

A todo momento a gente 

está trabalhando os 

conteúdos 

fazer um afago, de 

botar uma criança no 

colo, e tem aluno que 

tem medo do professor, 

então é uma questão de 

respeito... e eu vejo 

uma faca de dois 

gumes.. Eu vejo 

professores que são 

bobões, palhaços 

literalmente e que as 

crianças saem... “Ah! É 

Educação Infantil, no 

próximo ano 

aprende...” Então a 

gente precisa estar 

centrado, ter 

consciência do trabalho 

de cada um. E ter essa 

noção de infância 

mesmo, meu aluno está 

ali e é um direito que 

eu não posso negar, é 

um direito dele. 

 

O professor deve esta 

atento a esta etapa do 

acolhimento, porque 

este primeiro contato 

com a escola é o que a 

gente leva para vida 

mesmo...se for bom ou 

se for ruim...imagina 

uma criança que não 

está entendendo todo 

este contexto, precisa 

ser bem acolhida. 
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procedimentais não é 

isso, atitudinais e 

conceituais. Eu sou boa 

em conceitos, eu sou boa 

em comportamento, mas 

e as minhas atitudes, não 

é isso, então é isso ...e às 

vezes tem pessoas que 

têm excelentes conceitos 

e péssimos 

procedimentos, péssimas 

atitudes ... então é isso a 

minha fala é perfeita, 

mas as minhas ações, 

porque é isso, palavras 

convencem ... 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculo de cultura (junho/2016). 

 

Além do perfil destacado por alguns discursos docentes, no Quadro 17, durante os 

encontros surgiu também o preconceito sofrido pelas professoras de creche sobre as funções 

exercidas no cuidado das crianças, citadas por Rosemberg (1994a apud CERISARA, 2002) e 

vistas socialmente como atividades “menos nobres” e a questão da maternalização do ofício 

de professora, “profissão que guarda o traço de ambiguidade entre a função materna e a 

função docente” (CERISARA, 2002, p.26). Podemos entender essa questão expressa na fala 

de uma professora: 

 

Eu estou comparando o trabalho de professor de creche com o de ser mãe mesmo, 

porque a gente quando vê uma criança que a mãe cuida bem, a gente fala assim, mas 

fulana é uma mãe exemplar, excelente, ela cuida tão bem do filho e aquele filho que 

é bem cuidado, ele é bem educado até porque a gente só cuida educando nossos 

filhos né?! Se a gente vai amarrar esse sapato que desamarrou, a gente amarra 

ensinando, você está cuidando e dizendo “é assim puxa o cadarço, puxa pra cá, 

empurra um pouquinho o pé”, educando.Como eu falei desde o início, você cuida e 

educa, tudo que você vai fazer você está educando ao mesmo tempo, você vai dar 

um banho, você vai ensinando, passa o sabonete em tal lugar, passa assim, esfrega, 

como Sandra disse e com os nossos filhos a gente faz dessa forma, não é assim? 

Todo mundo quer o melhor pra seu filho e faz dessa forma, eu vejo os meninos da 

creche desse jeito com um olhar de mãe (PROFESSORA 15). 
 

A questão do amor, do carinho ou do afeto não pode ocorrer separada da 

competência técnica. Segundo Arroyo (1994), 

 

A nossa preocupação com a política de educação da Infância não é por caridade, por 

amor, por afetividade, não é só por isso. É por consciência da obrigação pública que 

nós temos frente à infância, diante da Infância que passou a ser sujeito de direitos 

públicos, e, consequentemente, criou obrigações públicas por parte do Estado 

(ARROYO, 1994, p.89). 
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Ao mesmo tempo em que o conceito de Educação Infantil vai se delineando na 

sociedade, o perfil do docente dessa etapa também vai se construindo. Nos diálogos, as 

docentes se mostraram bastante coerentes com o seu papel social e político, apesar de ainda 

existir no grupo falas relacionadas com afeto, vocação e amor, simplesmente.   

No Quadro 18, listamos algumas discussões sobre o papel da creche e da pré-

escola. Percebemos, nos diálogos, que as docentes têm consciência do tipo de trabalho a ser 

desenvolvido em cada faixa etária e trazem argumentos e práticas cotidianas que justificam 

seus posicionamentos em relação à importância de cada fase da criança. Destacamos uma fala 

interessantíssima de uma das docentes:  

 

No ano passado os pais me cobraram até o mês de, aliás, de, até o mês de março, foi 

abril: “ah professora eu trouxe caderno e o caderno não foi pra casa. Sim, você 

perguntou o que sua criança aprendeu hoje?”“Ah, ele aprendeu cantar, ele aprendeu 

o número um, ele andou na corda, sabe o que é circulo, ficou dentro, ficou fora”. 

Então, é isso que eu quero da sua criança.Agora é isso, a sua criança não sabe pegar 

no lápis ainda, de quatro anos.Ele tem que aprender tudo através das brincadeiras, 

para depois eu dar o caderno.“O que acontece na sala quando a criança chega com 

quatro anos e ela pega os cadernos e começa a riscar de qualquer jeito”.Então não 

vai adiantar esse caderno de dez, doze matérias. Então foi feita uma reunião com os 

pais onde foi dito o que é que a gente ia trabalhar com essa criança de quatro anos. E 

eu disse na reunião, eu só vou mandar o caderno para casa no mês de junho ou 

depois das férias, porque a criança não está preparada ainda para o caderno de doze 

matérias, senhor. Eu não quero caderno de doze matérias, mas é isso que eles têm 

que entender, porque eles acham que quatro e cinco anos tem que aprender a ler. 

Eles podem até aprender a ler, mas aprendem brincando.Ele não vai ficar sentado 

copiando o dia todo daquele quadro, nem eu gosto. E os pais realmente, eles cobram 

essa questão, porque eles acham que tem que ensinar a ler e a escrever 

(PROFESSORA 15). 

 

A fala da docente demonstra o conhecimento sobre a função da educação infantil. 

Contudo, percebemos que escola também precisa fazer um trabalho formativo com a família 

das crianças, de forma sistematizada e organizativa, a fim de instruir os pais/mães/família 

sobre o trabalho desenvolvido pela instituição. É preciso esclarecer para a família que o 

trabalho dos docentes não é uma prática isolada, mas é fruto de um trabalho organizado 

coletivamente, fundamentado e planejado. Os pais/mães/família precisam ter a segurança do 

tipo de trabalho que vem sendo realizado com seus filhos, para que possam também dar o 

apoio à escola e a seu corpo docente. Isso somente é possível se houver a compreensão da 

importância da gestão democrática e que o trabalho, com a comunidade, não seja apenas o de 

comunicar o trabalho, mas de envolvimento também nas decisões da instituição. Desse modo, 

o projeto pedagógico, a ser apresentado às famílias, também precisa indicar o que de fato 

ocorre na escola.  

 



88 

Quadro 18 - Análise das categorias- Papel da creche e da pré-escola. 

Tema: Papel da creche e da pré-escola 

Questão-problema: Que função tem a creche e a pré-escola?  

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

Creche: 

Creche sinônimo de 

cuidado: 

Mas é essa visão aí,... 

que na creche nós somos, 

professores, somos 

babás. Essa visão da 

creche... 

É como se quem vai para 

creche não vai aprender 

nada. 

Creche educar: 

Então, assim a 

modificação que a gente 

tenta passar é isso que a 

creche não é cuidar... tem 

o educar que acontece 

muito. Eles saem de lá 

bem evoluídos.Então, 

assim, muitos acham que 

só é assistencialista e não 

é. 

Cuidar e educar: 

Eu acho que é um cuidar 

educando. 

Mudança perfil da 

creche: 

Já as pessoas que 

procuram a creche 

mudou totalmente nestes 

três anos que a gente está 

lá. No primeiro ano acho 

que tinha gente 

humilde... Hoje eu acho 

que a gente tem 60% de 

pessoas necessitadas e 

40% de pessoas do nosso 

nível. 

Pré-escola: 

Cuidar e educar: 

E quem disse que a Pré-

escola não cuida? Gente, 

não tem como, não existe 

isso... Não existe como 

trabalhar com crianças de 

4 e 5 anos sem cuidar. 

Escolarização na pré-

escola: 

[...] então essa questão de 

fazer a reunião mesmo 

Creche: 

- assistencialismo; 

- cuidado x educar; 

- brincar e brincadeira; 

 

Pré-escola: 

- cuidar x educar; 

- escolarização; 

- brincar brincadeira; 

 

Eu queria isso... que 

minha filha tivesse essa 

questão do aprender 

brincando, sem ser 

agredida, sem ter que 

ficar o tempo inteiro 

sentada numa cadeira 

numa escola conteudista. 

Eu percebo hoje ela 

fazendo o nome com 

tanta naturalidade... ela 

sabe que está fazendo o 

nome, mas não tem 

atividade pra fazer nome 

todo dia. É um processo 

que ia se consolidando 

na brincadeira, 

entendeu?! 

Creche: 

É o local de guarda 

das crianças para as 

mães que trabalham; 

A creche é para 

cuidar das crianças. 

Pré-escola: 

É a preparação para o 

ensino fundamental; 

É para escolarizar as 

crianças. 
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com os pais, e dizer o 

que é o conteúdo, o que é 

que a gente vai trabalhar, 

não é trabalhar o que eles 

querem. Não precisa 

mandar o alfabeto eu 

mando de volta. [...] a 

criança vai aprender, não 

precisa isso, do alfabeto. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculo de cultura (junho/2016). 

 

No Quadro 19, a discussão foi em torno da infraestrutura das instituições de 

Educação Infantil de Canavieiras/BA. Esse tema foi bastante debatido entre o grupo, pois a 

realidade do município sobre esse quesito é bastante precária. Como já mencionamos, no 

capítulo anterior, sobre a contextualização da Educação Infantil no município, há dificuldades 

no atendimento à creche e no atendimento com qualidade. Ressaltamos que Canavieiras tem 

uma demanda não atendida de creche, o que levou, como alternativa, o aluguel de um espaço 

não adequado para a oferta. Há outra instituição do município, que atende creche, cuja sede 

própria não foi construída para atender as crianças pequenas. 

 

Como garantir exatamente e garantir com qualidade, porque eu digo sim, nós 

ampliamos a creche, mas a gente sabe que ainda tem que ser ampliada, aquelas salas 

da frente da creche, são salas pequenas, são salas abafadas certo, precisava abrir, 

botar uma janela maior para poder entrar um vento, para poder ter mais claridade e 

ou fazer uma sala só. Exatamente, a gente esbarra em infraestrutura (PROFESSORA 

43). 

 

São muitos pontos, tem que colocar sim, mais e aí, a sala comporta X você vai 

colocar mais... Como nós sabemos, não é só o cuidar, vai ter a parte pedagógica, 

você quer fazer um trabalho direito, mas como você faz? Por exemplo, como a gente 

estava na sala anterior, para fazer certas atividades tinha que colocar uma mesa 

encima da outra, porque não tinha espaço. Para dormir, ela sabe muito bem, tinha 

que colocar duas mesas uma em cima da outra, para dar um espaço exato para os 

meninos dormir...  (PROFESSORA 32). 

 

Os diálogos com as professoras demonstram como esse desafio ainda é uma 

lacuna a ser resolvida. Há expectativa de finalização dacreche no estilo PROINFÂNCIA, 

contudo, devido a uma disputa judicial, não se tem previsão de conclusão. Também tem o 

processo inicial de construção de outra creche, com financiamento próprio da Prefeitura, mas, 

com a atual crise financeira que atravessa o país e o município, não se vislumbra a sua 

conclusão.  

O município possui hoje, como mencionado anteriormente, uma pré-escola e uma 

creche em prédio próprio, mas nenhuma das duas foi pensada para o atendimento a essa faixa 
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etária. Por isso, apresentam muitas inadequações estruturais. Segundo Vieira, Santos e Ramos 

(2016),  

Para o bom uso e funcionamento de uma escola todos os ambientes devem ser 

adequados e projetados para estes devidos fins, principalmente, quando se pensa na 

inclusão das crianças que necessitam de atendimento especial. A escola precisa 

garantir condições para que as crianças se desenvolvam em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social (VIEIRA; SANTOS; RAMOS, 2016, p.177). 

 

Além disso, é necessária a participação da comunidade escolar nas decisões sobre 

a organização desses espaços, a fim de garantir tanto as necessidades quanto os desejos 

daqueles que frequentam e compõem os espaços escolares (pais, mães, responsáveis, crianças, 

comunidade, professores, funcionários) (VIEIRA, SANTOS; RAMOS, 2016). 

 

Sobre o espaço, realmente creche... e realmente fomos privilegiados e, ao mesmo 

tempo, a situação é muito difícil, porque construíram mais duas salas justamente no 

espaço que eles tinha para brincar.O que era o espaço que tinha sombra, e aí fizeram 

as duas salas e, mas temos um espaço enorme no fundo né, que ficaria ótimo né, se 

houvesse uma cobertura... além da cobertura, só pode levar se tiver nublado o 

tempo, porque por causa do sol é muito forte(PROFESSORA12). 

 

É sol o dia todo?(PROFESSORA43). 

 

O dia todo e, além do mais, e o mato tem muito carrapicho. Então teria que deixar só 

areia, mas assim mesmo a gente levou. Eu levei meus alunos, porque eu fiquei com 

pena deles, porque dentro da sala eles ficam muito estressados. E antes a gente 

brincava no pátio, mas não dá no pátio, por causa das bicicletas, motos e tal, e no 

refeitório não dá porque o espaço não fica vazio por causa das mesas e cadeiras, que 

são poucas. Muitas vezes estão faltando lugares. Muitas vezes em pé, a gente tem 

que pegar cadeira da sala para eles tomarem café. Alguns ficam em pé por conta de 

não ter uma mesa adequada. Está faltando, estão quebradas né, espaço na sala... É 

um transtorno a gente fica naquele vai e vem mesmo, empilhando as cadeiras para 

tentar ter espaço... Então, a questão do espaço é muito necessária para criança 

(PROFESSORA12). 

 

Essas falas comprovam o que destacamos anteriormente sobre a não escuta da 

comunidade e, principalmente dos docentes, sobre a organização e a adequação dos espaços 

formativos da instituição. Essa situação impacta muito a qualidade e o desenvolvimento das 

atividades docentes.  

 

Gente, eu não sei onde a gente via colocar tanta criança... Desde o início do mês 

(abril/2016) a gente está recebendo pais à procura de vagas. A partir de 3 anos a 

procura é muito grande (PROFESSORA6). 

 

É por causa da qualidade também. Porque, olha só, o ano passado aqui teve crianças 

de três anos e foi para uma escola que não tem a estrutura legal... Aqui na escola tem 

o que não tem na outra escola. As pessoas procuram além do cuidar, porque a pré-

escola não foge disso, porque se falou muito disso: a creche cuida, mas a gente 

também, temos o cuidado, o pedagógico, pois não podemos andar sem. Eu acho que 

não existe uma criança de 4 ou 5 anos de uma escola você só ensinar, e o cuidar? 

Vai ficar onde? Não tem como separar isso daí (PROFESSORA 7). 
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Canavieiras, assim como vários municípios baianos, sofre com a infraestrutura de 

suas instituições infantis. Cercadas de improviso, os espaços, em sua maioria, são 

inadequados para o número de crianças atendidas e para o trabalho pedagógico desenvolvido; 

a infraestrutura, muitas vezes improvisada, não atende o proposto pelo projeto pedagógico das 

instituições. Com a inadequação do espaço, há o uso frequente da sala de aula como lugar 

privilegiado para aprendizagem, o que empobrece e transforma o espaço como mais um 

elemento excludente e desqualificador da educação(VIEIRA, 2015).  

 

Ontem mesmo eu levei porque as crianças estavam muito estressadas. Então eu 

levei, mas já tem um aluno lá que não quer,está inflamado o pé por causa do 

carrapicho entendeu. Então a gente fica sem saber o que fazer porque não tem 

espaço... Eles ficam completamente estressados na sala, então espaço é muito 

necessário (PROFESSORA23). 

 

Imagine uma criança passar oito horas em um lugar assim ôh. Ele não pode sair para 

brincar em outro lugar, para ficar oito horas dentro daquele espaço, pense 

(PROFESSORA 24). 

 

Se entendemos, como GRAMSCI (1989), que a educação é uma possibilidade de 

luta por uma nova hegemonia, isso significa que precisamos olhar esse espaço e refletir sobre 

a situação lamentável de manutenção dos prédios escolares; sobre a desconsideração dos 

portadores de necessidades especiais, sobre a rigidez do espaço escolar, sobre  seu 

autoritarismo e tentar intervir (VIEIRA, 2015). 

 

Quadro 19 - Análise da categoria - Infraestrutura das instituições 

Tema: Infraestrutura das instituições- creche e pré-escola 

Questão-problema: Que tipo de infraestrutura tem as creches e pré-escola de Canavieiras? 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

Importância dos 

espaços: 

Esses dias eu recebi uma 

mãe de uma criança de 

três anos, e três anos é 

creche, né! Mas ela disse 

que creche ela não queria 

não. Eu não sei por que 

isso... Às vezes os pais 

não querem colocar num 

local sem espaço. Vocês 

sabem como é criança, 

gostam disso...aí você 

chega numa creche e não 

vê lá. 

Organização interna e 

externa: 

Inadequação dos 

espaços 

Otimização/exploração 

dos espaços. 

 

Nessa questão do 

espaço,se o espaço é 

bom, propicia às crianças 

muitas vivências sim, 

mas assim, o professor 

tem que saber explorar o 

espaço, proporcionar a 

criança esse 

movimento.Senão o 

espaço fica espaço. O 

espaço está ali, mas se o 

professor não tiver 

mediando, propondo, só 

vai desenvolver a 

psicomotricidade de um 

lado e para outro. Mas a 

intenção, o objetivo né, a 

vivencia, isso parte 
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Eu acho que espaço é 

muito do uso inteligente 

do espaço. Se vocês 

sabem que tem na frente 

um espaço de sombra 

para levar as crianças 

para brincar, naquele 

espaço da frente, porque 

não conversar entre si e 

colocar as bicicletas no 

fundo... 

Falta de espaço para 

brincar: 

Lá quem mais sofre é o 

berçário.O berçário da 

hora que chega à hora 

que vai para casa, os 

bichinhos choram, 

comem dentro da sala, 

brincam dentro da sala, 

atividades dentro, é 

muito sofrimento. É um 

confinamento aquilo ali... 

Tem lá um espaço para 

utilizar, assim para lazer. 

A parte do fundo mesmo 

sendo pequeno... Aí faz 

as atividades ali fora. A 

tarde a gente leva para 

fazer brincadeiras.A 

gente tira muito de 

dentro sala, pra não se 

sentir confinados como 

eu falei.  

Salas quentes e 

abafadas: 

A questão do calor na 

sala de aula, lá na sala 

não é quente é....é 

insuportável. E assim um 

fala: “pró quero ir ao 

banheiro” e volta “pró 

quero beber água” e o 

que é que esse menino 

quer tanto fora da sala? 

Eles vêm no corredor 

assim oh..ar fresquinho, 

não é para beber água, 

não é para fazer xixi, não 

é, é só pra ficar no 

corredor... 

Otimização / 

exploração dos espaços: 

Falo do uso inteligente 

do espaço, se não tem 

vamos ver as 

possibilidades de fazer e 

se tem vamos 

explorar.Vamos explorar 

muito do professor. 
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esse pátio, vamos 

explorar esses espaços... 

Passa muito pelo 

profissional, que 

professora eu sou, qual 

trabalho que desenvolvo, 

qual espaço que eu 

tenho, o que é possível 

fazer... 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculos de cultura (junho/2016). 

 

Quanto à relação escola x família, esse é um tema que sempre gera conflito. No 

Quadro 20, destacamos como os diferentes posicionamentos das docentes demonstram que 

essa temática ainda não está superada. Entre elas, há um forte apelo de que cabe à família a 

função de educar e, à escola, completar essa formação relacionada com o ato de cuidar. Para 

outras docentes, a família tem delegado à escola toda a educação do filho, o que sobrecarrega 

a tarefa de educar. Há outras docentes que afirmam ser função da escola a formação integral 

do sujeito, mas a família tem importância no apoio das atividades desenvolvidas pela escola. 

 

Se a função da educação hoje é formar um cidadão e eu tenho lá meu aluno que em 

casa não aprendeu a dar bom dia, que ele não aprendeu a pedir desculpa, ele não 

vem com esses valores básicos, que geralmente é função da família. Eu como 

professora preciso cumprir com a minha função. [...] Eu vejo assim... Eu não sei 

separar não, para falar a verdade. Mas se a gente for olhar os pilares da educação, 

são aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender, eu 

acho que está tudo junto, né!(PROFESSORA 25). 

 

Os pais também educam. Então os pais também cuidam, cai por terra né, assim a 

fala de alguns profissionais que os pais não fazem nada, então nós não fazemos isso 

com nossos filhos e eles continuam fazendo coisas não tão legais e repetindo coisas 

que não são legais né! (PROFESSORA8). 

 

Quadro 20 - Análise das categorias- Tema: Relação Escola X Família 

Tema: Relação Escola X Família 

Questão-problema: Qual o papel da escola e da família na formação das crianças? 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

A responsabilidade da 

escola e da família: 

A educação infantil é a 

primeira etapa da 

educação básica, 

complementando a 

ação da família, e o que 

a gente está vendo é 

uma escalade valores 

invertidos. A escola 

está complementando 

as ações da família ou a 

família está 

A educação infantil 

objetiva a formação 

integral da criança/ 

A família é 

responsável pela 

educação dos filhos, 

pelos valores morais. 

A gente observa que tem 

alunos que são assistidos 

pela família e isso faz 

toda a diferença.  

O que a gente observa é 

que muitas vezes esses 

assistidos, eles 

progridem. E aqueles que 

não têm assistência vão 

continuar à margem. 

A família e a escola têm 

papéis diferentes, a gente 

nunca vai suprir a 

Toda obrigação pela 

educação da criança 

está recaindo sobre a 

escola/ A escola é 

responsável pela 

educação integral da 

criança. 

A família deve educar 

seus filhos. A gente 

não pode se 

responsabilizar por 

tudo. 
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complementando as 

ações da escola?! 

Participação dos pais: 

Quando acontece isso 

dos pais ficarem em 

cima, a gente tem que 

ter consciência do que 

vai dizer por que 

também é um direito 

deles de querer saber 

né. É um direito de 

querer acompanhar, 

porque às vezes a gente 

critica o pai que não 

vem, mas também 

critica porque o pai 

vem, por que quer 

saber, entendeu? 

Papel da escola: 

A gente tem um 

objetivo na escola que 

é educar, que é formar 

cidadãos, de forma 

integral. 

Papel da família: 

Tem que chamar o pai 

e ter uma conversa com 

ele, dizer o papel da 

gente... e que o papel 

da família é 

acompanhar esse 

estudo. 

Cobrança dos pais 

pela escolarização: 

O pai acompanha, o pai 

quer ver o avanço, mas 

em que esfera, será que 

essa criança, ela está se 

desenvolvendo 

intelectualmente, será 

que ela está sendo 

desenvolvida, como um 

processo 

integral.Viu,são 

aspectos afetivos, 

intelectual, linguístico, 

social. Será que em 

todos esses aspectos ela 

está sendo 

contemplada... Os pais 

realmente eles cobram 

essa questão porque 

eles acham que tem que 

ensinar a ler e a 

escrever. 

necessidade da família e 

nem vice-versa. 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculos de cultura (junho/2016). 
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Sobre as Práticas Pedagógicas na Educação Infantil, destacamos no Quadro 21 as 

principais discussões sobre as atividades desenvolvidas, elencando os subtemas gerados dos 

diálogos.  

 

Quadro 21: Análise da categoria - Práticas Pedagógicas 

Tema: Práticas Pedagógicas 

Questão-problema: Qual(is) prática(s) pedagógica(s)desenvolvemos na Educação Infantil? 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

Rotina/ planejamento: 

Acontece por conta da 

rotina, que é pré-

estabelecida por cada 

professor desenvolver na 

sua sala de aula. Com 

essa dinâmica 

proporcionar para essa 

criança que está 

chegando na sala esse 

momento de interação 

como, diante da rodinha 

de conversa, na hora de 

ir para o pátio fazer as 

brincadeiras, 

transcrevendo meu 

conteúdo de sala de aula 

revertendo o lúdico e 

também trazendo para 

área verde explorando o 

corpo e o movimento. Eu 

vejo dessa forma que é 

possível sim. É deixar 

implantado essa questão 

da socialização, da 

interação dentro da 

rotina, e ela vem 

diariamente partindo daí, 

aí conforme o 

planejamento, 

remanejamento e turma 

que eu tenho, sempre 

priorizando essa questão 

do lúdico, como colocou 

a nossa colega e trazendo 

para criança espaços, 

espaços e espaços com 

seus colegas para fazer 

esse momento de 

interação. Isso tem 

implantado né, claro 

assim, dentro da rotina 

uma delas né, uma das 

implantações é rotina, 

outras mais a gente vai 

colocando dentro 

 Para mim não existe 

data comemorativa, 

porque eu acho que a 

criança todo dia mãe, a 

mãe não vai morrer, só 

vou dizer hoje que eu 

te amo e depois você 

para onde você quiser 

ir, então não é assim, 

todo dia vai ter mãe, 

então eu posso fazer 

dia da mãe qualquer 

dia não é, a família vai 

tá, o pai vai ta também, 

irmão vai ta também... 

na verdade ta tudo 

ligado... 

A educação infantil não 

deve se envolver com 

conteúdos/antecipação 

do ensino fundamental. 

Os conteúdos da 

Educação Infantil são 

baseados nas datas 

comemorativas. 
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apontamento diário, 

móvel, flexível todos os 

dias. 

Interação e 

convivência: 

Eu consigo observar que 

além de você fazer este 

trabalho, envolver a 

criança, socializar, 

interagir com ela e 

colegas. Se você não 

tiver, dentro de você, a 

vontade de acertar com 

aquela criança e ir 

trabalhando a 

afetividade, de nada vai 

adiantar não é? A gente 

vê os pais ansiosos, 

preocupados, por que ele 

já tinha passado por 

outra escola e não se 

adaptou e a questão era 

mesmo de socialização e 

afetividade. 

Campos de experiência: 

Tem a questão do 

movimento... e aí vem a 

oralidade e relação a 

linguagem escrita, arte, 

que você já misturou aí 

também, construções de 

noções matemáticas, a 

relação com fins 

naturais, ciências, que é 

esse projeto que encaixa 

direitinho, relação com o 

mundo social e histórico, 

cultural não é, e filosofia 

que entra aí na parte de 

valores, que entra toda 

parte de filosofia não é, a 

gente podia ver alguma 

coisa voltada para a 

construção das noções 

matemáticas, a oralidade 

e a relação da escrita 

algum voltado...  

Projetos: 

Eu estava conversando 

com as meninas é a 

questão do projeto, o 

projeto deveria ser um 

interligado com o outro 

ou de outra forma ele 

fica solto. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculo de cultura (junho/2016). 
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A partir das discussões destacadas no Quadro 21, podemos inferir que as docentes 

compreendem que, na Educação Infantil, há a importância da rotina e do planejamento, 

aliados aos campos de experiências das crianças. As rotinas atuam como organizadoras 

estruturais das experiências cotidianas dos infantes e têm efeitos muito positivos na segurança 

e na autonomia dos pequenos. Contudo, é importante analisar o conteúdo das rotinas como 

parte do processo formativo (ZABALZA, 1998, p.52). Essas rotinas devem ser instituídas 

pelo grupo a partir dos objetivos que os mesmos pretendem alcançar no processo educativo. 

Vale destacar que, de acordo com as docentes, é necessário estruturar os trabalhos 

realizados nas creches e nas pré-escolas nos campos de experiências, mas que esses não 

limitem as necessidades e os desejos das crianças, mas que estejam aliados aos campos do 

conhecimento historicamente construídos, como a Filosofia, a História, a Arte, as Linguagens, 

a Matemática. 

O planejamento das práticas pedagógicas, de acordo com as docentes, deve ter 

como referência a criança como centro. Dessa forma, compreendem que há diferenças no 

desenvolvimento das crianças e isso interfere na organização do trabalho pedagógico: 

 

Isso para gente lá é muito, muito. A gente busca mesmo essa parte de interação e a 

convivência, e a diferença como a colega falou. Para gente lá, dois meses, três 

meses, cinco meses faz diferença enorme, então a gente busca... A gente separa dois 

anos e três meses, porque a gente sabe que aquela criança de dois anos não 

acompanha, muitas vezes, em casa a criança sozinha, aquela que tem dois anos e 

cinco meses quase três anos, tem dois e um não está desenvolvendo mais, porque, a 

forma também em casa com os pais (PROFESSORA26).  

 

Assim, as docentes apresentaram algumas temáticas trabalhadas como projetos 

durante o ano com as crianças, exaltando os benefícios no processo educativo para a 

Educação Infantil. 

 

O projeto que a gente trabalha a questão da Identidade, que a gente trabalha no 

primeiro semestre, isso a gente foi se organizando com o tempo e a experiência 

também, que muitas vezes assim, trabalhar que período esse projeto? Um mês, dois 

meses. E aí a gente começou a se organizar em trabalhar, percebeu a necessidade de 

trabalhar o semestre inteiro, porque a identidade né, é de onde parte tudo né, e, 

percebe que muitas às vezes a criança não sabe pronunciar nem o seu nome, então 

ele nos dá possibilidade de trabalhar vários aspectos direcionados para criança, com 

a família, com a escola e em vários outros aspectos também. O brincar, a gente não 

pode deixar de fora, que é o fundamental para as crianças, saúde e higiene também 

que é creche, a gente trabalha desde o primeiro dia né, os aspectos né, 

(PROFESSORA 40). 

 

Compreendem também o papel fundamental que as interações entre as crianças (e 

entre elas e as crianças) desempenham no desenvolvimento cognitivo e afetivo dessa faixa 
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etária e a importância do professor como mediador desse processo. Segundo os Parâmetros 

Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (PNQEI), “as iniciativas dos adultos 

favorecem as intenções comunicativas das crianças pequenas e o interesse de umas pelas 

outras, o que faz com que aprendam a perceber-se e a levar em conta os pontos de vista dos 

outros, permitindo a circulação das ideias [...] (BRASIL, 2006a, p.16).  

Verificamos o fato na fala da professora: 

 

Eu tive uma aluna de quatro anos, aí ela não queria nada, só sentada ali, não falava, 

nem pedia para fazer xixi, nem pedia para beber água, nada... aí ela ia... fazia xixi na 

roupa, às vezes ficava balançando as perninhas, aí a mãe falava “quando ela fica 

balançando as perninhas assim professora é porque está apertada”, mas não 

adiantava, ela não queria ir ao banheiro, ela fazia xixi na roupa. A mãe já colocava 

uma roupa dentro da mochila, aí depois de muitas conversas, comecei a brincar com 

ela, “da agonia você ficar sem fazer nada, aí meu Deus do céu”, aí depois com uma 

pecinha, um brinquedinho, eu comecei a brincar, uma brincadeira, não sei se a letra 

A, eu comecei a brincar com ela, ela deu risada a primeira vez, aí depois a gente 

começou a fazer, pedia para ir ao banheiro e começou a pegar na mão da gente. 

Pedir para fazer xixi, a beber água, mais foi três meses, eu ia desistir, “essa menina 

não vai falar não”,eu também tive uma criança que passou um ano e meio, foi lá no 

Rotary, que não falava, eu ficava preocupada, como eu vou saber se a criança sabe 

ler, se ele não fala comigo, se na hora da merenda, o que dava a ele, ele comia, ele 

nunca pediu para ir ao banheiro, nunca pediu para nada, para beber água, para nada e 

a mãe falava “Lucas, ele até xinga em casa, pró”, mas aqui na escola, não me 

interessa que ele xinga em casa, eu quero que ele abra a boca e ele não abre, não fala 

nada, depois um dia, acho que no mês de junho, ele falou, a primeira vez, a gente 

descobriu lá na escola, porque tinha um problema, ele falava, ficava com medo dos 

colegas, mas nunca chegou a falar na escola, só esse dia e mesmo assim continuou 

falando bem menos... o professor tinha que chegar mesmo, fazer a parte dele, 

brincar, conversar e interagir com os outros (PROFESSORA8). 

 

Outro ponto relevante, nos debates, foi a importância de se trabalhar com a 

pedagogia de projetos como meio organizativo e estruturante do trabalho realizado nessa 

etapa. Segundo as docentes, os projetos permitem à criança desempenhar um papel ativo no 

desenvolvimento dos temas trabalhados, tendo em vista as suas necessidades e interesses. 

Salientaram a relevância de se trabalhar, tendo em vista os campos de experiência, de forma a 

garantir a integralidade dos aspectos abordados. 

Percebemos, ainda, a partir das discussões, que as docentes mostravam-se 

ansiosas, em instituir um conteúdo a ser trabalhado com as crianças, e preocupadas, com as 

datas comemorativas, como podemos observar na citação: 

 

Eu vou concordar com essa realidade... Eu vou fazer questão que meu aluno 

compreenda, ele saiba o que significa, por exemplo, a Páscoa. A gente trabalha aqui 

tudo. Desde o início a gente trabalha semanas, às vezes até meses, determinada data 

para que aquilo fique internalizado na criança e não como uma coisa assim. É dia de 

tal coisa, vamos comemorar, hoje é dia da Páscoa, então a semana da Páscoa, a 
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gente faz isso com antecedência e olha só crianças de zero a três anos gente, é muito 

mais complicado, para você passar um conteúdo desse para criança. Como uma 

criança de dois anos de três anos vai entender determinada data, hoje é dia disso, 

então bota um cocarzinho, não a gente trabalha aqui, claro com as exceções, porque 

nem todo mundo tem compromisso, mas estou falando por mim e acredito que boa 

parte da instituição trabalha no mesmo incentivo, então muitas vezes não somos 

vistos. Para mim não é minha intenção aparecer para ninguém, nem me amostrar, eu 

quero que a criança na casa dele, que o pai e a mãe perceba que ele seja diferente, 

que ele faça diferente onde ele estiver..., mas que ele onde ele estiver, faça diferente 

e ela principalmente sinta-se bem em participar, sinta-se bem em saber o que ela está 

levando um cocarzinho para casa, então assim eu falo por mim, a colega falou por 

ela, a gente não pode falar por todas não, mas eu garanto... a equipe que eu trabalho 

a gente procura fazer o melhor, embora muitos não dêem conta... eu 

dou...(PROFESSORA 11). 

 

As datas comemorativas ainda fazem parte da dinâmica da Educação Infantil, 

embora muitos estudos condenem tal prática. Essa situação é bem contraditória e conflituosa 

quando confrontamos as práticas pedagógicas e as finalidades da Educação Infantil em 

associação com as datas comemorativas. 

No Quadro 22, elencamos algumas discussões acerca da inclusão de crianças com 

deficiências e necessidades especiais na Educação Infantil. 

 

Quadro 22 - Análise da categoria - Inclusão  

Tema: Inclusão 

Questão-problema: Como trabalhar com crianças com deficiências e necessidades especiais na Educação 

Infantil? 

Diálogo/Docente Contradições Mediações Hegemonia 

Adaptação: 

Ele é assim... Interage 

mas ao mesmo tempo 

ele quer ficar assim 

excluído também, ele 

se afasta, se escolher 

alguém assim para ficar 

com ele, um 

coleguinha, gosta 

mesmo de ficar com 

uma menina, com os 

outros ele quer morder, 

quer bater do nada, ele 

quer bater no rosto de 

alguém, bate. Para 

fazer atividade, a gente 

tem que ficar em cima 

mostrando. A gente 

está mostrando, ele está 

olhando para lá, está 

olhando para cá. 

Rotina: 

A criança quando já 

Inclusão X exclusão. 

 

Toda pessoa está em 

processo de 

desenvolvimento e eles 

também, não é 

diferente né?! Então 

vamos dizer assim, o 

que é que a gente tem 

que está observando. 

Que tem que ser um 

processo né? Vamos 

dizer se agente deixar o 

cuidador sozinho com 

ele aí ... Vamos dizer 

assim, numa sala de 

aula... Gente quando 

lembro de“Cíntia” e no 

primeiro dia quando ela 

chegou na escola e foi 

assim uma zona na sala 

de aula e a gente, tudo 

parado assim olhando o 

que estava fazendo. E 

hoje, sabe tem uma 

paz, apesar das 

Criança especial não 

aprende e atrapalha o 

desenvolvimento das 

atividades na sala. 
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está agoniada para ir 

para casa, é só pegar 

uma, a ficha do tchau e 

não consegue fazer 

mais nada. Quando 

chega dez horas, não 

consegue fazer mais 

nada, não rende nada, 

nem tem 

aproveitamento com 

ela, nem com o resto da 

classe, que ela não 

consegue, dá o horário 

dela, chegou no horário 

dela, dez horas e no dia 

que ele vai para o 

atendimento, quando 

ele chega da sala do 

atendimento, ele não 

faz nada na sala. Está 

cansado com o que fez 

lá e não consegue fazer 

nada e não deixa os 

outros meninos 

fazerem. Ela fica muito 

agoniada. 

Cuidadora: 

A cuidadora vai 

tentando, mesmo ele 

chorando. Vai 

colocando para ver. 

Agora ele já 

fica....Atividade com 

bola, ele grita gol, gol, 

gol risos... Estava 

trabalhando com as 

bolas, tinha várias 

bolas coloridas. É uma 

festa desde que os 

outros não toquem. 

dificuldades, a gente 

tem dificuldades dentro 

da sala de aula, mas 

ontem mesmo estava 

aqui na área numa roda 

de conversa aqui na 

escola, a gente não 

conseguiu tirar o 

material para ela 

brincar lá fora. Eu 

conversei e pedi a 

colega para ajudar aí eu 

falava eu cansei... 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos círculo de cultura (junho/2016). 

 

A discussão se baseou na inclusão de crianças com deficiências e necessidades 

especiais e em alguns aspectos como a adaptação, a rotina e as contribuições e os benefícios 

que o apoio da “cuidadora” trouxe para a dinâmica da Educação Infantil.  

Sobre a importância de se manter uma rotina para essas crianças, comentou-se 

sobre a dificuldade de uma criança autista, ao sair da rotina da creche, e ir para a pré-escola, 

em que a organização e os procedimentos são diferentes. Uma das docentes explanou sobre 

essa dificuldade. 

 

É assim, na creche ele ficava né!Eles permaneciam no caso, eles iam no horário 

normal igual a todo mundo não é isso, só que quando eles vieram para cá já foram 
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outra dinâmica né, eles estavam desde o início, eles ficavam, não era meninas? Até 

onze horas?... não ficava até onze horas, e as meninas começaram a falar que eles 

quando chegava o horário assim do recreio elas não queriam mais nada com eles que 

já estava impossível trabalhar com eles, tanto pode o autista, se pode, vamos dizer 

assim indo gradualmente. A colega conversou comigo e tal “olha colega eu vou 

conversar com os pais para que eles fiquem até o recreio”, depois que eles ficam né, 

até depois um pouquinho e daí em diante.Eu sei que aqui na escola ele está tendo 

maior dificuldade de ficar dentro da sala mesmo, depois desse período de dez horas, 

depois do recreio.Em outra escola ele ficava até o recreio também, só que quando foi 

esse ano, a gente já mudou, a gente está colocando ele até depois do recreio um 

pouco, já é mais meia hora depois do recreio. Antes ele já colocava a mochila, ele já 

tem os horários dele tudo certinho. Botava a mochila e não queria mais 

ficar(PROFESSORA1). 

 

Percebemos, através das argumentações dos círculos de cultura, que as docentes 

entendem a importância da inclusão tanto para o desenvolvimento das crianças especiais 

como para as demais crianças envolvidas, que passam a ter uma visão mais ampla e menos 

preconceituosa das relações humanas. Dessa forma, os pequenos passam a compreender e 

respeitar o outro com suas características particulares, independente da natureza de sua 

diferença. Contudo, relataram as dificuldades em manter essas crianças diante da 

infraestrutura das instituições.  

Durante o período da pesquisa, surgiram alguns temas que, segundo as docentes, 

precisavam ser aprofundados para que, ao se elaborar uma proposta pedagógica e curricular, 

pudessem ser contemplados como as questões de gênero, as questões étnico-raciais, dos 

direitos humanos e a questão da religião nas datas comemorativas na Educação Infantil. No 

entanto, esses temas citados por sua relevância, não foram debatidos em profundidade, 

tornando-se desafios para reflexões posteriores à pesquisa. 

Assim, ao identificar e analisar com as docentes suas concepções e conceitos 

destacados nos quadros apresentados, no intuito de verificar a possibilidade de construção de 

uma diretriz/proposta pedagógica para a Educação Infantil do município, a partir das ações e 

reflexões nos círculo de cultura, percebemos o delineamento de tal documento, por meio dos 

avanços significativos nos discursos dos sujeitos. Foram essas experiências que nos 

permitiram esboçar e apresentar (APÊNDICE I) uma minuta de Diretriz Curricular Municipal 

para a Educação Infantil - Canavieiras/BA.  

Dessa maneira, o trabalho desenvolvido com as docentes foi revelador e 

propiciador de perspectiva de uma ação coletiva para se construir uma política de educação 

em que os sujeitos sejam protagonistas.   
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4. CONSIDERAÇÕES 

 

No desenvolvimento deste trabalho, percebemos que inúmeras discussões, 

reflexões e resoluções se fazem necessárias para a elaboração e a efetivação de uma 

diretriz/proposta curricular para a Educação Infantil no município, que possibilite a formação 

integral da criança e que dê voz aos sujeitos envolvidos no processo. Sujeitos, esses, que no 

caso dessa pesquisa são as docentes das instituições de Educação Infantil pública de 

Canavieiras.  

Em todo processo coletivo, há necessidade de escolhas, mediante negociações 

com o grupo, e alguns debates demandaram maior aprofundamento em detrimento de outros, 

embora reconheçamos a relevância de todos os temas apontados, quando se têm a pretensão 

de elaborar uma diretriz para as crianças pequenas. Dos temas debatidos com os sujeitos, 

tiveram destaque aqueles que envolviam a função da Educação Infantil, as concepções de 

criança e infância, o direito à educação ofertada e à qualidade no atendimento. No nosso 

entender, tais temas são basilares na construção de um projeto de Educação Infantil para o 

município.  

A metodologia da pesquisa-ação foi fundamental no processo de diálogo com os 

sujeitos, e não dos sujeitos, sobre seus posicionamentos, opiniões. Foi o movimento de 

afirmação/negação/superação em que diversas vezes fomos confrontados em nossas 

contradições e defesas. Também foi de extrema importância como processo formativo e 

constante da pesquisadora.  

A partir dos círculos de cultura, durante a pesquisa de campo, das categorias 

eleitas para a análise dos dados coletados e da orientação da nossa questão de estudo, 

realizamos a apreciação das informações e estabelecemos algumas reflexões acerca do 

desfecho dessa investigação. 

Um ponto a ser destacado foi a percepção clara da necessidade de sistematização 

e organização de um processo sólido e constante de formação continuada em serviço para as 

docentes que atuam nessa etapa por parte da Secretaria Municipal de Educação. 

Dentre os resultados obtidos, a partir das discussões, percebemos que as docentes 

mostram consciência da importância das DCNEI para a organização da Educação Infantil e 

como documento normatizador/orientador dessa etapa. Apreendemos que a apropriação de 

conteúdo das Diretrizes coloca as docentes em uma condição de protagonista quanto à 

elaboração da diretriz/proposta curricular para o município. Elas, as docentes, apresentam 

coerência quanto ao papel social e político que desempenham, apesar de ainda demonstrarem 
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desafios na superação de termos relacionados com o afeto, avocação e o amor. No estudo, 

ainda demonstraram conhecimento sobre o papel da Educação Infantil na vida das crianças, 

reconhecendo-as como sujeitos de direito. 

Das lacunas apresentadas, a relação escola x família foi a que demonstrou maior 

discrepância nos posicionamentos apresentados, evidenciando a não superação ainda dessa 

temática. Há um forte apelo de que cabe à família a função de educar e, à escola, completar 

essa formação.  

Podemos dizer que a pesquisa desenvolvida proporcionou avanços e rupturas no 

que se refere ao caráter escolarizante da Educação Infantil. No entanto, isso não se deu de 

forma linear e igual para todas as docentes. Os conflitos e as diferenças individuais marcam a 

complexidade que a atividade docente envolve.Mas devemos ressaltar que foi um avanço 

proporcionar esse debate e evidenciar que a maioria das docentes de Educação Infantil no 

município vem realizando suas atividades pedagógicas de forma a garantir o direito à 

educação e à educação com qualidade.  

Identificamos, ainda, nos diálogos com os sujeitos da pesquisa, o lugar de 

destaque que o brincar e as brincadeiras ocupam na rotina da Educação Infantil do município.  

Dessa forma, demonstra-se que os principais temas, necessários para compor uma 

proposta de diretriz para a Educação Infantil, foram discutidos entre o grupo numa 

perspectiva de reflexão-ação, o que serviu de base para a elaboração da minuta de diretriz 

(Apêndice I) para o município.  
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ANEXO I 

 

Perfil das docentes participantes da pesquisa 

 
 

Docente Idade Formação Sexo 

Experiência 

Docente 

(Anos) 

Experiência 

Educação 

Infantil 

(Anos) 

Situação 

Professor 

1 41 Pedagogia Espec. Educação Infantil F 11 11 Efetiva 

Professor 

2 57 

Pedagogia Pós Grad. Psicopedagogia e 

Educação Infantil F 26 20 Efetiva 

Professor 

3 54 

Pedagogia Pós Grad. Alfabetização e 

Letramento F 31 8 Efetiva 

Professor 

4 48 

Pedagogia Pós Graduada Coordenação 

Escolar F 27 11 Efetiva 

Professor 

5 42 Graduando Pedagogia EAD F 18 18 Efetiva 

Professor 

6 44 

Pedagogia Pós Grad. Psicopedagogia e 

Educação Infantil F 25 22 Efetiva 

Professor 

7 51 

Pedagogia Pós Grad. Educação 

Especial e Mídias F 13 2 Efetiva 

Professor 

8 49 

Pedagogia Pós Grad. Coord. 

Pedagógica F 16 16 Efetiva 

Professor 

9 48 Pedagogia F 9 2 Efetiva 

Professor 

10 44 Pedagogia Pós Grad. Educação Infantil F 8 8 Efetiva 

Professor 

11 45 

Pedagogia Pós Grad. Coord. 

Pedagógica F 26 1 Efetiva 

Professor 

12 44 

Pedagogia Pós Grad. Alfabetização e 

Letramento F 22 2 Efetiva 

Professor 

13 39 Pedagogia Pós Grad. Educação Infantil F 21 18 Efetiva 

Professor 

14 35 

Pedagogia Pós Grad. Psicopedagogia e 

Educação Infantil F 8 8 Efetiva 

Professor 

15 36 

Pedagogia Pós Grad. Psicopedagogia e 

Educação Infantil F 8 8 Efetiva 

Professor 

16 41 Pedagogia F 17 13 Efetiva 

Professor 

17 54 Magistério (nível médio) F 25 10 Efetiva 

Professor 

18 46 Pedagogia F 17 3 Efetiva 
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Professor 

19 49 Pedagogia F 8 8 Efetiva 

Professor 

20 56 Magistério (nível médio) F 25 15 Efetiva 

Professor 

21 35 Pedagogia Pós Grad. Educação Infantil F 15 15 Efetiva 

Professor 

22 28 

Pedagogia Pós Grad. Educação Infantil 

e Educ. Especial F 12 12 Efetiva 

Professor 

23 43 Pedagogia F 8 7 Efetiva 

Professor 

24 44 Pedagogia Pós Grad. Coord. Escolar F 17 2 Efetiva 

Professor 

25 58 Pedagogia F 17 1 Efetiva 

Professor 

26 34 Pedagogia Pós Grad. Educação Infantil F 8 8 Efetiva 

Professor 

27 44 

Pedagogia Espec. Geografia e Meio 

Ambiente F 27 8 Efetiva 

Professor 

28 34 Pedagogia Licenciatura Sociologia F 15 3 Efetiva 

Professor 

29 27 

Magistério (nível médio), graduada 

serviço social, graduanda Pedagogia, 

especializando gestão escolar F 10 5 Nomeada 

Professor 

30 35 Pedagogia Pós Grad. Educação Infantil F 12 11 Nomeada 

Professor 

31 34 Pedagogia Pós Grad. Psicopedagogia F 13 13 Nomeada 

Professor 

32 28 Pedagogia Pós Grad. Educação Infantil F 9 9 Efetiva 

Professor 

33 37 

Pedagogia Pós Grad. Psicopedagogia, 

cursando Educação Especial F 18 15 Efetiva 

Professor 

34 41 Pedagogia Pós Grad. Gestão Escolar F 18 1 Efetiva 

Professor 

35 45 

Pedagogia Pós Grad. Em Coordenação 

Escolar F 18 1 Efetiva 

Professor 

36 49 Letras F 20 1 Efetiva 

Professor 

37 48 

Pedagogia Pós Grad. Em Coordenação 

Escolar F 19 1 Efetiva 

Professor 

38 32 

Pedagogia Pós Grad. Em Educação 

Infantil F 15 12 Efetiva 

Professor 

39 34 

Pedagogia Pós Grad. Em Educação 

Infantil F 10 10 Nomeada 

Professor 

40 35 

Pedagogia Pós Grad. Em 

Psicopedagogia F 20 12 Efetiva 

Professor 

41 38 

Pedagogia Pós Grad. Em Educação 

Infantil F 18 15 Efetiva 
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Professor 

42 44 

Pedagogia Pós Grad. Em Educação 

Infantil F 20 18 Efetiva 

Professor 

43 50 

Pedagogia Pós Grad. Em Educação 

Infantil F 32 30 Assistente 
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ANEXO II 

 

Creche Vovó Cabocla 

 

 
 

Pátio da entrada Secretaria 

 

 

 
 

Sala antiga Sala nova 

 

 

 
 

Cozinha e refeitório Escovódromo 
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Pátio do fundo Salas do fundo 

 

 

  
Área externa Banheiro 1 
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ANEXO III 

 

Escola de Educação Infantil Antônio Carlos Magalhães 

 

 
 

Fachada  Pátio 

 

 

  

Área externa Parque  

 

 

 

 

Pátio Sala 
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Pintura do muro Cantinho da leitura 

 

 

 
 

Sala  Corredor  

 

 

 
 

Área externa Sala  
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ANEXO IV 

 

Creche São Boaventura 

 

 

Fachada 

 

 
 

Área externa- refeitório 

 

Área externa- refeitório 
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ANEXO V 

Círculo de cultura 
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CANAVIEIRAS/BA 

ELABORADA PELAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE TRÊS 
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APRESENTAÇÃO 

 A Educação Infantil foi incluída como etapa inicial da formação do sujeito no 

contexto brasileiro após a Constituição Federal de 1988. Essa compreensão ocorreu 

principalmente porque teóricos, professores e sociedade, através dos movimentos sociais, em 

defesa desta etapa da educação, entendiam à época a importância de se instituir políticas 

públicas, leis e diretrizes voltadas para a educação das crianças pequenas. No conjunto da 

legislação, a importância de fixar normas que garantissem o direito à educação e o respeito ao 

pleno desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades da infância. 

 A partir dos anos de 1990, a educação infantil como direito e a qualidade da oferta 

eram metas primordiais a serem alcançadas. Desse modo, surge a necessidade de 

sistematização de diretrizes como subsídios às instituições na organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas que atendessem a faixa etária de 

zero a seis anos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB, de 1996, faz referência explícita à 

Proposta Pedagógica e destaca a importância da participação dos profissionais da educação na 

elaboração deste documento, bem como na sua organização e efetivação.  

A Educação Infantil, como a primeira etapa da Educação Básica, instituída a partir 

da promulgação da LDB, deve proporcionar às crianças o desenvolvimento integral em seus 

aspectos físico, afetivo, intelectual, lingüístico e social, complementando a ação da família e 

da comunidade. Isso se dá a partir das relações que se estabelece nas instituições que atendem 

esta etapa da educação, sendo a Proposta Pedagógica Curricular o principal instrumento para 

que estas ações se efetivem. 

As instituições de Educação Infantil precisam criar condições concretas para 

enfrentar o grande desafio de oferecer educação e cuidados de forma indissociável, 

respeitando os laços de cooperação com a família. Essas condições devem ser coerentes as 

concepções de criança, infância e de educação infantil defendidas na atualidade. 

 Destarte temos clareza de que são muitos os desafios diante da diversidade e 

especificidades da educação infantil e, consequentemente, as exigências acerca do trabalho do 

professor que precisa ser reafirmado tendo em vista a função social, política e pedagógica 

exigida nesta etapa da educação.  
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 Nesse contexto, no qual se passa a priorizar a infância, reconhecendo a criança 

como sujeito de direitos, vive-se também a contradição entre a clareza desses direitos e a 

insuficiência das condições político-econômicas para garanti-los e implementá-los. 

 A Educação Infantil, em creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 e 5 anos), deve 

fortalecer as práticas pedagógicas  mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento 

integral das crianças. Nesse sentido, não há um direcionamento único a se seguir, mas é 

negociando com a realidade e identificando limites e possibilidades que se pode nortear e 

conceber ações mais adequadas para a formação integral dos pequenos. Citando Kramer 

(2003), “é preciso construir a unidade na diversidade e contra a desigualdade”. 

É importante ressaltar que o município de Canavieiras não atua como Sistema de 

Ensino e todas as diretrizes sobre a educação básica são encaminhadas pela Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia, através do Núcleo Regional de Educação/NRE nº5, situado na 

cidade de Itabuna. No entanto, o NRE não participa, não autoriza e nem normatiza a 

Educação Infantil que, segundo seus técnicos, deve estar a cargo do Conselho Municipal de 

Educação/CME. Esse, por sua vez, enfrenta dificuldades para exercer sua principal função, a 

normativa, pois se o município não é Sistema, os seus poderes ficam limitados. Essa situação 

deixa uma lacuna para a organização da Educação Infantil. 

 A necessidade de se elaborar um documento que norteie as ações e sistematize a 

Educação Infantil no município é pensamento unânime entre as docentes, coordenadoras e 

gestoras que atuam nas instituições que ofertam essa etapa da educação, em creches e pré-

escolas.      

 Dessa forma, essa minuta de diretriz nasce da participação coletiva que 

aconteceram em dez encontros nos quais foram discutidas temáticas fundamentais para 

embasar teoricamente esse documento que vem estruturar e nortear os trabalhos na educação 

das crianças pequenas em Canavieiras e que constituem a base dessa diretriz/proposta 

curricular. São elas: Educação Infantil, Criança e Infância, Proposta Curricular, Direito à 

Educação, Qualidade na Educação, Inclusão, Práticas Pedagógicas, dentre outras. Vale 

salientar que participaram dessas reuniões de estudo professoras, coordenadoras e diretoras 

que atuam em instituições de Educação Infantil. 

 É importante ressaltar que este documento se encontra em processo de construção, 

uma vez que algumas temáticas relevantes não foram discutidas com a profundidade 
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necessária pela brevidade do tempo. No entanto, os encontros para os debates e reflexões 

continuarão até que o mesmo esteja concluído. 

Entendemos que este é o início de uma longa caminhada, pois temos o desafio de 

continuar as discussões e debates no intuito de elaborar uma proposta flexível e dinâmica que 

possibilite a formação integral e a educação de qualidade para as crianças de zero a cinco anos 

do município, considerando-as sujeitos históricos e de direitos. 
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1. CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1.1 O panorama da Educação Infantil no Brasil 

 

  Inicialmente, é  necessário ressaltar que durante um longo período da História 

não existiu um sentimento acerca da infância, até o fim do século XVII (Kuhlmann Jr, 2015, 

p.18), e as crianças eram vistas como um adulto em miniatura. Inclusive participavam do 

mercado de trabalho junto com os mais velhos onde cumpriam carga horária compatível com 

os mesmos.  Não havia conhecimento algum acerca das peculiaridades da criança, até porque 

não existia infância. “Ela aparece com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida 

em que mudam a inserção e o papel social da criança na comunidade” como relata Kramer 

(2011). 

  A autora afirma, ainda, que 

Se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel produtivo direto (“de adulto”) 

assim que ultrapassa o período de alta mortalidade, na sociedade burguesa ela passa 

a ser alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação 

futura. (KRAMER, 2011, p.19) 

 A partir do século XVII, se desenvolve uma ideia universal de criança, juntamente 

com o sentimento de família, divulgada pelas classes dominantes, estabelecendo um padrão 

de criança baseado na idade, em sua dependência do adulto e características físicas. Essa 

visão mascara a condição social da criança como cidadã, como sujeito de direitos. 

  O próprio significado etimológico da palavra “infância”, oriunda do latim, 

significa a incapacidade de falar, “não-fala”. Oliveira (2011) levanta um questionamento 

acerca deste significado, não fala significaria “não se comunica” e isso não acontece com a 

criança, pois desde o nascimento ela procura meios de se comunicar com os adultos. Seria 

então que, durante a “Infância”, sua fala “não conta”? E, durante muito tempo na história, a 

criança foi vista como aquele ser que não fala, nem tampouco é ouvida. 

  Segundo Corsini (1996 apud Kuhlmann Jr, 2015), 

Infância tem um significado genérico e, como qualquer outra fase da vida, esse 

significado é função das transformações sociais: toda sociedade tem seus sistemas 

de classes de idade e a cada uma delas é associado um sistema de status e de papel. 

(p.16) 

 



125 

   No campo da história da educação, muitos filósofos e estudiosos contribuíram 

para o pensamento contemporâneo a respeito da infância e de como ensinar as crianças 

pequenas, pois “reconheciam que as crianças tinham necessidades próprias e características 

diversas das dos adultos, como o interesse pela exploração de objetos e pelo jogo” 

(OLIVEIRA, 2011, p.63) e contribuíram para a concepção de criança e infância que temos 

ainda hoje.  São eles: Comênio (1592-1670), Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), 

Decroly (1871-1932), Froebel (1782-1852) e Montessori (1879-1952), dentre outros. 

   Ainda hoje, existem diversas concepções de infância, sendo de natureza 

ideológica, segundo Kramer (2011), essas concepções ocorrem em dois níveis, da relação 

criança/adulto e da relação criança/sociedade. No primeiro caso, o adulto percebe a criança 

como ser fraco, incompleto e exerce sobre ela uma autoridade constante que é validada por 

uma grande parcela da sociedade. No segundo caso, a criança desempenha um papel que não 

é social, estando à margem nas relações sociais, tanto no que se refere à produção de bens 

materiais como na participação das decisões. A autora descreve, ainda, nas concepções da 

infância a partir da análise da pedagogia tradicional e pedagogia moderna. Na pedagogia 

tradicional, “a natureza da criança é originalmente corrompida”, sendo papel da educação 

impor limites através da disciplina e da determinação de regras, baseia-se na autoridade do 

adulto; já na pedagogia moderna, a criança é vista como um ser inocente e é papel da 

educação resguardar  o natural infantil, preservando sua pureza e a protegendo da corrupção 

da sociedade, baseia-se na “liberdade da criança e na expressão de sua espontaneidade”.(p.20-

22) 

   Percebe-se que compreender a infância não é tarefa fácil, uma vez que a infância é 

uma construção social. No entanto, é preciso buscar compreendê-la, e compreender a criança 

como sujeito de sua história e também produtora de cultura para que possamos alcançar os 

objetivos da educação infantil e, para o professor como intelectual que atua em um campo de 

conhecimentos específicos e cuja intervenção é essencial no processo de mudanças na 

sociedade, precisa ter esta compreensão bem clara. 

Como pudemos observar existem diferentes formas de se compreender a infância 

e a criança. E, dentro do ambiente educativo não ocorre de maneira diferente, pois cada um 

compreende de acordo com seus ideais, suas vivências e expectativas. Assim, a infância é 

uma construção social que varia de acordo com o contexto histórico. 

   Em paralelo ao desenvolvimento das concepções de infância, surgem as creches 

ou asilos como locais de guarda e educação das crianças em situação desfavorável cuja igreja 

foi a primeira instituição responsável. Oliveira (2011) afirma, 
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As ideias de abandono, pobreza, culpa, favor e caridade impregnam, assim, as 

formas precárias de atendimento a menores nesse período e por muito tempo vão 

permear determinadas concepções acerca do que é uma instituição que cuida da 

educação infantil, acentuando o lado negativo do atendimento fora da família. (p. 

59) 
   

   O surgimento dos primeiros jardins de infância, nos anos de 1875 (Rio de Janeiro) 

e 1877 (São Paulo), se dá em um contexto totalmente diferente no qual o objetivo era de 

contribuir para o desenvolvimento infantil, e “dirigiam seu atendimento para as crianças dos 

extratos sociais mais afortunados” (OLIVEIRA, 2011, p. 93). 

   Explica-se a necessidade de, ainda hoje, superarmos a maneira dual e 

contraditória na qual a creche e a pré-escola são tratadas e concebidas pela sociedade: a 

creche para o cuidado e a pré-escola para a educação.  

   No Brasil, até a metade do século XIX, o atendimento aos pequenos inexistia, já, a 

partir da segunda metade deste século podem-se observar algumas ações isoladas de proteção 

à criança devido às altas taxas de mortalidade infantil e ao abandono dos pequenos e, na 

tentativa de solucionar esses problemas e, ainda, com o objetivo de construir uma nação 

moderna, foram criadas instituições com novos preceitos educacionais numa imitação do 

modelo europeu de “jardim da infância”, como relata Oliveira (2012). 

   Primeiramente houve a criação de creches, asilos e internatos para cuidar das 

crianças pobres e depois surgiram os jardins de infância. O primeiro jardim da infância foi 

instituído em 1862, no Paraná, sob os cuidados de entidades privadas; já o primeiro jardim da 

infância público foi criado em São Paulo, em 1896. Porém, na época, a preocupação do 

governo era com o ensino primário que atendia a uma pequena parcela da população em idade 

escolar e esses jardins da infância foram direcionados às crianças provenientes de classe 

social privilegiada. (OLIVEIRA, 2011, p.92-93) 

   No início do século XX, a situação começou a se alterar. Em 1899, foi criada no 

Rio de Janeiro, pelo médico Arthur Moncorvo Filho, a entidade mais importante do período, o 

Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Brasil com o objetivo de cuidar das crianças 

pobres e de criar maternidades, creches e jardins da infância. (KRAMER, 2011) (Kuhlmann 

Jr, 2015) 

   Em paralelo, e em consequência à intensa urbanização e industrialização, o 

movimento operário começou a cobrar do Estado a criação de creches e escolas maternais 

para deixar seus filhos. Aliado a isso, as elites no poder defendiam as creches como 

ambientes, nos quais, as crianças carentes estariam seguras e saudáveis, além dos debates 
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nacionais acerca da questão educacional onde a educação pré-escolar era colocada como base 

do sistema escolar, a partir do Movimento da Escola Nova.  

 

Todavia, mais uma vez pode-se observar o dualismo com que a questão educacional 

é tratada no país: o debate sobre a renovação pedagógica dirigiu-se mais aos jardins 

de infância, onde estudavam preferencialmente as crianças dos grupos sociais de 

prestígio, do que aos parques infantis e outras instituições que atendiam crianças nos 

meios populares (OLIVEIRA, 2012, p.24). 

   O trabalho realizado nas creches continuava a ter um caráter 

assistencialista/higienista, sendo pouco valorizadas iniciativas de trabalho voltadas para o 

desenvolvimento afetivo e intelectual das crianças pequenas, onde a preocupação era o bem 

estar físico e alimentar.  

   Surge, no período dos anos de 1970, estudos baseados em teóricos americanos e 

europeus, a teoria da “educação compensatória” baseada no fato de as crianças pobres 

sofrerem de “privação cultural” que explicaria o fracasso escolar delas, e o atendimento em 

instituições de educação para as crianças pequenas (creches e jardins da infância) 

possibilitaria ou compensaria as condições desprivilegiadas às quais estavam sujeitas. Porém, 

as raízes dos problemas sociais vividos por essas famílias ficavam ocultas. Assim, foram 

elaboradas propostas de trabalho que visavam a estimulação precoce e o preparo para a 

alfabetização nos moldes da educação da escola primária sem que se perdesse o caráter 

assistencialista. 

   No entanto, foi a partir da década de 1980 que, professores, pais e estudiosos 

buscaram, através dos movimentos de massa, levantar questionamentos políticos acerca das 

desigualdades sociais levantadas pelos moldes educativos em vigor. Propunham uma prática 

pedagógica que promovesse o desenvolvimento linguístico e cognitivo das crianças. Esses 

movimentos aliado às lutas pela democratização do ensino e aos movimentos feministas, 

culminaram na conquista do reconhecimento da educação em creches e pré-escolas como 

direito da criança e dever do Estado a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

   A esta conquista legal somaram muitas outras das quais podemos destacar a Lei 

de Diretrizes e Bases, de 1996, e mais recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil, de 2009, que normatizou que práticas educativas e de cuidado são 

complementares e indissociáveis.  
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   Percebemos que as conquistas da educação infantil no decorrer da história do 

nosso país foram bastante acentuadas e que a ação pela sua melhoria continua em processo 

constante. Reconhecemos que ainda há muito pelo que se lutar para que se alcance o ideal de 

atendimento que as crianças têm direito.  

1.2 O panorama da Educação Infantil no município de Canavieiras/BA 

 

O município de Canavieiras está localizado na Mesorregião Sul da Bahia e na 

Microrregião de Ilhéus e Itabuna. Tem como municípios limítrofes: Una (ao norte), Belmonte 

(ao sul), Santa Luzia e Mascote (oeste); sendo que ao leste tem-se o Oceano Atlântico.  Situa-

se a 559 km da capital do estado, Salvador e possui uma área de 1.326,931 km
2
. 

De acordo com o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, Canavieiras possui uma população de 32.336 habitantes, sendo 25.903 na 

Zona Urbana e 6.433 na Zona Rural. Desse número de habitantes, vale ressaltar que 16.247 

são mulheres e 16.089 são homens. A população infantil (0-5 anos) é composta por 3.115 

habitantes; o número de habitantes de 6 a 17 anos corresponde a 7.729 habitantes.  

Segundo o Cartório de Registro Civil, nos últimos cinco anos, entre 2011 e 2015, 

o número de crianças nascidas e registradas no município, isto é, que estão na faixa etária de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos foi de 2.473. Desse total, 1.414 crianças têm de 0 (zero) a 3 (três) anos 

e 1.059 estão entre  4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade. Em relação ao censo de 2010, o 

número de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos no município diminuiu de 642, o que equivale 

a uma queda de  20,6%. É importante salientar que esses dados foram colhidos no cartório 

devido à falta de informação no IBGE sobre o quantitativo dessa faixa etária nesse período. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Canavieiras é de 0,59, segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD (2010), sendo considerado 

baixo, e seu Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Censo do IBGE de 2010, é de R$ 

164.588 mil. Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM-PNUD, 

2010), o município alcançou 0,590, sendo que o IDHM – Renda é 0,596, o IDHM – 

Longevidade é 72,74 e o IDHM – Educação equivale a 0,434. Observa-se que no ranking 

nacional, o município ocupa o 3.943º lugar e no ranking municipal ocupa a 141ª posição, 

sendo que o IDHM menor é o de educação e o mais elevado é o de longevidade.  

Quanto ao atendimento em educação, a rede pública municipal abrange a 

Educação Infantil em creches e pré-escolas, o ensino fundamental I e II e as modalidades de 

educação de jovens e adultos, a educação especial e a educação do campo. 
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Atualmente o município dispõe de 45 instituições públicas municipais de ensino, 

sendo que8  não atendem nem creche nem pré-escola, mas apenas o ensino fundamental. 

Desse total, 7 possuem turmas/salas de pré-escola (4 e 5 anos de idade) na localidade urbana; 

27 possuem turmas/salas de pré-escola (4 e 5 anos de idade) na localidade campo; 3 atendem 

exclusivamente a Educação Infantil (creche e pré-escola) na localidade urbana. Dessas, uma 

escola atende somente a pré-escola (4 e 5 anos) em período parcial e duas creches (10 meses a 

3anos) que atendem em período integral. A seguir, descrevemos essas informações nos 

Quadros 1, 2 e 3. 

 

Quadro 1 - Instituições públicas municipais que atendem a pré-escola (4 – 5 anos de idade) 

conjuntamente com o ensino fundamental I (1° ao 4° ano) - localizadas na zona 

urbana 

Instituição Número de 

turmas/salas 

Número de 

Crianças 

1. Escola Comunitária São Boaventura 04 71 

2.Escola Municipal Rotary Clube 04 95 

3. Escola Municipal Isbela Freire Pimentel 02 46 

4. Escola Municipal Frederico Minervino 03 70 

5. Escola Municipal Liana Belém 01 11 

6. Escola Municipal Casimiro Luiz Gomes 01 09 

7. Escola Municipal Regina Célia 02 35 

Total 17 337 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/BA - Setor do Censo Escolar (abril/2016). 

 

Quadro 2 - Instituições públicas municipais que atendem a pré-escola (4 – 5 anos de 

idade)conjuntamente com o ensino fundamental I (1° ao 5° ano) - localizadas 

no campo 

Instituição Salas 

multisseriadas 

Número de 

turmas 

Número de 

Crianças 

1. Escola Municipal Antônio Brás 01 - 02 

2. Escola Municipal Alegria do Saber 01 - 05 

3. Escola Municipal A Volta de Cristo 01 - 10 

4. Escola Municipal Frei Vantuir 01 - 04 

5. Escola Municipal Clarindo José dos Santos 01 - 09 

6. Escola Municipal Dona Catudinha 01 - 02 

7. Escola Municipal Dr. Elias Ribeiro 01 - 11 

8. Escola Municipal Dona Tudinha 01 - 05 
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9. Escola Municipal Dr. Edmundo Lopes de Castro - 01 15 

10. Escola Municipal Fé em Deus 01 - 05 

11. Escola Municipal Hermógenes Freitas 01 - 05 

12. Escola Municipal Himério Cavalcante - 01 13 

13. Escola Municipal Joaquim Manoel Tinum 01 - 04 

14. Escola Municipal Pedro Gonçalves 01 - 02 

15. Escola Municipal da Juerana 01 - 03 

16. Escola Municipal Maria Soledade 01 - 06 

17. Escola Municipal 25 de maio 01 - 08 

18. Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição 01 - 09 

19. Escola Municipal Rui Barbosa 01 - 02 

20. Escola Municipal Santa Lúcia - 01 15 

21. Escola Municipal Santo Antônio da Ribeira Grande 01 - 02 

22. Escola Municipal Santo Antônio de Oiticica - 01 12 

23. Escola Municipal São Miguel 01 - 04 

24. Escola Municipal São Sebastião 01 - 07 

25. Escola Municipal São José 01 - 06 

26. Escola Municipal Sul América 01 - 03 

27. Escola Municipal São Pedro 01 - 04 

TOTAL 23 04 173 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/BA- Coordenação do Campo (abril/2016). 

 

Quadro 3 - Instituições públicas municipais de atendimento exclusivo à Educação Infantil: 

creche e pré-escola 

Instituição Faixa etária Número de 

turmas/salas 

Número de 

Crianças 

1.Escola de Educação Infantil Antônio Carlos 

Magalhães 

4 e 5 anos 12 281 

2.Creche Municipal Vovó Cabocla 10 meses a 3 anos 06 120 

3.Creche Municipal São Boaventura 1 ano a 3 anos 03 70 

Total  21 471 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/Ba- Setor do Censo Escolar (abril/2016). 

 

De acordo com o Quadro 3, o município apresenta somente três instituições 

exclusivas de Educação Infantil. Consideramos as informações do Quadro 3uma conquista do 

município, haja vista que ter espaços exclusivos de Educação Infantil possibilita uma 

orientação político-pedagógica mais focada à faixa etária, além da infraestrutura física 

adequada para atender os pequenos.  

Canavieiras ainda apresenta um número considerável de escolas de ensino 

fundamental com salas/turmas de pré-escolas. Esse cenário, no nosso entender, compromete o 
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desenvolvimento de um trabalho com a Educação Infantil, pois a organização da escola está 

focada no ensino fundamental e os espaços partilhados nem sempre dão atendem as demandas 

da Educação Infantil, aproximando o trabalho nessa etapa à escolarização. Contudo, há uma 

tendência no município em implantar outras instituições exclusivamente infantis.  

As instituições indicadas no Quadro 3 reúnem a maioria das professoras 

concursadas de Educação Infantil do município, totalizando 67 de um universo de 86  

docentes que trabalham nessa etapa. No município, temos 27 professoras contratadas que 

atuam na pré-escola, na localidade campo, e 10 professoras na sede. 

Nas escolas do campo que atendem as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de 

idade, 85% (QUADRO 2) oferecem atendimento em turmas multisseriadas. Somente 4 

escolas têm salas específicas para a pré-escola (4 – 5 anos de idade). Não há atendimento a 

creches, crianças de 0 a 3 anos de idade, no campo. O município de Canavieiras enfrenta 

dificuldades para o atendimento à Educação Infantil no/do campo. Diversas razões explicam 

esse fato. Dentre elas, destacamos: a rotatividade de crianças que a educação do campo 

apresenta, devido ao período de plantação e colheita; a infraestrutura insatisfatória; a 

dificuldade na contratação de professores e funcionários para atender as localidades; as 

condições de trabalho.  

Outra razão da dificuldade de o município ampliar a oferta da Educação Infantil, 

principalmente a creche, está na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar n° 

101, de 05 de maio de 2000, em seu Art. 20, inciso III, que proíbe os municípios de 

comprometerem suas despesas com contratação pessoal acima do percentual de 54% para o 

Executivo (de acordo com a lei, o gasto é de 60% para os municípios, sendo 54% para gastos 

com o Executivo e 6% para gastos com o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do 

Município, quando houver). Segundo o Setor de Contabilidade do município, no ano de 2015, 

a prefeitura gastou 70,69% de sua arrecadação com gasto de pessoal, ficando acima do limite 

estabelecido pela lei.  

O município também enfrenta dificuldade em manter turmas de pré-escola no 

campo, em função do número inconstante de crianças no/do campo. 

Neste ano de 2016, a rede pública municipal de Canavieiras possui 981crianças 

informadas na matrícula inicial
9
na Educação Infantil. 

                                                             
9
 Esses dados são contabilizados até 30 de abril de 2016. 
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Em relação à rede particular no município, no Quadro 4, identificamos as 

instituições que atendem as crianças pequenas em pré-escola,número de turmas/salas e 

número de crianças, conjuntamente com o ensino fundamental. 

 

Quadro 4 - Instituições particulares, número turmas/salas e número de crianças atendidas na 

pré-escola 

Instituição Número de 

turmas/salas 

Número de 

Crianças 

1. Centro Educacional John Fitzgerald Kennedy 3 32 

2. Escola João Calvino 4 48 

3. Escola El Shadai 3 46 

4. Escola Olavo Bilac 3 25 

5. Escola Rui Barbosa 6 84 

6. Escola Arca do Saber 4 58 

Total 23 293 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação Canavieiras/BA - Setor do Censo Escolar (abril/2016). 

 

No Quadro 5, apresentamos a única creche filantrópica do município, Jardim dos 

Anjos, que oferece creche (3 anos) e pré-escola (4 anos) em período integral. Essa instituição 

é mantida pela Organização não-governamental (ONG) italianaGiardinoDegliAngeli.Sua 

proposta pedagógica está baseada nos preceitos da Educação Infantil da região de Reggio 

Emília
10

. A prefeitura mantém parceria com a instituição, colaborando com a remuneração de 

6 professoras e 1 auxiliar de serviços gerais. 

 

Quadro 5 -Instituição privada de atendimento à Educação Infantil: creche e pré-escola. 

Instituição Número de 

turmas/salas 

Número de 

Crianças 

1. Creche Jardim dos Anjos 2 53 

Total 2 53 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/BA - Setor do Censo Escolar (abril/2016). 

Observamos, nos dados coletados, que a Educação Infantil no município tem, para 

o ano de 2016, um total de 1.327 crianças matriculadas:  em creches, 253 crianças e em pré-

escola, 1.084 crianças. Desse total, a rede pública municipal é responsável por 74% de 

                                                             
10

Uma pequena cidade situada na região de Emília Romagna, nordeste da Itália, criou um movimento de 

Educação Infantil após a Segunda Guerra Mundial, a partir da colaboração de pais, educadores e crianças. 

Desenvolve currículo idealizado por LorisMalaguzzi influenciado por Dewey, Wallon, Decroly, Vygotsky, 

Erickson, Freinet, Montessori, dentre outros estudiosos da Educação Infantil e da infância. 
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atendimento na Educação Infantil (creche e pré-escola), enquanto a rede particular fica 

responsável por 26% do atendimento. 

Se o dado de crianças nascidas nos últimos 5 anos, conforme o cartório, for 

levado em consideração, das 1.414 crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade e das 1.059 

crianças de4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, 1.146 crianças estão fora da escola. Em 

relação à creche, o município atende 253 crianças e possui, portanto, uma demanda de 1.161 

vagas para essa etapa. Para a pré-escola, o município atende 1.084 crianças, número superior 

aos dados levantados no cartório. Isso significa que Canavieiras universalizou e cumpre o 

PNE e o PME no que se refere ao atendimento à etapa da educação. Entretanto, no que diz 

respeito à creche (0 a 3 anos), o desafio está em atender as crianças dessa faixa etária.  

Apresentamos, ainda, um quadro com o levantamento das matrículas na Educação 

Infantil (creche e pré-escola) no município, da rede pública municipal e privada, nos últimos 

dez anos (2007- 2016), elaborado a partir dos censos escolares disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-INEP e organizados pela 

Secretaria Municipal de Educação- Setor do Censo Escolar, no mês de abril de 2016, com a 

matrícula inicial deste ano. 

 

Quadro 6 - Evolução de matrículas em Canavieiras/BA na Educação Infantil (creche e pré-

escolas), rede pública e privada,entre os anos de 2007-2016 

 

Ano Número de matrículas na Educação Infantil (creche e pré-escola) 

 

2007 

Dependência Creche Pré-escola (4 – 6 anos) 

Pública 125 1207 

Privada 58 301 

 

2008 

Dependência Creche Pré-escola (4 – 6 anos) 

Pública 87 1311 

Privada 39 376 

 

2009 

Dependência Creche Pré-escola (4 – 5 anos) 

Pública 85 866 

Privada 53 354 

 

2010 

Dependência Creche Pré-escola (4 – 5 anos) 

Pública 169 810 

Privada 58 281 

 

2011 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 150 760 

Privada 67 263 

 Dependência Creche Pré-escola 
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2012 Pública 74 664 

Privada 38 305 

 

2013 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 86 661 

Privada 96 240 

 

2014 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 86 668 

Privada 90 235 

 

2015 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 192 618 

Privada 50 252 

 

2016 

Dependência Creche Pré-escola 

Pública 190 791 

Privada 53 293 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação Canavieiras/BA- Setor do Censo Escolar (referência abril/2016 

matrícula inicial). 

 

O período compreendido entre 2007-2016, destacado no Quadro 6, identifica, 

dentre  os dados referentes às matrículas na Educação Infantil, como mais mais relevante, o 

atendimento na rede pública, denotando sua importância no atendimento à criança pequena. 

Em relação à pré-escola, identificamos que, entre 2007-2016, as matrículas 

decaem ano a ano. O ano de 2009 apresentou uma queda ainda maior na taxa de matrícula da 

pré-escola: 34% em comparação ao ano de 2008. Tal fato pode ser justificado pela inclusão 

das crianças de 6 anos ao ensino fundamental de 9 anos. As ofertas de vagas para a pré-

escola, entre 2009 e 2016, sofrem pequenas oscilações, para menos, em seu quantitativo.  

No que se refere à creche, no município, identificamos que,de 2007 a 2009, houve 

um decréscimo no número de matrícula. No ano de 2010, a matrícula foi de 169 crianças, um 

aumento de 49,7% em relação ao ano anterior. Em 2011, a matrícula decresce para 150 

crianças. Em 2012, o número de matrícula cai 51% em relação ao ano anterior. A queda de 

matrícula,e posterior aumento no número de vagas entre 2010 e 2011, se deveà abertura de 

uma creche, localizada no centro da cidade, em espaço cedido pelo Centro Espírita Bezerra de 

Menezes. A Creche Maria de Nazaré funcionou nos anos de 2010 e 2011, atendendo cerca de 

80 crianças na faixa etária de 1 (um) a 3 (três) anos de idade. No entanto, devido ao espaço 

inadequado e às irregularidades estruturais, encerrou-se o atendimento às crianças pequenas 

no final do ano de 2011, o que explica a queda de matrículas na creche em 2012. 

Entre os anos de 2013 e 2014, há um pequeno aumento de 14%, em relação a 

2012, no número de matrícula na creche, que se mantém. Esse quadro se modifica em 2015, 

com um acréscimo de 55,2% (192 crianças matriculadas) devido à instalação de uma nova 
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creche e à ampliação de outra unidade educativa. Vale ressaltar que o ato de implantação 

dessa nova creche decorre de dois fatores interligados: o direito à educação, reivindicado 

pelos pais/responsáveis das crianças via Ministério Público, e o esforço do município em 

atender a demanda, mesmo diante de dificuldades estruturais e financeiras. 

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil tem um importante 

papel na formação do ser humano, sustentado por estudos científicos indicativos de que 

quanto mais cedo se promove a estimulação e a orientação do ser humano para o 

desenvolvimento de seu potencial, maior efetividade se terá na constituição de habilidades e 

competências ao longo de sua vida, bem como na construção de auto-estima mais elevada. 

Neste sentido, as práticas educativas adotadas para crianças de 0 a 5 anos têm 

como finalidade a promoção de aprendizagens e do desenvolvimento integral, a formação de 

sua identidade e a relação com o conhecimento sociocultural,porém sem deixar de considerar 

as particularidades de cada criança em relação às suas formas de expressão, comunicação e 

interação. 

A organização da Educação Infantil pública no município, desde 2015, está 

estruturada da seguinte forma: 

 Berçário- de dez meses a um ano e onze meses; 

 Maternal I- de dois anos a dois anos e onze meses;  

 Maternal II- de três anos a três anos e onze meses; 

 Pré I- de quatro anos a quatro anos e onze meses; 

 Pré II- de cinco anos a cinco anos e onze meses. 

Essa estruturação é recente, pois, até o ano de 2014, as crianças com menos de um 

ano ainda não eram atendidas na creche, esse atendimento acontecia com casos esporádicos. 

A partir de 2015, a rede atende crianças de 10 meses a 5 anos de idade.  

No Quadro 7, apresentamos a organização da rede pública em relação ao número 

máximo de crianças por turma e ao número de professores por turma e turno. 

 

Quadro 7 - Estrutura/organização, faixa etária, quantidade de crianças por turma e número de 

professores na Educação Infantil de acordo com a idade no município de 

Canavieiras/BA 

Estrutura/Organização Faixa etária Quantidade (2 professores) 

Berçário 10 meses a 1 ano 14 crianças 

Maternal I 1ano e 1mês a 2 anos 16 crianças 

Maternal II 2anos e 1mês a 3 anos 20 crianças 
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Pré I 3anos e 1mês a 4 anos 22 crianças 

Pré II 4anos e 1mês  a 5 anos e 11meses 25 crianças 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/BA (abril/2016). 

 

É importante salientar que essa estrutura do Quadro 7 é uma conquista dos 

professores em relação ao número de atendimento a crianças na Educação Infantil, já que eles 

entendem a importância de se ter um número reduzido de crianças por turma para que se 

possa desenvolver um trabalho de qualidade e de acompanhamento individual das crianças. 

Essa estruturação da Educação Infantil pública, no município, é uma conquista também, já 

que, de acordo com as DCNEI, para se manter um trabalho de qualidade, há que se manter um 

padrão, estipulado em nível nacional, sobre um quantitativo de crianças por turma, 

professores habilitados e sem a presença de auxiliares de sala. Veja o Quadro 8, que versa 

sobre a indicação das DCNEI.  

 

Quadro 8 - Faixa etária, relação professor e crianças segundo asDCNEI 

Faixa etária Relação professor/crianças 

0 e 1 ano 6 a 8 crianças/ 1 professor 

2 e 3 anos 15 crianças/ 1 professor 

4 e 5 anos 20 crianças/ 1 professor 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 2009. 

 

De acordo com o Quadro 8, as DCNEI (2009, p.91) esclarecem que “o número de 

crianças por professor deve possibilitar atenção, responsabilidade e interação com as crianças 

e suas famílias, e levar em consideração as características do espaço físico e das crianças”. 

Assim, a partir da análise dos Quadros 7 e 8, podemos perceber que o município não só 

atende o estabelecido pela normativa como vai além: diminui o número de crianças da 

Educação Infantil (creche e pré-escola) por professor. 

  Dessa forma, percebemos a necessidade de elaboração de uma política municipal 

para a Educação Infantil, que assegure uma oferta de qualidade nessa etapa da educação como 

melhores condições de infraestrutura, equipamentos e materiais didáticos adequados e que 

atendam às especificidades dessa faixa etária e respeite os direitos infantis. 

 

2. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PROPOSTA 

 

 A partir da legislação educacional que determina para a Educação Infantil a 

função de educação e cuidado para as crianças, pensamos em alguns princípios orientadores 
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que precisam ser transformados em práticas cotidianas para que possamos ofertar uma 

educação de qualidade para os pequenos. 

 Esses princípios tornam-se balizadores dos planejamentos e das ações a serem 

vividas no ambiente educacional.  

 A instituição de Educação Infantil permite criar e consolidar convivências e 

interações com um grande número de sujeitos, além de vivências relativas aos diversos 

saberes. Ela deve proporcionar à criança o contato com o contexto cultural ao qual pertence, 

ampliando sua visão de mundo, em um local planejado e preparado para ser agradável e 

instigante à sua curiosidade, possibilitando o aprendizado do valor da beleza dos detalhes e 

onde pode ser ouvida e respeitada.  

 Tais práticas educacionais exigem docentes e profissionais envolvidos com o 

compromisso coletivo de oferecer atenção e assumir uma atitude de confiança nas crianças 

que ali se encontram para se relacionar e interagir com os adultos, aprendendo a conviver 

nesse mundo que a ela se apresenta. No entanto, as crianças não o apreendem passivamente. 

Elas interagem assimilando, rejeitando, transgredindo e transformando a si mesmas, as outras 

crianças, aos adultos e ao mundo.  

 Uma especificidade desse local em relação a outros espaços educativos das 

crianças pequenas, como a família, é a de que os adultos possuem uma intencionalidade 

pedagógica referenciada não apenas em valores pessoais e contingentes, mas em 

interpretações coletivas dos princípios debatidos e estabelecidos na sociedade através de suas 

legislações e teorias educacionais que foram apropriadas em programas de formação 

profissional que criam uma identidade institucional.  

 Assim, regida pela ética do respeito à criança, pela política de conhecer e 

compreender seu contexto social e suas culturas e também atenta à estética do mundo 

simbólico infantil a escola oportuniza a multiplicidade de formas de representação e os 

princípios políticos de participação e liberdade de expressão tão caros a uma sociedade 

democrática e participativa. 

 Diante do exposto, os princípios apresentados neste documento devem nortear o 

trabalho desenvolvido na Rede Municipal de Ensino de Canavieiras, tendo por finalidade 

pensar, articular, organizar, desenvolver e avaliar as práticas educativas das instituições de 

ensino que atendem à Educação Infantil.  

 Os princípios norteadores que orientam o processo educacional nessa etapa são: 

 Função da Educação Infantil; 

 Conceito de Criança e Infância; 
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 Direito à Educação; 

 Qualidade na Educação; 

 Perfil do Docente e Qualificação Profissional; 

 Brincadeiras e Interações; 

 Respeito à Diversidade e a Singularidade; 

 Gestão Democrática e Participativa. 

 

2.1 Função da Educação Infantil 

 

 A Educação Infantil, segundo a LDB/1996, é a primeira etapa da educação básica 

e tem por objetivo o desenvolvimento integral do educando, além de assegurar a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania, cabendo às instituições de atendimento 

às crianças pequenas o “papel ativo na construção de uma sociedade livre, justa, solidária e 

sócio ambientalmente orientada” (BRASIL, 2013, p.85). 

 As DCNEI, bem como os estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento infantil, 

determinam que as instituições de Educação infantil proporcionem às crianças atendidas 

interações e experiências que evidenciem o cuidar e o educar de forma indissociável. Além 

disso, trazem como meta a ser alcançada, a redução das desigualdades sociais, de acesso e 

permanência, bem como a qualidade da educação ofertada. As docentes, durante as 

discussões, mostraram a compreensão dessa indissociabilidade para a Educação Infantil. Isso 

pode ser verificado na fala de umas das professoras: “Eu acho que é um cuidar educando, à 

medida que você está cuidando, está educando o tempo todo, não é separado, você cuida 

educando”. 

 Ao cumprir sua função sociopolítica e pedagógica, a Educação Infantil e, 

consequentemente, as instituições que contemplam esta etapa, devem 

ser espaços privilegiados de convivência, de construção de identidades coletivas e de 

ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, por meio de práticas 

que atuam como recursos de promoção da equidade de oportunidades educacionais 

entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais e às possibilidades de vivência da infância. (PROFESSORA) 

 

  

 Entendemos, a partir do exposto, que o trabalho na Educação Infantil advém de 

concepções de desenvolvimento que entendem as crianças como sujeitos históricos e de 

direitos, além de analisá-las nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e, mais 

concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes fornecem elementos relacionados às 
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mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos para a construção 

de uma identidade autônoma. 

  As crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos demanda uma instituição educativa que 

tenha como foco a criança e como prática pedagógica a oferta de experiências diversificadas, 

qualificadas, aprofundadas, complexificadas, sistematizadas, nas quais a qualidade seja 

discutida e socialmente partilhada, ou seja, uma instituição aberta à família e a sociedade 

como nos traz o Ministério da Educação/MEC, no documento “Práticas cotidianas na 

Educação Infantil: bases para reflexão sobre as orientações curriculares”, publicada em 2009. 

  Ao realizarmos um trabalho com as crianças no qual sejam contemplados o cuidar 

e o educar de maneira integrada devemos respeitar os princípios éticos no que se refere à 

formação da criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum; atender os princípios políticos no que se refere à 

formação da criança para o exercício progressivo dos direitos e dos deveres da cidadania, da 

criticidade e do respeito à ordem democrática e contemplar os princípios estéticos no que se 

refere à formação da criança para o exercício progressivo da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

   

2.2 Conceito de Criança e Infância 

 

 A criança é sujeito histórico e de direitos dotado de criatividade, habilidade, 

imaginação e inteligência, e que precisa ser respeitada nas suas peculiaridades e 

individualidades. Está em constante desenvolvimento, crescimento e aprendizado, e cria 

estratégias para compreender o mundo que a cerca e que faz das brincadeiras uma ferramenta 

importante para essa compreensão.  

 Segundo o Parecer CNE/CEB nº20 de 2009, que deu origem às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/ DCNEI, esse desenvolvimento se dá a partir 

das interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por elas estabelecidas 

com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se 

insere. 

 Cada nova aquisição serve de suporte para as aquisições subseqüentes. Sendo 

assim, é importante que se tome consciência das suas características e necessidades para 

oferecer-lhes estímulos adequados que possibilitem seu pleno desenvolvimento.  

  A partir dos debates realizados podemos verificar que,embora o senso comum que 

impera na sociedade compreenda a criança como um ser a ser construído, de futuro, as 
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docentes do município demonstraram ter superado essa ideia. Nos discursos registrados, 

mostraram entendimento da importância de se ter clareza das especificidades da criança e da 

infância e de suas potencialidades. Como podemos observar na fala de uma das docentes que 

participaram das discussões na elaboração deste documento: “A minha concepção de infância 

precisa estar clara... o meu aluno ele é um sujeito de direitos, mas ele também é um sujeito de 

deveres porque eu preciso ensinar a ele e ele vai aprender isso na educação infantil”.  

Afirmaram, ainda, a relevância de se respeitar as características de cada faixa 

etária, de considerar a criança enquanto sujeito e de conscientizar os pequenos de seus direitos 

e deveres como cidadãos, corroborando com a definição de criança defendida por Kramer 

(2006, p.15), quando diz que, 

Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas condições das 

sociedades em que estão inseridas. A criança não se resume a ser alguém que não é, 

mas que se tornará (adulto, no dia em que deixar de ser criança). Reconhecemos o 

que é específico da infância: seu poder da imaginação, a fantasia, a criação, a 

brincadeira, entendida como experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas 

detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela produzidas. Esse modo de 

ver as crianças favorece entendê-las e também ver o mundo a partir do seu ponto de 

vista. A infância, mais que estágio, é categoria da história: existe uma história 

humana porque o homem tem infância. As crianças brincam, isso é o que as 

caracteriza.  

 

Assim, entendemos a importância de se refletir, problematizar e desvelar o 

trabalho desenvolvido com as crianças uma vez que o mesmo denota a visão de sociedade, de 

educação e de mundo que sustenta toda e qualquer ação pedagógica. 

 

2.3 Direito à Educação 

 

 A educação como direito de todos é uma prerrogativa da Constituição Federal que 

determina em seu Art. 205“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1988). 

 Observamos a questão do direito à educação na fala de uma das docentes quando 

se refere à procura por vagas nas creches, “A educação é para todos. As pessoas hoje estão 

procurando e a gente não pode diferenciar um do outro... Chegou a lei... é pra quem?! Não 

importa se você é rico ou milionário ou não, se você procura, você tem direito...” 

(PROFESSORA) 

 Dentro das prerrogativas instituídas pela legislação, acreditamos que uma 

educação infantil para todos deva: possibilitar aos pequenos o acesso, permanência e sucesso 
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no contexto de uma oferta de qualidade; considerar que toda criança é única, possuindo 

características, interesses, potencialidades, limitações e especificidades em relação à 

aprendizagem que precisam ser pensadas, estimuladas e trabalhadas; refletir, respeitar e 

valorizar a vasta diversidade de características e especificidades da criança assegurando uma 

prática pedagógica centrada no atendimento das mesmas; proporcionar uma educação para 

todos, que possibilite a construção de uma sociedade inclusiva. 

 Assim, consideramos relevante apontar a formação integral da criança como um 

dos princípios desta proposta por entendermos que ao formá-las integralmente nas instituições 

de Educação Infantil, concomitantemente o cidadão também está sendo formado para atuar 

ativa e conscientemente no meio social em que está inserido.  

 

2.4 Qualidade na Educação 

 

 Promover uma educação de qualidade é um dos desafios da rede municipal de 

Canavieiras por compreendermos que conceituá-la é uma tarefa extremamente complexa, uma 

vez que não há um consenso acerca de seu sentido entre teóricos e estudiosos 

Segundo o Parecer nº20, de 2009, que deu origem às DCNEI, “o atendimento ao 

direito da criança em sua integralidade requer o cumprimento do dever do Estado com a 

garantia de uma experiência educativa com qualidade a todas as crianças na educação 

infantil” (BRASIL, 2013, p.91) 

Compreendemos que o conceito de qualidade seja relativo e que implique opções, 

no entanto, em nossa concepção, a qualidade na Educação Infantil está diretamente ligada aos 

quatro fatores: a organização de um currículo em que a criança seja considerada sujeito de 

direito, a formação sólida de professores atuantes na Educação Infantil, a valorização desses 

professores e o desenvolvimento institucional de escola infantil. 

Consideramos como referência para a qualidade da educação no município o 

documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil/PNQEI, publicados 

em 2006, que visa a estabelecer qualidade para a Educação Infantil, e que destaca, dentre 

outros aspectos, a gestão democrática, o financiamento e a formação docente, além da 

necessidade de elaboração e implementação de propostas curriculares que atendam as 

especificidades da criança, considerando-a como “cidadãos de direito; indivíduos únicos e 

singulares; seres sociais e históricos; competentes, produtores de cultura; indivíduos humanos, 

parte da natureza animal, vegetal e mineral” (BRASIL, 2006, p.18). Trazem a prerrogativa de 

uma oferta de qualidade para creches, pré-escolas e centros de Educação Infantil com o 
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intuito de estimular ações que promovam a igualdade de oportunidades, levando em 

consideração as diferenças, diversidades e desigualdades do nosso país (BRASIL, 2006, p.3). 

 No entanto, é preciso considerar dimensões que vão além da instituição escolar, 

que diz respeito aos aspectos socioeconômicos e culturais dos envolvidos no processo 

educativo e a compreensão da educação como um direito do indivíduo e dever do Estado, 

garantindo padrões mínimos de qualidade. 

 Assim, dentre outros aspectos, devemos considerar os problemas sociais refletidos 

nas instituições de Educação Infantil, os determinantes socioeconômicos e culturais dos 

cidadãos atendidos pela rede educacional pública, visão que se tem da instituição no meio em 

que está inserida, acesso da comunidade escolar aos bens culturais e tecnológicos e 

possibilidades de melhoria de vida das camadas sociais menos favorecidas. 

 Dessa maneira, cada instituição é responsável pela elaboração e implementação de 

ações e/ou projetos escolares que envolvam questões acerca da comunidade na qual está 

inserida. Para tanto, é preciso ter clareza a respeito de sua finalidade enquanto instituição 

educacional e dos conceitos que embasam o processo de aprendizagem das crianças, bem 

como estabelecer procedimentos de avaliação processual de suas ações, para que (re)construa 

o seu trabalho constantemente, tendo como foco o desenvolvimento significativo dos 

pequenos. 

 No compromisso com a oferta de uma educação pública de qualidade, há ainda os 

aspectos de organização e gestão de cada instituição, condições de oferta, formação, 

profissionalização, ação pedagógica, acesso,permanência e desempenho escolar. 

 Diante do exposto, entendemos que a oferta de qualidade na Educação Infantil se 

configura em um desafio para a gestão municipal por demandar alto investimento e 

organização. No entanto, temos clareza do papel desta etapa na vida das crianças e a 

elaboração desse documento configura mais uma ferramenta na efetivação de uma educação 

equânime e de qualidade. 

  

2.5 Perfil do Docente e Qualificação Profissional 

 

 Durante muito tempo, o trabalho realizado com as crianças pequenas era exercido 

por profissionais sem formação específica, uma vez que a educação e o cuidado não eram 

vistos como fatores conjuntos, indissociáveis. Ao contrário, eram tratados de forma separada, 

apartada. O primeiro era função da escola e o segundo era mais uma tarefa assistencialista às 

famílias mais necessitadas.    
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 Hoje, diante de toda compreensão acerca do desenvolvimento e aprendizagem 

infantil, exige-se outro perfil de profissional para o trabalho com as crianças. Sabe-se que 

realizar um trabalho com os pequenos demanda uma formação específica, pois não é apenas 

uma atividade de guarda ou proteção, mas uma responsabilidade educacional na qual são 

necessárias proposições teóricas claras, planejamento e registro, como nos traz o documento 

“Práticas cotidianas na Educação Infantil: bases para a reflexão sobre as orientações 

curriculares”, divulgado pelo MEC em 2009. 

 As demandas e especificidades da criança pequena exigem dos docentes 

concepções e habilidades que a formação de professor para as outras etapas não são 

suficientes, não dando conta das instâncias de cuidar e educar de forma conjunta.  

 O trabalho com crianças pequenas exige que o professor tenha formação constante 

e reflexão sobre a prática realizada uma vez que a mesma é realizada em parceria com outro 

docente, transcendendo a atividade individualizada. Isso significa propor uma formação que 

contemple a ação coletiva na qual predomine a importância das relações humanas e do 

trabalho cooperativo. 

 A postura do professor deve ser a de organizador, mediador e elaborador de 

materiais, ambientes e atividades que permitirão às crianças construir ações sobre objetos e 

formas de pensamento. Ao professor cabe trabalhar com conceitos de naturezas diversas que 

abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das 

diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação 

bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo 

constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a 

comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. A 

observação, o registro, o planejamento e a avaliação são instrumentos essenciais para a 

reflexão sobre a prática direta com as crianças.  

Ao educar e cuidar de crianças pequenas, o professor não oferece apenas aquilo que 

sabe, mas também aquilo que é através das interações. Há uma especificidade clara 

no trabalho do professor de educação infantil que é a de ter a sensibilidade para as 

linguagens da criança, para o estímulo à autonomia, para mediar a construção de 

conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos e, também, para se colocar no 

lugar do outro, aspectos imprescindíveis no estabelecimento de vínculos com bebês 

e crianças pequenas. A formação precisa integrar o desenvolvimento das 

sensibilidades e das capacidades intelectuais dos professores, pois eles são 

profissionais, como tantos outros, para os quais a relação é uma ferramenta de 

trabalho (BRASIL, 2009b, p.37). 

 
 Percebemos, assim, que a especificidade do trabalho desenvolvido na Educação 

Infantil demanda do profissional que atua nesta etapa o desenvolvimento da sensibilidade 
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acerca das características específicas das crianças pequenas e de sua linguagem no intuito de 

estimular a autonomia e a construção de conhecimentos. 

 Diante do exposto, a formação dos docentes vem assumindo posição de destaque 

nas discussões relativas às políticas públicas. É uma preocupação que se evidencia nas 

reformas que vem sendo implementadas na política de formação docente, bem como nos 

estudos e publicações da área e nos debates acerca da formação inicial e continuada dos 

professores. Nessas dimensões, a formação continuada aparece como requisito no processo de 

melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos docentes em sua rotina de trabalho e 

em seu cotidiano escolar.  

 A partir das políticas públicas, a formação continuada de professores tem seu 

amparo legal na LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira), 

ao regulamentar o que já determinava a Constituição Federal de 1988, instituindo a inclusão 

nos estatutos e planos de carreira do magistério público, o aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive em serviço, na carga horária do docente. No seu Artigo 67, a 

LDB/1996, amplia a compreensão da valorização dos profissionais da educação ao 

estabelecer que “os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público”: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. (BRASIL, 1996.) 

 

 Nota-se nesse artigo e incisos a importância da valorização do magistério, 

assegurando-lhes formas de garantia desse reconhecimento, na perspectiva salarial. Dentre 

eles, destacamos o aperfeiçoamento profissional de forma continuada como componente 

importante na política de valorização do profissional de educação, inclusive porque a 

LDB/1996 prescreve que, para esse aperfeiçoamento continuado, haja licenciamento 

periódico remunerado para esse fim. Outro aspecto da valorização via salário é a progressão 

na carreira via titulação ou habilitação, e avaliação do desempenho. Ainda, a garantia aos 
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docentes de período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga de 

trabalho, portanto, remunerado. 

 No município de Canavieiras/BA, a valorização docente, é tratada no Plano de 

Carreira do Magistério Público, Lei de nº 875, regulamentada em 2008 e tem como meta a 

regulação do exercício da docência na Rede Municipal de Ensino. 

  Ser professor é educar-se permanentemente, uma vez que o processo educativo 

não se encerra, é contínuo. Isto nos permite reconhecer que cada conhecimento construído 

pelos docentes com suas crianças, vai implicar novas relações com outros conhecimentos, 

novas procuras, perguntas, dúvidas e, consequentemente, novas construções, num processo 

permanente onde a formação dos professores em serviço é entendida como uma "formação 

contínua", no cotidiano e a partir do cotidiano profissional destes. No entanto, somente esta 

“formação contínua” não dá conta dos avanços e conhecimentos construídos universalmente. 

 Deste modo, a formação continuada deve pautar-se em princípios de uma 

educação igualitária (no sentido de ser direito de todos), com vistas ao sucesso das crianças e 

prevendo avanços nas áreas na qual é ofertada. Também, evidencia-se a importância de 

termos um setor ligado à área de ensino, que ficará responsável pela organização, 

planejamento e estruturação das propostas de formação continuada como prevê o PME/2015. 

 É necessário que o município, ao propor formação continuada aos profissionais da 

educação, tenha em vista as demandas reais do ensino e que tenha mecanismos compatíveis 

para acompanhar as necessidades e os resultados obtidos em cada formação. 

 Assim, no intuito de formar um profissional que atenda às demandas e 

especificidades da Educação Infantil, deve-se, acima de tudo, buscar o desenvolvimento de 

um profissional capaz de dominar sua própria evolução, construindo competências e saberes 

novos ou aprofundados a partir de suas aquisições em cursos, palestras e seminários, além dos 

conhecimentos adquiridos a partir da sua experiência com as crianças pequenas. 

 

 

 

 

2.6 Brincadeiras e Interações 

 

 Segundo as DCNEI,todas as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras. Neste sentido, é 

função das instituições que ofertam esta etapa da educação propiciar situações nas quais as 
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crianças interajam com diferentes pessoas, objetos e elementos culturais e sociais. A partir 

dessas interações criam-se vínculos positivos com o outro e com o conhecimento, pois o 

modo como estas interações se constituem influencia no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento dos pequenos e na construção da sua autonomia e identidade. Além de 

mediar estas situações com as crianças, as instituições educativas precisam criar relações de 

proximidade, confiança e apoio mútuo com a comunidade escolar e com a família das 

crianças, pois estes transmitem segurança em relação ao ambiente escolar e se tornam 

participantes do processo educacional. Ao propiciar esta relação de parceria com as famílias e 

comunidade, estará também, propiciando formas diferentes de interação que contribuem para 

que a criança construa novas formas de conhecimentos. Os profissionais da instituição de 

atendimento à criança devem, ainda, procurar estabelecer entre si uma relação de respeito, 

ética e colaboração recíproca, pois, assim, facilita-se a comunicação efetiva entre eles, a troca 

de experiências e a criação de um clima favorável à formação plena da criança.  

 A ludicidade deve estar presente na maioria das atividades desenvolvidas na 

Educação Infantil, pois o “brincar dá à criança oportunidade para imitar o conhecido e para 

construir o novo, conforme ele reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se 

aproxime ou se distancie da realidade vivida, assumindo personagens e transformando objetos 

pelo uso que deles faz” (PARECER CNE/CEB Nº 20/2009).  

 

O respeito incondicional ao brincar e à brincadeira é uma das mais importantes 

funções da educação infantil, não somente por ser no tempo da infância que essa 

prática social se apresenta com maior intensidade, mas justamente, por ser ela a 

experiência inaugural de sentir o mundo e experimentar-se, de aprender a criar e 

inventar linguagens através do exercício lúdico da liberdade de expressão. Assim, 

não se trata apenas de um domínio da criança, mas de uma expressão cultural que 

especifica o humano (BRASIL, 2009b, p.70). 

 

 As brincadeiras precisam atender as necessidades e interesses das crianças, de 

acordo com a faixa etária, e por meio dela é possível promover o conhecimento dos pequenos 

a respeito de si e do mundo, trabalhar com diferentes linguagens, construir conceitos, interagir 

com manifestações e tradições culturais, estimular a autonomia infantil, a imaginação, 

criatividade e expressividade.  

 Faz-se necessário garantir contextos que favoreçam a exploração, pelas crianças, 

de diferentes materiais e instrumentos através de suas brincadeiras. Este fato exige das 

instituições de Educação Infantil o planejamento e organização de espaços e tempos, além da 

disponibilidade de material lúdico para o desenvolvimento das interações através das 

brincadeiras e jogos. No entanto,  
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Não bastam espaços, materiais e repertórios adequados, há a necessidade da 

presença de adultos sensíveis, atentos para transformar o ambiente institucional em 

um local onde predomina a ludicidade. É necessário que o profissional que atua 

diretamente com a criança pequena tenha conhecimento sobre a “cultura lúdica”, um 

amplo repertório que possa ser oferecido às crianças nas diversas circunstâncias e, 

principalmente, compartilhe a alegria, a beleza e a ficção da brincadeira. O adulto, 

ao ser tocado em seu poder de reaprender a espantar-se e maravilhar-se, torna este 

momento de aprendizado, um momento de regozijo entre ele e as crianças (BRASIL, 

2009b, p.74). 

 

 

 Diante do exposto e da citação podemos inferir que a compreensão do papel do 

adulto, ou mais especificamente do docente, implica em abandonar as práticas habituais da 

escolarização precoce na qual o professor ensina à criança como pensar, agir, se comportar e o 

que saber. 

 Enfim, entendemos que o brincar, além de ser um direito da criança, possibilita o 

enriquecimento de relações e a promoção de aprendizagens no contexto educacional. 

  

2.7 Respeito à diversidade e a singularidade 

 

 A sociedade na qual vivemos é formada por uma imensa diversidade que se 

expressa nas mais variadas formas, tanto nas características físicas, psíquicas, sociais, 

culturais e biológicas. Nessa perspectiva, a diversidade traz em si uma imensa riqueza para os 

indivíduos, para a cultura e para a natureza. No entanto, essa mesma sociedade é 

hierarquizada e excludente, acarretando desigualdades e geram modos de exclusão e 

segregação. 

 As diversidades estão presentes na expressão das singularidades de cada indivíduo 

em sua forma de ser e estar no mundo e nas manifestações sociais e culturais. No entanto, 

essas singularidades nem sempre foram consideradas. 

Por muito tempo, os estabelecimentos educacionais de Educação Iinfantil 

cumpriram sem questionamento o papel de “homogeneizar” os comportamentos das 

crianças e prepará-las para tornarem-se “bons alunos” para a escola fundamental. A 

defesa de uma escolaridade “única” manifestava-se como estratégia para superar as 

desigualdades sociais, mas, geralmente, a operacionalização desse processo acabava 

levando algumas crianças, as “diferentes” ou as consideradas “minoritárias”, ao 

fracasso. Isto é, aquelas que, por diferentes motivos, não acompanhavam o processo 

de uniformização eram desconsideradas ou excluídas. O grande desafio educacional 

do momento é o de como pensar e como realizar uma escola concebida para a 

universalização – isto é, para socializar e ensinar a todos – que possa cumprir 

também a meta contemporânea de educar enfatizando os processos de individuação 

e singularização (BRASIL, 2009b, p.60). 
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 Dessa forma, trabalhar a diversidade nos espaços educativos torna-se fundamental 

para a qualidade do ensino. As crianças possuem diferenças de temperamento, atitudes, credo 

religioso,  gênero, etnia, características físicas, habilidades e de conhecimentos.  

 Os espaços da Educação Infantil devem proporcionar construções em que estes 

temas sejam tratados no cotidiano e não apenas em datas comemorativas ou em outras 

situações esporádicas. Se desde cedo, essas situações fossem abordadas nas instituições 

sociais, principalmente nos espaços educativos, considerados prioritários, já que são neles que 

são formados os sujeitos, haveria menos práticas de discriminação e de exclusão presentes no 

contexto social.  

 Corroborando com essa discussão, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2010), concebem a criança como sujeito que constrói sua 

identidade a partir das relações, interações e práticas cotidianas, portanto estas precisam ser 

repensadas cotidianamente. 

 O referido documento chama a atenção para a garantia da dignidade da criança 

como pessoa humana e que deve assegurar dentro dos espaços educativos, a proteção desta 

contra qualquer forma de violência - física ou simbólica – e negligência. (BRASIL, 2010, p. 

21).  

É importante ressaltar que a abordagem da diversidade nos espaços educativos 

apontam para questões históricas sobre a forma como grupos sociais se relacionam baseada 

em concepções sociais e políticas. Isso influencia a formação dos professores e professoras, a 

construção dos currículos, escolha de metodologias, avaliações e materiais didáticos.  

Por convivermos em contextos com resquícios herdados do colonialismo, esse 

debate ainda encontra muitas barreiras no interior das instituições. É assim, que consideramos 

que este está apenas no início e deve ser levado a reflexões e mudanças urgentes de atitudes. 

O cientificismo precisa ser visto como caricatura que sempre justificou concepções 

contraditórias sobre as questões da diversidade, do ser diferente e respeitado e respeitada 

como tal.  

 

 

 

2.7.1 Diversidade Cultural e Biodiversidade 
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 A diversidade cultural é considerada patrimônio comum da humanidade e, de 

acordo com a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural elaborada pela UNESCO, 

em seu artigo 1º, entende-se que:  

 

A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se 

manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os 

grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de 

inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 

necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o 

patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em 

beneficio das gerações presentes e futuras (UNESCO, 2002). 
 

 Dessa forma, podemos estabelecer relações entre a riqueza cultural humana e sua 

interação com o meio ambiente, uma vez que a existência humana depende da interação com 

as outras espécies e, reconhecemos que a biodiversidade é requisito para a qualidade de vida. 

No intuito de um melhor entendimento acerca dessa interdependência, se faz necessário o 

conhecimento e compreensão do conceito de biodiversidade. 

A biodiversidade pode ser definida como a variedade de vida no planeta, 

englobando também, toda a variedade genética, a variedade de espécies da flora, da fauna e de 

micro-organismos e, ainda, a variedade de comunidades, habitats e ecossistemas, formados 

pelos organismos que coabitam e se inter-relacionam no planeta Terra. E, ao considerarmos 

que, todos os seres humanos fazem parte da natureza, a questão da biodiversidade se sobrepõe 

ao campo das ciências naturais, passando para o campo do humano, ou seja, a biodiversidade 

vem alargar a compreensão dos sistemas naturais, para a sua integração com os aspectos 

culturais, éticos, políticos, econômicos e sociais, lhe conferindo um caráter interdisciplinar. 

Desta forma, podemos destacar que 

 
A contribuição da biodiversidade para a sua vida não é apenas prática, física ou 

funcional, é também cultural. A diversidade do mundo natural tem sido uma fonte 

constante de inspiração ao longo da história humana, influenciando as tradições, a 

forma como nossa sociedade tem evoluído e como tem sido o fornecimento de bens 

e serviços básicos sobre os quais o comércio e a economia são construídos. O 

desaparecimento de espécies únicas é uma perda que não pode ser calculada e nos 

deixa a todos muito mais pobres(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010). 
 

 Nessa perspectiva, faz-se necessária a promoção de ambientes educativos que 

considerem a diversidade cultural como base para a manutenção da diversidade biológica, 

uma vez que reconhecemos a importância da interdependência e o valor que todos os seres 

têm para o equilíbrio e manutenção da vida no planeta. 

  No espaço educacional, a perspectiva dessa interação, deve proporcionar 

interações e experiências mais significativas e contextualizadas no intuito de promover a 
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valorização da identidade cultural da comunidade na qual a instituição educativa está inserida, 

bem como o acesso e reconhecimento da biodiversidade de maneira prática. 

  

2.7.2Educação Especial e Inclusiva 

 

A inclusão é, hoje, uma realidade no município e, como resultado, desde a 

educação infantil as crianças estão tendo a possibilidade e oportunidade de viverem com 

crianças que possuem necessidades especiais.  

A educação é um direito humano, fundamental e, neste sentido, deve estar à 

disposição de todos os seres humanos. Assim sendo, as crianças especiais também têm o 

direito a ela. Direito este que estabelece estar juntamente com outras crianças da sua idade em 

plena interação e convivência, na unidade educativa de sua comunidade. 

 Construir uma instituição educativa e, consequentemente, uma sociedade 

efetivamente inclusiva é um desafio para todos os profissionais da educação, que tem como 

função a missão de educar e possibilitar às crianças a formação em sua integralidade. Dessa 

forma, se faz necessário que os docentes reconsiderem a dinâmica das unidades e da prática 

pedagógica no intuito de verificar o modo como produz e/ou reproduz as diferenças nas salas 

de aula, o modo como os pequenos são “rotulados” impossibilitando-os de superarem suas 

limitações e, até mesmo, o modo como a especificidade está ligada à ideia de incapacidade e 

de insucesso escolar e, consequentemente, de impossibilidade de exercer plenamente a sua 

cidadania. 

   

Superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito que temos de efetivar 

urgentemente nas salas de aula. As escolas são incubadoras do novo e têm um papel 

inestimável e imprescindível na formação de cidadãos deste milênio que desponta. 

Recriar o modelo educativo refere-se primeiramente ao que ensinamos aos nossos 

alunos e ao como ensinamos para que eles cresçam e se desenvolvam, sendo seres 

éticos, justos e revolucionários, pessoas que têm que reverter uma situação que não 

conseguimos resolver inteiramente: mudar o mundo e torná-lo mais humano. Recriar 

este modelo tem a ver com o que entendemos como qualidade de ensino 

(MANTOAN, 2008, p. 60). 

 

 Diante do exposto e à citação, percebemos que está nas mãos de todos os 

profissionais da educação a possibilidade de reconstruir o trabalho pedagógico, de 

(re)significar e reorganizar os processos educativos e de aprendizagem dos quais são 

responsáveis. Devem partir da perspectiva que se pode ensinar a todos as crianças, tendo ou 

não deficiências, sem discriminações, reconhecendo e valorizando as diferenças, atendendo as 
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especificidades dos pequenos que não conseguem acompanhar seus colegas de turma, por 

problemas que vão das necessidades especiais a outras dificuldades de natureza emocional 

e/ou cultural. 

 Compreendemos que a Educação Especial é transversal e perpassa todos os níveis 

e modalidades da educação. Compreende o desenvolvimento da criança em sua integralidade, 

visão esta que tem o aluno como um ser autônomo inserido em um determinado contexto 

sócio, histórico e cultural. Está pautada na diversidade e singularidade de cada criança e/ou 

grupo. 

 Neste sentido, a Declaração de Salamanca (1994) traz em sua redação princípios 

de uma educação voltada para diversidade e necessidades específicas. Traz, ainda, uma 

pedagogia centrada na criança, nas suas necessidades e potencialidades. 

 Tendo as normatizações como base, sabe-se que os princípios para o atendimento 

das pessoas como Necessidades Educativas Especiais estão postos na LDB/1996, tendo 

“como eixo norteador a elaboração do projeto político pedagógico da escola que incorpora 

essa modalidade da educação escolar em articulação com a família e comunidade” e 

corroboram com os princípios almejados para a Educação Infantil no município. 

A Educação Especial, tanto na Educação Infantil como nas demais etapas da 

educação, 

O currículo a ser desenvolvido é o das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

diferentes etapas e modalidades da Educação Básica [...] complementada, quando 

necessário com atividades que possibilitem ao aluno que apresenta necessidades 

educativas especiais ter acesso ao ensino, a cultura, ao exercício da cidadania e a 

inserção social produtiva (BRASIL, 2005). 

 

 Entendemos que em todas as etapas e modalidades educativas, em especial na 

Educação Infantil, o currículo escolar deve estar em “um processo constante de revisão e 

adequações. Os métodos e técnicas, recursos educativos e organizações especificas da prática 

pedagógica, por sua vez, torna-se elementos que permeiam os conteúdos” como nos trazem as 

Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, de 2005. 

As crianças com grave comprometimento mental e/ou com deficiências múltiplas, 

esgotadas as possibilidades de se beneficiar do currículo comum, e no intuito de atender as 

suas necessidades o mesmo deverá se beneficiar do currículo funcional – o qual deve 

satisfazer as suas especificidades. O currículo funcional visa atender às necessidades de vida 
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prática previstas pelas adaptações curriculares muito significativas e pelo artigo 26, parágrafo 

1º, 2º, 3º e 4º da LDB/1996. 

 Os alunos com deficiência que tem impedimento de longo prazo, transtornos 

globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades/ superdotação, segundo o Art. 3º, 

da Resolução nº4 de 2009, tem direito ao Atendimento Educacional Especializado 

prioritariamente pela sala de recurso multifuncional da própria escola, no turno inverso da 

turma regular, não sendo substitutivo. Esse atendimento pode ocorrer também em Centro de 

Atendimento Educacional Especializado ou de instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretária de Educação ou órgão 

equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios.   

2.7.3 Questão da Diversidade Étnico-racial 

 

 Como já explanado anteriormente, vivemos em um país cuja diversidade, em 

todos os seus aspectos e de variada natureza, é imensa. No entanto, ainda presenciamos, 

diariamente, em nosso cotidiano atitudes que denotam o preconceito e a segregação 

principalmente no que diz respeito às questões da diversidade étnico-racial. 

 Diante dessa realidade entendemos a importância de se pensar a formação das 

crianças pequenas acerca da diversidade uma vez que a mesma constitui-se na relação com o 

pertencimento.  

As crianças, em suas diversidades, também manifestam lógicas de pertencimento. 

Em seus processos singulares de pertencimento social e cultural, elas precisam 

encontrar modos de favorecer suas características identitárias, como também 

procurar estabelecer as diferenças que as singularizam no seu grupo. As primeiras 

experiências das crianças na educação infantil são fundamentais para sua formação, 

pois se tornam, no corpo, o referencial “vivenciado” de concepções e práticas 

sociais. Muitos (pré)conceitos, ou interpretações, compreensões e valorações são 

estabelecidos nessa faixa etária através dos encontros afetivos no convívio com 

pessoas e instituições que indicam comportamentos e apontam significados que têm 

efeitos de longa duração (BRASIL, 2009b, p. 63). 

 

 

 Percebemos, a partir do exposto que esta fase, na vida da criança, é de extrema 

importância, e o papel da Educação Infantil determinante, pois quanto mais crianças 

respeitadas em suas particularidades e características diferenciadas estiverem presentes na 

convivência dos ambientes, participando da vida escolar, mais garantias teremos para 

favorecer, no coletivo, aprendizagens menos preconceituosas. 

Assim, tendo como base o documento que trata da implantação da Lei nº 11.465, 

de 10 de março de 2008, e observando as questões sociais que vêm se manifestando no 
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âmbito educacional é que propomos intervenções pedagógicas na educação infantil em 

relação ao trabalho com a temática “História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena”. 

O posicionamento que os docentes e profissionais da educação têm em relação às 

crianças pequenas é de extrema importância, pois o embasamento teórico aplicado necessita 

de um aprofundamento necessário para que a prática pedagógica seja desprovida de 

preconceitos e ideias de senso comum quanto ao conhecimento da história e cultura da África, 

Afro-Brasileira e Indígena. É necessário que os pequenos sejam sensibilizados por meio de 

convivências e interações, que valorizem a diversidade, incorporando-a à didática.  

Atitudes e atos preconceituosos devem ser abolidos, sendo seu enfrentamento 

diário construído juntamente com as crianças e adultos que fazem parte das instituições, 

respeitando a identidade étnica de cada criança 

É fundamental o conhecimento da Lei nº 11.465/08 para podermos identificar a 

diversidade e assim caminhar em direção à sua evolução. É preciso ultrapassar visões 

simplistas e equivocadas de que o cumprimento da lei no cotidiano escolar se baseia em 

desenvolver projetos esporádicos sobre a cultura negra e indígena.  

 Vivemos e somos um país multicultural e, neste sentido, temos que valorizar a 

contribuição de cada cultura. Grande parte dos conceitos e valores sociais é repassada dos 

pais para seus filhos. Assim, é necessário trabalhar tais questões também com a comunidade 

escolar. Para tanto, atividades lúdicas são bem vindas, pois suas nuances perpassam valores 

de maneira sutil e envolvente, o que garante a maioria da participação dos adultos nestas 

atividades. 

 

2.7.4 Diversidade de Gênero 

 

Necessita aprofundamento das discussões 

 

2.7.5 Diversidade Religiosa 

 

Necessita aprofundamento das discussões 

 

 

 

2.8 Gestão democrática e participativa 
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O trabalho realizado na Educação Infantil diante da dimensão educacional que a 

creche e pré-escola assumiram trouxe consigo a exigência de efetivamente se construir, nas 

instituições que ofertam esta etapa, uma postura democrática e participativa, envolvendo toda 

a comunidade escolar (crianças, pais, funcionários, professores, coordenadores e direção) uma 

vez que a educação das crianças pequenas é uma responsabilidade a ser partilhada. Daí a 

necessidade de se instituir uma gestão democrática que, em seu processo, dê voz a todos os 

envolvidos no processo educativo.  

Entendemos que a gestão democrática e participativa constitui-se em paradigma 

fundamental para o estabelecimento dos avanços e melhoria da qualidade da educação, uma 

vez que estabelece o direcionamento, a mobilização e a organização necessária para sustentar 

e dinamizar os processos educacionais nas unidades educativas, principalmente quando 

tratamos da educação de crianças pequenas 

 

Na gestão, o princípio democrático surge como condição para o encontro das 

combinações e dos conflitos entre equipe diretiva e demais membros das escolas. 

Trata-se de garantir para o estabelecimento educacional de crianças pequenas um 

lugar de formação de projetos e de experiências de vida integradas a partir da 

promoção de condições de existência e de iniciativa para cada um dos participantes 

que são, ao mesmo tempo, diferentes de todos, mas, como sujeitos, iguais a todos. 

[...] Uma importante diferença nos estabelecimentos de educação infantil é ser 

possível, hoje, afirmarmos as crianças como protagonistas em suas interações no 

coletivo, portanto, também com direito a participarem de algumas definições 

políticas e pedagógicas da vida escolar. [...] Considerar que as crianças podem 

participar com suas opiniões e escolhas no ambiente da escola é afirmar os direitos 

da criança, mas também é reconhecer que esses não são absolutos, pois são 

condicionados pelas experiências e processos de desenvolvimento da criança, pelos 

direitos e pelos deveres dos pais, pelas responsabilidades dos educadores, assim 

como pela lei nacional. Assim, é igualmente importante destacar que a participação 

das crianças nas opções e decisões no coletivo da escola não se reduz à atenção aos 

desejos individuais e interesses momentâneos de um grupo, muito menos à espera 

dos adultos pela “clareza” das “palavras” que comunicam interesses ou opiniões 

naquilo que as afeta no coletivo. Antes, supõe considerar que a participação das 

crianças na gestão da escola acontece processualmente, em diferentes níveis, o que 

implica mudanças nas práticas cotidianas(BRASIL, 2009b, p. 65-66). 

 

 

 A partir do exposto, percebemos a importância da criança ser considerada cidadã 

de direitos, participando de maneira ativa das decisões coletivas da instituição na qual está 

inserida. Conviver e interagir em um ambiente de respeito, diálogo e participação possa 

oferecer, para os pequenos, um modo de ser e estar que conduz para relações mais 

democráticas.  

 A gestão democrática e participativa se assenta sobre a mobilização dinâmica do 

esforço e competência humana, sua energia e talento, sua capacidade empreendedora e 

organizadora, como condições básicas e fundamentais da qualidade do ensino e da 
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transformação da própria identidade da Educação Infantil nas instituições e a sua prática, 

mediante a inserção das unidades de ensino na comunidade na qual está inserida e dessa 

comunidade no desenvolvimento das práticas educacionais das instituições, constituem-se não 

apenas um preceito constitucional, mas também uma das condições básicas para a melhoria da 

qualidade de ensino. 

 Neste sentido, um dos objetivos primeiros da gestão é transformar a escola em 

instância de pertencimento e identidade dos envolvidos no processo educativo e um dos meios 

para tal é o diálogo que deve ser, não somente incentivado pela instituição, como também 

deve ser criada situações e oportunidades para que ele ocorra.  

 Destaca-se ainda que a gestão educacional só é democrática, quando todos 

voltam-se para promover e garantir educação de qualidade. 

 

3 CONCEPÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS QUE NORTEIAM O 

TRABALHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CANAVIEIRAS  

 

3.1 A Pedagogia como prática teórica 

 

 Toda a história da humanidade está marcada por processos educacionais. Os 

grupos sociais sempre propiciaram modos de educar e cuidar as crianças que expressavam 

suas concepções políticas e religiosas, seus hábitos e suas tradições. Isto é, as sociedades 

sempre organizaram ambientes, formais ou não-formais, para garantir a sua manutenção e 

continuidade. Cada grupo social, a partir de suas crenças, princípios, interesses, concepções 

científicas e políticas, criaram modelos educacionais e esses modelos – racionalizados em 

princípios claros e coerentes com suas práticas – denominamos de pedagogias. (BRASIL, 

2009b, p.41) 

 As pedagogias, portanto, englobam uma área do conhecimento que se constituiu 

historicamente através de práticas, reflexões e, recentemente, de pesquisas. Isso equivale a 

dizer que a pedagogia, em sua especificidade de uma prática teórica, apresenta se como 

campo tanto descritivo ou especulativo quanto de intervenção social, de ação transformativa 

da realidade. Nesse sentido, precisa atentar para as escolhas éticas, as decisões políticas e as 

ações práticas, pois realizar atos com intencionalidade pedagógica não significa formatar as 

pessoas, mas agir com elas no mundo. É através de suas escolhas de percursos e de suas 

práticas que a pedagogia expressa a intencionalidade e seu compromisso educacional. 
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 Assim, na construção dessa proposta optamos por trabalhar a partir da Pedagogia 

Histórico-Crítica por entendermos que é a que melhor expressa nossas intenções educativas e 

objetivos pretendidos para o trabalho com as crianças pequenas. 

 

3.2 A Pedagogia Histórico-Crítica na Educação Infantil 

  

 Ao pensarmos em uma Pedagogia Histórico–Crítica na Educação Infantil, estamos 

tornando centro de todo o trabalho pedagógico a questão do conhecimento científico e da 

educação como fruto de uma construção cultural e social. E, por ser social é também histórica, 

pois nasce dela; e é também política, pois almeja à formação pessoal de cada criança para 

entender a realidade social, posicionando-se crítica e ativamente para a sua transformação. 

 A criança, portanto, é um sujeito histórico, que aprende em sua realidade social e 

em sua cultura, que sempre recebe nova significação, pois ela é um processo dinâmico e 

contextualizado.  

  

 


