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OS CONHECIMENTOS DAS GESTORAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

COARACI/BA ACERCA DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (2008-2016) 

 

RESUMO 

Desde a garantia da Educação Infantil (EI), como direito na Constituição Federal de 1988 e como 

primeira etapa da educação básica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996), nota-

se a presença de avanços e conquistas para essa etapa da educação, com a formulação de políticas 

públicas, planejamento e legislações para garantir os direitos das crianças pequenas à educação. 

Diante desse contexto, e levando em consideração o cenário controverso e marcado por tensões 

em que tem se realizado a implementação das políticas públicas de EI e a importância das gestoras 

no processo de implementação dessas políticas, esta pesquisa tem por objetivo geral analisar os 

conhecimentos das gestoras da rede pública municipal de Coaraci/BA acerca das políticas de EI 

no período de 2008 a 2016. Para responder ao objetivo geral, apresentamos os específicos: 

identificar e analisar, com as gestoras, as políticas públicas de EI implementadas pela rede pública 

municipal de Coaraci, no período de 2008-2016; identificar e analisar, com as gestoras em 

exercício na EI, quais as percepções sobre o processo de implementação das políticas/programas 

de EI no município; refletir sobre o processo de implementação das políticas públicas de EI no 

município de Coaraci; produzir estratégias e ações, com as gestoras, que visem ao fortalecimento 

da EI, no município; apresentar no município o resultado das reflexões sobre o processo de 

implementação das políticas públicas de EI da rede pública municipal de Coaraci. É uma pesquisa 

guiada pelo método dialético-crítico de análise da realidade e ancora-se no método da pesquisa-

ação, sob a perspectiva discutida por Thiollent (1985, 2000). Apresenta um quadro teórico-

metodológico apoiado às contribuições de autores como Poulantzas (1985), Faleiros (1995), 

Barroso (2005), Höfling (2001), Arretche (1998), Vázquez (1968) e Gramsci (1995). O 

andamento do estudo ocorreu, prioritariamente, sob a forma de encontros coletivos com as 

gestoras escolares que exerciam a função na EI no município de Coaraci, para a coleta de 

informações e reflexão sobre os conhecimentos das gestoras participantes da pesquisa acerca das 

políticas de EI no período 2008-2016, no município em estudo. Além disso, os dados obtidos na 

pesquisa de campo foram cotejados à bibliografia que trata da EI e da implementação de políticas 

públicas educacionais. Os resultados apontam que, embora as gestoras tivessem experiência na 

educação, quando se tratava da EI, boa parte não dispunha de conhecimentos específicos sobre 

essa etapa, sobretudo no que concernia à garantia da EI enquanto direito. Também evidenciam 

que havia um desconhecimento sobre a implementação das políticas de EI no contexto local e a 

necessidade de formação continuada para as participantes acerca da gestão escolar na EI. Quanto 

ao produto deste trabalho, foi elaborado no/com o grupo de gestoras: proposta para critérios a 

integrar o Decreto nº 6521, de 28 de janeiro de 2015, que regulamenta a eleição para diretor(a) e 

vice-diretor(a) em Coaraci; proposta de Roteiro de Plano de Trabalho para o(a) gestor(a) da EI; 

e, por fim, proposta de curso básico de formação para gestor(a) da EI, a ser realizado no período 

de inscrição e eleição para diretor(a) e vice-diretor(a) em Coaraci.    

Palavras-chave: Educação infantil. Política educacional. Gestão da EI.  

 

 



THE MANAGERS’ KNOWLEDGE OF THE MUNICIPAL PUBLIC NETWORK OF 

COARACI/BA ABOUT EARLY CHILDHOOD EDUCATION POLICIES (2008-2016) 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Since the guarantee of Early Childhood Education (ECE), as a right in the FC/1988 and as the 

first stage of basic education (LDB/1996), we note the presence of advances and achievements 

for this stage of education, with the formulation of public policies, planning and legislation to 

ensure the full rights of young children to education. Given this context, this research has the 

general objective of analyzing the perceptions of the managers of the municipal public network 

of Coaraci/BA, about the implementation of policies of Early Childhood Education in the period 

2008-2016. To answer the general objective, we present the specifics: identify and analyze, with 

the managers, the public policies of early childhood education implemented by the municipal 

public network of Coaraci, in the period 2008-2016; identify and analyze, with the managers in 

exercise in the ECE, the perceptions about the process of implementation of policies/programs of 

Early Childhood Education in the municipality; produce strategies and actions, with managers 

that aim to strengthen the ECE in the municipality; present the results of the reflections on the 

process of implementation of the public policies of Early Childhood Education in the municipality 

of Coaraci. It is a research guided by the dialectical-critical process of reality analysis, and 

anchored in the method of action research, from the perspective discussed by Thiollent (1985, 

2000). It presents the theoretical-methodological framework, supported by the contributions of 

authors such as Poulantzas (1985), Barroso (2005), Arretche (1988), Vázquez (1968), Paro (2003, 

2012). The progress of the study took place, as a priority, in the form of collective meetings with 

the managers who carry out the function in early childhood education in the municipality of 

Coaraci, for the collection of information and reflection of the managers' perception about the 

implementation of child education policies in the period (2008-2016), in the municipality. In 

addition, the data obtained from field research were compared to the bibliography dealing with 

Early Childhood Education and the implementation of educational public policies. The results 

show that, although managers have experience in education, when it comes to early childhood 

education, most of them do not have specific knowledge about this stage, especially regarding the 

guarantee of ECE as a right. They also show that there is a lack of knowledge about the 

implementation of ECE policies in the local context and the need of continuous training for the 

participants about school management in Early Childhood Education. The study also suggests 

that, in the context of State reform from the 90s, there is an intensification of managers' work 

within these institutions. We conclude that the research made possible important reflections about 

the concepts of Early Childhood Education and school management within the institutions of 

ECE, reverberating in the awareness of the subjects involved in what refers: the importance of 

the role they play as managers in ECE institutions, the challenges present in the exercise of school 

management and the need for knowledge on both the public policies of ECE and about the school 

management in institutions of Early Childhood Education. Regarding the product of this work, a 

proposal was made for the criteria to be included in Decree nº 6521 of January 28, 2015, which 

regulates the election of the director and deputy director in Coaraci; proposal for a Work Plan 

Roadmap for the ECE manager and, finally, a proposal for a basic training course for the ECE 

manager to be held during the registration and election period for the director and deputy director 

in Coaraci. 

 
Keywords: Early Childhood Education. Educational Policy. Management of ECE. 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Mapa do Território Litoral Sul. ......................................................................................... 74 

Figura 2 – Conclusões do grupo acerca das ações a serem desenvolvidas para o fortalecimento da EI no 

município – Coaraci/BA (2018). ..................................................................................... 133 

 

 

  



LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 – Matrículas na rede pública municipal de ensino – creche (0 a 3 anos) – Coaraci/BA (2008-

2016). .............................................................................................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Sujeitos participantes da primeira etapa da pesquisa de campo – Coaraci/BA. ................... 33 

Quadro 2 – Principais informações sobre o perfil do grupo de gestoras. .............................................. 36 

Quadro 3 – Questionário diagnóstico aplicado com as gestoras participantes da pesquisa. ................... 37 

Quadro 4 – Ações desenvolvidas na primeira etapa da pesquisa – Coaraci/BA. ................................... 39 

Quadro 5 – Ações desenvolvidas na segunda etapa da pesquisa – Coaraci/BA. ................................... 41 

Quadro 6 – Cronograma dos encontros coletivos realizados com as gestoras participantes da pesquisa – 

Coaraci/BA.................................................................................................................... 42 

Quadro 7 – Análise descritiva do Decreto e da Resolução sobre os requisitos necessários para concorrer 

ao cargo de gestor(a) escolar – Coaraci/BA. ................................................................... 45 

Quadro 8 – Órgãos da estrutura técnica, político-administrativa e pedagógica do município de 

Coaraci/BA – órgão e data criação. ................................................................................ 80 

Quadro 9 – Principais normatizações locais, leis e decretos do SME de Coaraci/BA. .......................... 82 

Quadro 10 – Organograma da Secretaria Municipal de Educação de Coaraci/BA – (2009-2016). ........ 87 

Quadro 11 – Políticas e Programas do governo federal presentes no município de Coaraci/BA (2008 – 

2016). ........................................................................................................................... 95 

Quadro 12 – Repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola para as instituições de EI (creche e pré-

escolas) de Coaraci/BA (2008-2016).............................................................................. 98 

Quadro 13 – Repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola para as escolas do campo de Coaraci/BA 

(2008-2016). ................................................................................................................. 98 

Quadro 14 – Motivos/justificativas que as impulsionaram a assumir o cargo de gestora escolar. ........ 108 

Quadro 15 – Legislações sobre os critérios para a escolha de gestores(as) escolares no município de 

Coaraci/BA (2015-2017). ............................................................................................ 110 

Quadro 16 – Conhecimentos das gestoras – critérios para orientar a escolha de diretor(a) e vice-

diretor(a) nas escolas da rede pública municipal de Coaraci/BA. ................................... 111 

Quadro 17 – Principais políticas/programas do governo federal direcionados à EI (2008-2016) 

apresentados pelas gestoras da EI de Coaraci/BA. ........................................................ 114 

Quadro 18 – Informações sobre formas de acesso à formação/informação acerca das principais 

políticas/programas nacionais direcionados à EI (2008-2016) – gestoras em exercício na EI 

de Coaraci/BA. ........................................................................................................... 115 

Quadro 19 – Conhecimentos das gestoras sobre as principais políticas/programas nacionais direcionadas 

à EI no contexto do município de Coaraci/BA. ............................................................. 119 

Quadro 20 – Conhecimentos das gestoras sobre as normatizações e resoluções para a EI –    

Coaraci/BA................................................................................................................. 121 

Quadro 21 – Conhecimento das gestoras sobre os conselhos de educação e FME. ............................. 122 

Quadro 22 – Ações dos órgãos municipais citadas pelas gestoras. .................................................... 122 

Quadro 23 – Quadro síntese dos principais problemas evidenciados pelas gestoras – 1º e 2º      

encontros. ................................................................................................................... 124 



Quadro 24 – Roteiro de Plano de Trabalho para a gestão da EI construído a partir das contribuições das 

gestoras. ..................................................................................................................... 132 

Quadro 25 – Resumo de minuta com as sugestões de critérios a serem incluídos no Decreto nº 

6.521/2015 – argumentos/justificativas que fundamentaram as indicações. .................... 133 

Quadro 26 – Minuta de roteiro de Plano de Trabalho para o(a) gestor(a) da EI – Coaraci/BA. ........... 135 

Quadro 27 – Minuta de curso básico para formação inicial de gestores(as) da EI. .............................. 137 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Número de crianças de zero a cinco anos no município de Coaraci/BA – zona urbana e rural 

(2000/2010). .................................................................................................................... 75 

Tabela 2 – Repasses do PDDE para Mantenedora – Coaraci/BA (2008-2016). .................................... 99 

Tabela 3 – Idade das gestoras em exercício na gestão escolar da EI – Coaraci/BA (2018). ................. 125 

Tabela 4 – Experiência das gestoras em exercício na EI – Coaraci/BA (2018). .................................. 126 

Tabela 5 – Formação inicial das gestoras em exercício na EI – Coaraci/BA (2018). ........................... 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

 

ANPAE Associação Nacional de Política e Administração da Educação  

ANPED Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

APLB Associação dos Professores Licenciados do Brasil na Bahia  

CAE Conselho de Alimentação Escolar  

CFE Conselho Federal de Educação 

CACS Conselho de Assistência e Controle Social  

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CEB Câmara de Educação Básica 

CF Constituição Federal  

CME Conselho Municipal de Educação  

CMEI Centro Municipal de Educação Infantil  

CNE Conselho Nacional de Educação 

COMACS Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social  

CONSED  Conselho Nacional de Secretários de Educação  

DCNEI Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  

DIREC Diretoria Regional de Educação  

EI Educação Infantil  

FME Fórum Municipal de Educação 

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

FHC Fernando Henrique Cardoso 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação  

FUNDEF Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério  

GRUPECI Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IDH Índice de Desenvolvimento Humano  

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  

IC Iniciação Científica  

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

LDB Lei de Diretrizes e Bases 

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal  

MEC Ministério da Educação  

MIEIB Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil  

OMEP Organização Mundial de Educação Pré-Escolar  

NREs Núcleos Regionais de Educação  

PPA Plano Plurianual  

PAR Plano de Ações Articuladas  

PARFOR  Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

PCVMP Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público  

PDE Programa de Desenvolvimento da Educação  

PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola  

PMCTE Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação  

PME Plano Municipal de Educação  



PNAIC Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNATE Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  

PNBE Programa Nacional Biblioteca na Escola  

PNE Plano Nacional de Educação  

PROAÇÃO Programa de Formação de Professores em Atuação na Educação Básica 

PROINFANTIL Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação 

Infantil  

PROINFÂNCIA Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 

Rede Escolar Pública de Educação Infantil  

PSE Programa Saúde na Escola 

PNUD Programa das Ações Unidas para o Desenvolvimento  

PPeGE Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional 

RCNEI Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil  

SAM Serviço de Assistência de Menores  

SEAS Secretaria de Estado de Assistência Social  

SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento e Controle 

SME Sistema Municipal de Educação  

TLS Território Litoral Sul 

UESC Universidade Estadual de Santa Cruz 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



SUMÁRIO 

  

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 18 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA ......................................... 24 

1.1 A Concepção da Pesquisa-Ação ..................................................................................................24 

1.2 A Concepção de Estado e Implementação de Políticas Públicas .....................................................27 

1.3 Questão, Objeto e Objetivos da Pesquisa ......................................................................................32 

1.4 Os Sujeitos da Pesquisa e Instrumentos de Coleta de Dados ..........................................................33 

1.5 Etapas da Pesquisa e da Pesquisa-Ação no Município de Coaraci/BA ............................................38 

1.5.1 A pesquisa-ação e os diálogos com as gestoras escolares da EI ..............................................43 

1.5.1.1 1º Momento: acordos e negociações ...........................................................................44 

1.5.1.2 2º Momento: delimitação do problema .......................................................................44 

1.5.1.3 3º Momento: os registros dos diálogos, das decisões e ações ........................................47 

1.6 Obstáculos e desafios à realização da pesquisa .............................................................................48 

2 A GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL ........ 50 

2.1 A Gestão da Educação Infantil no Cenário de Análise das Políticas Públicas (Sociais) ....................50 

2.1.1 A educação infantil como direito .........................................................................................50 

2.1.2 Estado, políticas públicas (sociais) educacionais e o cenário de redefinição do papel do Estado a 

partir dos anos 1990 .............................................................................................................56 

2.1.3 Reforma educacional dos anos de 1990 e as políticas públicas para a educação infantil ............60 

2.1.4 Normatizações da CF/1988 x reforma educacional dos anos 1990: os desafios aos municípios 

para a implementação de políticas públicas para a educação infantil ........................................69 

3 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE 

COARACI/BA ............................................................................................................................................ 73 

3.1 Contextualizando o Município de Coaraci/BA ..............................................................................73 

3.2 Criação e Institucionalização do Sistema Municipal de Ensino de Coaraci/BA, os Órgãos Colegiados 

e as Principais Normatizações ......................................................................................................77 

3.3 Organização da Secretaria Municipal de Educação para a Gestão da Educação Infantil (2008-2016) 86 

3.4 Organização da Gestão Escolar nas Instituições de Educação Infantil no Município de Coaraci/BA .89 

3.5 Políticas Públicas de Atendimento à Educação Infantil no Município de Coaraci/BA ......................95 

4 OS CONHECIMENTOS DAS GESTORAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

COARACI/BA ACERCA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL............... 100 

4.1 O primeiro encontro: apresentação do projeto, os acordos, negociações e o diagnóstico ................. 100 

4.2 O Segundo Encontro: os Conhecimentos das Gestoras Acerca da Implementação de Políticas Públicas 

de Educação Infantil em Coaraci/BA.......................................................................................... 101 



4.2.1 Os conhecimentos das gestoras sobre a eleição para diretor(a) e vice-diretor(a) no município de 

Coaraci/BA ....................................................................................................................... 102 

4.2.2 Conhecimentos das gestoras sobre algumas políticas nacionais de educação infantil (2008-2016) 

para a gestão na educação infantil ....................................................................................... 114 

4.2.3 Conhecimentos das gestoras sobre algumas políticas/programas nacionais de educação infantil 

no contexto local ............................................................................................................... 118 

4.2.4 Conhecimentos das gestoras sobre os conselhos de educação e o Fórum Municipal de    

Educação .......................................................................................................................... 122 

4.2.5 Encerrando os diálogos e as discussões no segundo encontro ............................................... 123 

4.3 O Terceiro Encontro: O Perfil do(a) Gestor(a) da Educação Infantil em Coaraci/BA e o Plano de 

Trabalho .................................................................................................................................. 124 

4.3.1 O perfil das gestoras em exercício na EI no município de Coaraci (2017-2018) ..................... 125 

4.3.2 O Plano de Trabalho para a gestão escolar na EI ................................................................. 131 

4.4 O Quarto Encontro: Sistematização das Ações ........................................................................... 132 

4.5 O Quinto Encontro: Divulgação Externa das Ações Sistematizadas ............................................. 137 

4.5.1 Como as gestoras avaliaram os encontros? ......................................................................... 140 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................... 143 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................................... 148 

APÊNDICES ............................................................................................................................................. 160 

Apêndice 1 – Roteiro de entrevista semiestruturada .......................................................................... 160 

Apêndice 2 – Roteiro de entrevista semiestruturada .......................................................................... 161 

Apêndice 3 – Roteiro de entrevista semiestruturada .......................................................................... 162 

Apêndice 4 – Roteiro de entrevista semiestruturada .......................................................................... 163 

Apêndice 5 – Roteiro de perguntas direcionado aos órgãos municipais .............................................. 164 

Apêndice 6 – Questionário diagnóstico direcionado às gestoras......................................................... 165 

Apêndice 7 – Resultado dos diálogos com as gestoras da EI de Coaraci/BA – 2018 – proposta para 

critérios a integrar o Decreto nº 6.125, de 28 de janeiro de 2015, que regulamenta a eleição 

para diretor(a) e vice-diretor(a) em Coaraci/BA ............................................................ 169 

Apêndice 8 – Resultados dos diálogos com as gestoras da EI de Coaraci/BA – 2018 – proposta de roteiro 

de plano de trabalho para os(as) gestores(as) ................................................................ 170 

Apêndice 9 – Resultados dos diálogos com as gestoras da EI de Coaraci/BA – 2018 – proposta de curso 

básico de formação para gestor(a) da EI ....................................................................... 174 

Apêndice 10 – Resultados dos diálogos com as gestoras da EI de Coaraci/BA – 2018 – proposta de 

seminário para divulgação da pesquisa no município de Coaraci/BA ........................... 175 

Apêndice 11 – Pauta do 5º encontro ................................................................................................ 176 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 177 

Anexo 1 – Questionário direcionado à secretária de Educação e técnicos da Secretaria de Educação .... 177 

Anexo 2 – Ficha de identificação (perfil) ......................................................................................... 178 



18 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal (CF) brasileira de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, 

marca um novo momento na história da Educação Infantil (EI) no país, pois reconhece as crianças 

pequenas como sujeitos de direito. Fica estabelecido nos termos dessa lei o direito de todos à 

educação (art. 205), o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade 

(art. 208) e a obrigatoriedade da oferta pelos municípios: “Os Municípios atuarão prioritariamente 

no ensino fundamental e pré-escolar” (BRASIL, 1988, art. 211). 

A elaboração da CF de 1988 emerge em um contexto político e social marcado por 

mudanças, transformações, reivindicações sociais e valores democráticos na sociedade brasileira. 

Nessa conjuntura, se insere a luta pela garantia dos direitos das crianças pequenas, que, a partir 

dessa Constituição, passam a constituir foco do planejamento, legislações e políticas públicas 

educacionais. 

Em consonância com a CF (BRASIL, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996) traz importante definição ao elevar a EI à primeira etapa da 

educação básica e regulamentar a sua inclusão ao sistema educacional. Desde então, coube aos 

municípios a organização dos Sistemas Municipais de Ensino (SMEs), com assistência técnica e 

financeira da União, e oferta da primeira etapa da educação básica, levando em consideração as 

definições legais quanto à finalidade da EI: o “desenvolvimento integral da criança até seis anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (BRASIL, 1996a).  

As novas definições legais e normativas direcionadas à organização da EI no país 

exigiram maior investimento financeiro por parte dos municípios no cumprimento das suas 

responsabilidades e significaram a necessidade de reestruturação da EI, sobretudo, a 

reorganização da gestão educacional e escolar dessa etapa da educação básica. Essas 

determinações legais também passaram a impor institucionalidade, legalidade e formalidade, 

sendo necessária a construção de um novo quadro para o atendimento à EI expresso por iniciativas 

em torno da formação de professores; infraestrutura, mobiliário e adequação dos espaços para 

funcionamento da EI; pessoal qualificado para a realização do trabalho junto às crianças (docentes 

e outros profissionais atuantes na EI); e orientações curriculares específicas e adequadas a essa 

etapa da educação básica.  

Contraditoriamente, as definições da lei não levaram em consideração as diferenças 

culturais e desigualdades econômicas que caracterizam a realidade de muitos municípios 
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brasileiros. Se por um lado, correspondiam aos anseios da classe popular que lutou por maior 

participação e pela democratização do acesso à educação, incluindo o direito à EI; por outro, 

estavam alinhadas ao cenário de profundas mudanças em torno da redefinição do papel do Estado 

na garantia dos direitos e das políticas sociais na década de 1990, que resultou da retomada dos 

princípios do neoliberalismo. Essas mudanças se estenderam ao domínio educativo, 

impulsionando as reformas educacionais, também nos anos de 1990.   

Na visão de Vieira (2016), ao longo das décadas de 1990 e 2000, constata-se que o país 

implementou diversas legislações e políticas direcionadas à institucionalização, legalização e 

formalização da EI. Pela ótica da autora, o conjunto das leis implantadas resultou de um 

movimento de luta pela expansão da oferta de vagas, pelo direito à EI e pela qualidade da 

educação direcionada às crianças pequenas, exigindo um compromisso do Estado com essa etapa 

da educação básica, no entanto, a gestão da EI vem se constituindo em um grande desafio aos 

municípios brasileiros (CAMPOS; FÜLLGRAF; WIGGERS, 2006, CORRÊA, 2011).  

Segundo Vieira (2016), o quadro de formulação e implementação de leis e políticas 

implicou a necessidade de se (re)discutir, junto aos SMEs, formas de concretização dessas 

políticas, de modo que os municípios pudessem melhorar a gestão da EI. Em nosso entendimento, 

os debates e discussões junto aos SMEs também são importantes para possibilitar diálogos que 

permitam dar visibilidade aos desdobramentos das novas formas de gestão da educação, como 

também apontar o cenário controverso e marcado por tensões, em que tem se realizado a 

implementação das políticas públicas, especificamente a partir da década de 1990. Acreditamos 

que a ausência desses conhecimentos agrava ainda mais o cenário desafiador para a gestão dessa 

etapa da educação nos municípios. 

No contexto municipal, dispor de financiamento para assegurar condições técnicas, 

administrativas e profissionais qualificados, com condições de trabalho adequadas, tanto no 

âmbito das secretarias de educação quanto das instituições de EI, são alguns dos desafios 

enfrentados pelos municípios na garantia da gestão educacional e escolar da EI, com foco no 

atendimento com qualidade referenciada socialmente. Diante desse cenário, muitos municípios 

têm articulado diferentes arranjos para o atendimento dessa etapa da educação básica, cujos 

desdobramentos são percebidos no âmbito das instituições de EI.  

Este trabalho volta-se ao estudo da gestão da EI e tem como pressuposto o entendimento 

de que as gestoras escolares desempenham um papel importante no processo de implementação 

das políticas e programas no âmbito das instituições de EI. Assim sendo, lança a seguinte questão-

problema: quais os conhecimentos das gestoras da rede pública municipal de Coaraci/BA acerca 

da implementação de políticas da EI no período de 2008-2016?      
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Intentando responder à essa questão-problema, delimitamos o seguinte objetivo geral: 

analisar os conhecimentos das gestoras da rede pública municipal de Coaraci acerca da 

implementação das políticas da educação infantil no período de 2008-2016. Visando alcançá-lo, 

definimos os seguintes objetivos específicos: identificar e analisar com as gestoras as políticas 

públicas de EI implementadas pela rede pública municipal de Coaraci no período de 2008-2016; 

identificar e analisar com as gestoras em exercício na EI quais as percepções sobre o processo de 

implementação das políticas/programas de EI no município; produzir estratégias e ações com as 

gestoras que visem ao fortalecimento da EI no município; e apresentar no município o resultado 

das reflexões sobre o processo de implementação das políticas públicas de EI da rede pública 

municipal de Coaraci.  

O interesse pelo campo de estudos da EI surgiu no curso de graduação. Em 2007, após 

aprovação no vestibular, ingressei no ensino superior como aluna regular do curso de Pedagogia 

(diurno), o que para mim foi uma grande conquista! Na universidade, trilhei diferentes caminhos 

na busca por novos desafios, sempre à procura de conhecimentos que desvelassem a realidade e, 

sobretudo, argumentos e perspectivas que me permitiram perceber os primeiros apontamentos 

críticos sobre o mundo que me cerca, em toda a sua complexidade e diferenças, principalmente 

as de classes sociais. 

Entre os anos de 2010/2011, tive a experiência de ser aluna de Iniciação Científica (IC), 

na condição de bolsista voluntária. Na oportunidade, desenvolvi, sob a coordenação da professora 

Dra. Elis Cristina Fiamengue, o projeto “As representações infantis em comunidades quilombolas 

do Sul da Bahia”. Essa experiência singular, de estudar e pesquisar a infância em uma 

comunidade quilombola, fortaleceu meu entendimento acerca da singularidade e importância da 

educação nos primeiros anos de vida da criança pequena, pois constatei, a partir da pesquisa, a 

“força” dessa etapa da vida para potencializar a aprendizagem, o desenvolvimento infantil e uma 

educação em uma perspectiva transformadora e emancipatória. 

No período de 2011 e 2012, assumi a vice-direção de uma instituição de EI da rede 

municipal pública de ensino de Coaraci. Essa experiência suscitou o interesse por conhecer mais 

sobre essa etapa da educação básica, além de também gerar profundos desapontamentos em 

virtude de presenciar cotidianamente inúmeros obstáculos que impediam as crianças de terem 

acesso ao seu direito pleno à educação. Em 2013, após aprovação no concurso público realizado 

no município de Coaraci, no ano de 2011, fui convocada e passei a exercer a coordenação 

pedagógica em duas instituições da rede pública municipal de ensino, sendo uma de ensino 

fundamental I e outra de EI (creche e pré-escola).  
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Atuar como coordenadora pedagógica na EI foi importante por me permitir compreender 

que a garantia do direito pleno da criança não se limita apenas ao exercício da docência junto às 

crianças pequenas. Esse entendimento foi gerado e fortalecido a partir das discussões e debates 

fomentados pelo Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas e Gestão Educacional” (PPeGE), da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Os diálogos com/no coletivo apontavam as 

contradições ainda presentes em torno da garantia do direito das crianças pequenas à educação, 

sobretudo ao problematizar a complexidade que envolve a garantia desse direito, pois requer a 

presença de condições objetivas e subjetivas1 do trabalho docente.   

Com a minha inserção nesse grupo de pesquisa no primeiro semestre do ano de 2016, 

surgiu a oportunidade de participar de estudos e discussões acerca da gestão da EI, campo de 

estudo pouco explorado e pesquisado. No grupo, também participei de discussões iniciais sobre 

o processo de implementação de políticas públicas. O envolvimento com as atividades do PPeGE 

contribuiu para me fazer entender a EI e a política educacional como parte de uma totalidade em 

um período histórico. Também me inquietou no sentido de buscar conhecer o processo de 

implementação das políticas públicas de EI no município de Coaraci, a partir da perspectiva das 

gestoras em exercício na EI, desejo que se concretizou com a aprovação na seleção do Mestrado 

Profissional em Educação (PPGE), da UESC, em outubro de 2016.      

Esta é uma pesquisa guiada pelo método dialético-crítico de análise da realidade, a partir 

das informações coletadas, levando-nos a compreender o universal e o particular – a compreensão 

da relação do todo e suas partes. Com o intuito de analisar e teorizar os resultados e alcançar os 

objetivos pretendidos pelo estudo, o nosso quadro teórico-metodológico ancora-se no método da 

pesquisa-ação, sob a perspectiva discutida por Thiollent (1985, 2000), aliado às contribuições dos 

seguintes estudiosos: Poulantzas (1985), no que se refere ao Estado; Höfling (2001) e Faleiros 

(1995) com contribuições acerca do conceito de políticas públicas sociais; Arretche (1998), no 

que se refere à definição do processo de implementação de políticas públicas; Barroso (2005) e 

suas ponderações teóricas acerca da gestão da educação e os novos modos de regulação da ação 

pública, a partir do surgimento das políticas neoliberais; em Gramsci (1995) encontramos 

subsídios teóricos para fundamentar nossas análises sobre a importância do conhecimento, ao 

explicitar como o conhecimento pode fazer emergir o que, em Vázquez (1968), define-se como 

uma práxis criativa e transformadora da realidade.   

O estudo aborda o processo de implementação de políticas públicas, processo que, 

segundo Souza (2003), ainda é pouco conhecido, sobretudo em relação a como os sujeitos, neste 

 
1 Sobre as condições objetivas e subjetivas do trabalho docente na EI, consultar o artigo de Vieira e Vaillant (2017). 
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trabalho as gestoras em exercício na EI, atuam como implementadores das políticas públicas em 

seus espaços de atuação. Essa autora aponta que nos estudos sobre implementação há grande 

ênfase na perspectiva de atores “decisores”, aqueles que formulam a política pública. Destaca 

ainda que, nos últimos anos, percebe-se crescimento de pesquisas focalizando a ótica dos 

implementadores (SOUZA, 2003).   

Apresentamos, a seguir, a organização do trabalho:  

A “Introdução” traz uma apresentação sucinta da garantia da EI como direito, sua inserção 

na LDB como primeira etapa da educação básica e uma breve discussão acerca da formulação e 

implementação de políticas públicas para a EI, em um cenário controverso e marcado por tensões. 

Em seguida, contextualiza a questão-problema, os objetivos da pesquisa, a justificativa e sua 

relação com a trajetória profissional da pesquisadora, e, por fim, destaca o quadro teórico-

metodológico que orienta o estudo.   

No primeiro capítulo, denominado “Fundamentação teórico-metodológica da pesquisa”, 

apresentamos o método da pesquisa-ação aliado às discussões de Poulantzas (1985), Höfling 

(2001), Faleiros (1995) Arretche (2001) e Barroso (2005), destacando as ponderações teóricas 

desses autores em relação às questões pertinentes ao estudo, sobretudo no que se refere à análise 

da complexidade que perpassa o processo de implementação das políticas públicas na sociedade 

capitalista contemporânea. Neste capítulo, também apontamos a concepção de conhecimento em 

Gramsci (1995) e de práxis em Vázquez (1968), as quais representam nossas escolhas teóricas 

para analisar o conhecimento das gestoras acerca da implementação das políticas de EI na 

realidade local e tecer considerações sobre o papel desse conhecimento para fazer emergir uma 

práxis transformadora, que tornem possíveis as mudanças da realidade. Por fim, apresentamos 

nosso percurso metodológico, destacando as etapas da pesquisa e da pesquisa-ação, os sujeitos 

da pesquisa e os instrumentos de coleta de informações.  

No segundo capítulo, intitulado “A gestão das políticas públicas para a educação infantil 

no Brasil”, discutimos, a partir de uma abordagem histórica, o atendimento às crianças pequenas 

no Brasil até o surgimento da EI como primeira etapa da educação básica. Em seguida, 

apresentamos um estudo, com recorte nos anos de 1990, fazendo uma análise da reforma 

educacional no contexto brasileiro e do cenário de redefinição do papel do Estado, destacando as 

referências do neoliberalismo e seus principais condicionantes para a definição e constituição da 

agenda política na formulação e implementação das políticas públicas para a EI na 

contemporaneidade. Por fim, apontamos os desafios para a gestão da EI frente às definições 

expressas na CF de 1988 e os delineamentos para a gestão da educação a partir dessas reformas, 

sob duas perspectivas: a gestão educacional e escolar.    
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No terceiro capítulo, “Organização e gestão da educação infantil no município de 

Coaraci/BA”, apresentamos a organização do município de Coaraci para a gestão da EI, 

destacando: a institucionalização do SME, os principais órgãos colegiados e as principais 

normativas do sistema; a organização da Secretaria Municipal de Educação e a organização da 

gestão escolar nas instituições infantis da rede pública municipal de ensino, apontando os 

principais desafios à constituição da gestão dessa etapa como uma dimensão da garantia do 

atendimento educacional, com qualidade referenciada socialmente, no cenário local. Por fim, 

contextualizamos as principais políticas/programas do governo federal presentes em Coaraci 

direcionadas à EI e que visam à garantia do direito da criança pequena à educação.       

   No quarto e último capítulo, denominado “Os conhecimentos das gestoras da rede 

pública municipal de Coaraci/BA acerca das políticas públicas de educação infantil”, 

apresentamos os resultados e as análises geradas a partir da pesquisa-ação com as gestoras em 

exercício na gestão escolar da EI, apontando seus conhecimentos sobre a implementação dessas 

políticas, além das ações/proposições do grupo voltadas ao fortalecimento da EI no município.    

Nas considerações finais, destacamos nossas percepções sobre a realização da pesquisa e 

os principais resultados do trabalho. De modo geral, os resultados apontaram que, embora as 

gestoras identificassem algumas políticas/programas de EI, havia um desconhecimento sobre o 

processo de implementação dessas políticas, carência de formação continuada para as gestoras 

em exercício e futuros(as) candidatos(as) que assumissem a gestão nessa etapa da educação, além 

de necessidade de dar visibilidade à EI no contexto local.   
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA  

 

 

1.1 A Concepção da Pesquisa-Ação 

  

O método da pesquisa-ação assume papel importante no contexto da prática profissional 

em educação, tendo em vista ser para a resolução de problemas ou de objetivos de transformação 

(THIOLLENT, 1998). Trata-se de: 

  

[...] um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita relação com uma 

ação ou com 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, 1998, p. 14). 

 

Desse modo, enquanto pesquisa social, a pesquisa-ação pressupõe implicação e 

mudanças, pois é guiada pela intenção do pesquisador e participantes em avançar no sentido de 

promover interferências para a transformação da realidade, os quais buscam 

construir/desenvolver uma práxis coletiva, pautada nos princípios da cooperação e participação 

dos sujeitos, com a finalidade de promover essas transformações.  

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação consiste em dar a pesquisadores e participantes os 

meios de se tornarem capazes de responder, com maior eficiência, aos problemas da situação em 

que vivem, ao permitir a construção do processo de ação-reflexão-ação a ser materializado sob a 

forma de diretrizes de ação transformadora (THIOLLENT, 1998). Em decorrência, esse 

delineamento metodológico não permite neutralidade e nem distanciamento, aponta caminhos 

que possibilitam o diálogo com os sujeitos, de modo crítico, sobre suas raízes culturais e sociais. 

De acordo com Thiollent (1985), tanto no Brasil quanto em outros países, a pesquisa-ação 

tende a ser aplicada em diversos campos (organização, educação, militância política e sindical 

etc.), principalmente por ser uma proposta de pesquisa alternativa que favorece a busca de 

soluções aos problemas reais para os quais a pesquisa convencional tem apresentado poucas 

contribuições.  

Na perspectiva desse método, o pesquisador apoia-se no entendimento de que os fatos 

podem ser mudados e reconstruídos, mas não sozinhos, na coletividade. Nesse sentido, a intenção 

é desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados (THIOLLENT, 1998), 

levando em consideração os seguintes aspectos: 
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[...] ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação 

investigada; desta interação resulta a ordem de prioridades dos problemas a serem 

pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ações concretas; o 

objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social e 

pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação; o objetivo da 

pesquisa consiste em resolver ou, pelo menos em esclarecer os problemas da situação 

observada; há durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de 

toda a atividade intencional dos atores da situação; a pesquisa não se limita a uma 

forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento dos 

pesquisadores e o conhecimento ou o ‘nível de consciência’ das pessoas e grupos. 
(THIOLLENT, 1998, p. 16).  

 

Longe de se configurar em mero ativismo, a pesquisa-ação não intenta “revoluções”, mas 

mudanças que podem se dar desde a tomada de consciência dos sujeitos implicados acerca da 

situação-problema objeto da investigação-ação, assim como possibilitar transformações das 

situações-problema apontadas pelos sujeitos participantes da pesquisa. Assim sendo, “é preciso 

deixar de manter ilusões acerca de transformações da sociedade global quando se trata de um 

trabalho ao nível de um grupo de pequena dimensão, sobretudo quando são grupos desprovidos 

de poder” (THIOLLENT, 1998, p. 42).   

No que se refere à pesquisa com as gestoras, levamos em consideração essas questões, 

sem perder de vista que havia no grupo certa constituição de poder, principalmente, nos espaços 

de atuação profissional, pois as gestoras desempenhavam papel importante ao assumir a posição 

de liderança nas instituições de EI em que exerciam a gestão escolar.  

O desenvolvimento da pesquisa com as gestoras teve como eixo orientador o que elas 

tinham a “dizer” e “fazer”. Houve valorização e consideração das suas vozes, suas perspectivas e 

sentidos, e, em decorrência, envolvimento, participação, colaboração e construção, em um 

movimento coletivo fundamentado no diálogo, reflexões, trocas e tomada de decisão com ações. 

Sua organização foi embasada na investigação-ação que consiste em realizar a coleta de 

informações e dados sobre a situação investigada; sistematizá-las para a realização de análises 

com/no grupo e validação dos resultados, visando à tomada de decisão; desenvolvimento das 

ações por parte dos atores implicados; e, por fim, o alcance das transformações.   

O processo de investigação-ação inerente à pesquisa-ação exigiu da pesquisadora nova 

postura e encaminhamentos frente ao processo de análise dos dados. Contrariamente ao 

delineamento da pesquisa clássica, em que a análise é tarefa exclusiva do pesquisador, que apresenta 

os resultados à comunidade científica, na pesquisa-ação a análise ocorre durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa, e nesse processo os dados são retransmitidos à coletividade de modo 

a possibilitar aos participantes descrever e compreender a realidade, visando a transformá-la. 

Essa nova postura acerca da produção do conhecimento permitiu uma avaliação mais 

apropriada dos problemas detectados, pois envolveu a participação efetiva dos sujeitos implicados 
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com a situação investigada. À medida que os dados eram apresentados ao coletivo, e realizadas 

as análises da/sobre a práxis, constatamos o fortalecimento dos diálogos e reflexões, que, 

gradualmente, fizeram emergir uma consciência crítica sobre a necessidade de uma práxis 

política, fundamentada no conhecimento da realidade e da correlação de classes presentes no 

campo da educação, visando a mudanças e transformações (VÁZQUEZ, 1968).  

Pela visão de Cury (1995), na sociedade capitalista, a educação se impõe como 

manifestação-produção mediante as relações de classe. O autor destaca que as contradições que 

caracterizam e determinam as relações de classe se fazem presentes na educação em vista de sua 

presença na totalidade histórica e social. Em suas palavras, “a educação articula-se com a 

totalidade mediante as relações de classe e, como também as relações de classes se articulam com 

a sociedade mediante a educação” (p. 53). Desse modo, não há neutralidade na educação, uma 

vez que sempre estará a serviço de uma determinada classe, legitimando sua visão de mundo, de 

homem e seu projeto de sociedade.   

Com relação à pesquisa com as gestoras, no desenvolvimento do trabalho, a postura e 

atitude assumida pela pesquisadora foram a de escuta e elucidação dos vários aspectos da 

situação, sem imposição unilateral das concepções pessoais (THIOLLENT, 1985), em que 

prevaleceu a comunicação de igual a igual. Por meio da utilização de linguagem acessível a todos, 

buscamos facilitar o alcance dos objetivos propostos pelo grupo. Nessa perspectiva, foi 

progressivo o entendimento da melhor forma de conduzir os trabalhos com/no grupo, bem como 

sobre a maneira em que se materializaram as interações e as participações dos sujeitos implicados.  

Partindo dessa compreensão, fez-se necessário criar um ambiente que permitiu às 

participantes observar e compreender a lógica das ações, sem perder de vista o rigor científico do 

trabalho e a busca pela construção de interpretações justas e fidedignas dos fatos e das práticas 

(FRANCO, 2005). Mantivemos uma postura atenta e cuidadosa para que os saberes diferentes, 

ou até mesmo o desconhecimento sobre os fatos, não fossem transformados em situações 

opressoras, mas sim em uma possibilidade de promover mudanças, ainda que no plano da 

consciência de cada sujeito implicado.    

Nesse contexto, o diálogo assumiu centralidade e se constituiu como princípio 

metodológico. Possibilitou a construção e fortalecimento de situações intercomunicativas sobre 

fatos reais, a partir das experiências de cada gestora, além de oportunizar a interlocução entre os 

sujeitos com mais experiência na gestão escolar e sujeitos iniciantes no exercício dessa função. 

Foi a partir dos diálogos que emergiram as situações-problema apontadas pelo grupo e que se deu 

a sistematização de ações voltadas à sua resolução.   
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Quanto à pesquisadora, as vivências durante todo o processo de realização da pesquisa-

ação permitiram mudanças, superação de barreiras, rompimento com situações opressoras, 

reconhecimento das possibilidades de transformação pessoal e da realidade, principalmente no 

que se referiu a uma compreensão das contradições presentes no percurso formativo no Mestrado 

Profissional em Educação da UESC. Desenvolver a pesquisa-ação também exigiu dispor de 

conhecimento sobre a situação, no entanto esse conhecimento não impediu que ao longo do 

processo de desenvolvimento da pesquisa se estabelecessem novas interações, novas 

aprendizagens e novas construções.  

A participação nas discussões sobre a pesquisa-ação do Grupo PPeGE, coordenado pela 

Professora Dra. Emilia Peixoto Vieira, contribuiu grandemente para o delineamento das 

estratégias desta pesquisa. Contudo, o delineamento da pesquisa-ação foi discutido e proposto 

pelas participantes, representantes da situação da realidade investigada e sujeitos imbricados. 

Também foi o grupo de gestoras que decidiu as ações de fortalecimento da EI no município de 

Coaraci. Essas ações foram pensadas levando em consideração as condições reais de 

aplicabilidade no contexto local. 

Diante disso, nota-se que o retorno ao contexto de implicação dos sujeitos envolvidos foi 

contínuo, tanto no que se refere à tomada de consciência por parte de cada integrante quanto na 

sistematização e realização de ações no/com grupo voltadas a solucionar, ainda que em caráter 

inicial, as situações-limite que constituíram o foco da investigação-ação.     

 

1.2 A Concepção de Estado e Implementação de Políticas Públicas  

 

Partimos do pressuposto de que a compreensão da realidade, dos seus processos e de suas 

dimensões estruturantes requer conhecê-la historicamente situada, inserida numa totalidade 

dinâmica, complexa e marcada por movimentos contraditórios. Com essa compreensão, explicar 

o real exige desvendá-lo, apreendê-lo para além das relações aparentes das suas partes e/ou 

fragmentos.  

Nessa perspectiva, o estudo da organização da educação em âmbito nacional, em suas 

articulações com fenômenos políticos, econômicos e sociais, e da sua política educacional como 

política pública, até a sua materialização nos contextos micros, como municípios/instituições 

escolares, foi realizado quando do desenvolvimento da pesquisa. Desse modo, levamos em 

consideração as mudanças e a reestruturação do modo de produção na atual fase da sociedade 

capitalista, as transformações nos diversos domínios da vida social, política, econômica, cultural 
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e educacional, inclusive na forma de atuação do Estado no contexto da garantia de direitos e das 

políticas públicas sociais, quando da análise do contexto local.  

Nesse sentido, no âmbito desta pesquisa, a compreensão do conceito de Estado, em suas 

mudanças e mediações históricas, os contextos políticos e econômicos, e os delineamentos 

decorrentes para a implementação e a gestão das políticas educacionais foi importante para a 

análise dos processos de implementação de políticas públicas para a EI no município de Coaraci. 

Para tanto, recorremos ao conceito de Estado em Poulantzas (1985), por considerá-lo pertinente 

às análises e discussões realizadas neste trabalho.  

Em sua concepção de Estado, esse autor assevera que, na sociedade capitalista, o Estado 

tem sido alvo de disputas entre diferentes blocos de poder, incluindo nesses blocos as classes 

sociais ou suas frações. Na visão desse autor, o Estado é:  

 

condensação material de uma relação de forças, significa entendê-lo como um campo e 

um processo estratégicos, onde se entrecruzam núcleos e redes de poder que ao mesmo 

tempo se articulam e apresentam contradições e decalagens uns em relação aos outros. 

(POULANTZAS, 1985, p. 157).  

 

Nesses termos: 

  

sua política, suas formas, suas estruturas, traduzem portanto os interesses da classe 

dominante não de modo mecânico, mas através de uma relação de forças que faz dele 

uma expressão condensada da luta de classes em desenvolvimento. (POULANTZAS, 

1985, p. 149). 

 

Pela visão de Poulantzas (1985), o Estado deixa de ser visto como repartição hierárquica, 

homogênea dos centros de poder, em escala uniforme semelhante ao ápice da pirâmide para 

baixo. Tal como na concepção gramsciana, o Estado é como um espaço a ser disputado, uma vez 

que não é um bloco hegemônico, mas marcado pela disputa dos grupos que o compõem.  

Segundo Faleiros (1995), o Estado é um campo de batalha no qual diferentes frações da 

burguesia e certos interesses do grupo no poder se defrontam e se conciliam com certos interesses 

das classes dominadas, logo, conclui-se que o Estado é uma arena de disputa política. Nela, 

interesses conflitantes buscam alcançar seus objetivos (PALMA FILHO, 2017). Quanto à 

“política” do Estado, na ótica de Poulantzas (1985), pode ser definida como: 

 

linha de força geral que atravessam os confrontos no seio do Estado. Nesse nível essa 
política é certamente decifrável como cálculo estratégico, embora mais como resultante 

de uma coordenação conflitual de micropolíticas e táticas explícitas e divergentes que 

como formulação racional de um projeto global e coerente. (POULANTZAS, 1985, p. 

157).  
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A partir do entendimento da política do Estado como cálculo estratégico, coordenação 

conflitual de micropolíticas, táticas explícitas e divergentes que destoam de um projeto global e 

coerente, conclui-se que as políticas públicas (sociais) não são benesses do Estado, mas sim que 

emergem em contextos marcados por contradições e disputas de poder. De um lado, essas 

políticas resultam da luta, pressões e reivindicações da classe trabalhadora, que, em prol da 

garantia dos seus direitos, demandam políticas públicas que o Estado deve elaborar e 

implementar. De outro, também podem sintetizar/expressar interesses distintos do bloco no 

poder, na medida em que materializam as relações de forças e a luta entre classes, apresentando-

se como uma necessidade do próprio Estado capitalista que busca, através das políticas sociais, 

entre elas as educacionais, sua legitimidade e condições de reprodução. Para Poulantzas (1985, 

p. 163): 

 

a estrutura material do Estado em sua relação com as relações de produção, sua 

organização hierárquica-burocrática, reprodução em seu seio da divisão social do 

trabalho, traduzem a presença específica, em sua estrutura, das classes dominadas e sua 

luta. Elas não têm por simples objetivos afrontar, cara a cara, as classes dominadas, mas 

manter e reproduzir, no seio do Estado a relação dominação-subordinação.  

 

Na visão de Höfling (2001, p. 6), “[...] por se voltar para e dizer respeito a grupos 

diferentes, o impacto das políticas sociais implementadas pelo Estado capitalista sofre o efeito de 

interesses diversos expressos nas relações sociais de poder”. Em Poulantzas (1985), 

reconhecemos que essas relações sociais de poder de que trata Höfling (2001), é a luta de classes 

condensada no seio do Estado em constante desenvolvimento.  

Nesses termos, quando se pretende compreender o papel e finalidade das políticas 

públicas (sociais), é imprescindível considerar, do ponto de vista teórico e prático, o modelo de 

Estado predominante em um determinado período histórico e a concepção de política social, dele 

decorrente, para embasar a formulação e implementação das políticas públicas (sociais). 

Quando nos reportarmos ao termo políticas públicas (sociais), referimo-nos às ações de 

responsabilidade do Estado quanto à implementação e manutenção, que determinam o padrão de 

proteção social implementado pelo Estado. Em seus argumentos, Höfling (2001) chama atenção 

ao fato de que, em princípio, essas ações estão voltadas à redistribuição dos benefícios sociais 

visando à diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 

socioeconômico. Contudo, contraditoriamente, na sociedade capitalista, essas políticas tornam-

se estratégias eficazes na reprodução e intensificação das desigualdades estruturais produzidas 

pelo Estado capitalista (POULANTZAS, 1985; HÖFLING, 2001), tendo em vista que na visão 

neoliberal as políticas públicas (sociais) são:  
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[...] ações do Estado na tentativa de regular os desequilíbrios gerados pelo 

desenvolvimento da acumulação capitalista – são consideradas um dos maiores entraves 

a este mesmo desenvolvimento e responsáveis, em grande medida, pela crise que 

atravessa a sociedade. (HÖFLING, 2001, p. 37).  

 

Ainda sobre as políticas sociais, Faleiros (1995) destaca que, na sociedade capitalista, 

estas permitem também certa regularidade no mercado de trabalho pelos mecanismos de 

colocação e de formação da mão de obra e de auxílio ou de seguro dos desempregados. Na visão 

desse autor, esses mecanismos funcionam como instrumentos da força de trabalho e dos salários, 

e seguem, em suas modificações, as crises econômicas e sociais.  

Essas ponderações possibilitam compreender que a política educacional, enquanto 

conjunto organizado das ações do Estado em resposta aos problemas existentes e demandas da 

classe trabalhadora, é alvo de diferentes interesses políticos e ideológicos, portanto:  

 

[...] campo epistemológico e histórico, como móvel condutor de posicionamentos 

ideológicos marcados por projetos societários em disputa, pois a formulação de políticas 

públicas no contexto educacional referenda posições de agentes políticos com variação 

nos tempos históricos. (SANTOS, 2014, p. 5).  

 

Diferentes atores sociais ligados às distintas classes sociais e/ou frações destas se 

articulam visando garantir que seus interesses e objetivos estejam contemplados na política 

educacional, em suas diferentes vertentes e definições. Em consequência, a política educacional 

e seus processos de formulação e implementação não se realizam deslocados de fatores sociais, 

políticos, econômicos, muito menos desvinculada dos embates e lutas de classes. No entanto, em 

concordância com Höfling (2001), acreditamos que as políticas públicas (sociais) “têm 

movimento, têm contradições e podem gerar resultados diferentes dos esperados” (p. 35).  

Quando nos referimos ao processo de implementação, trata-se da fase na qual são 

desenvolvidas as atividades pelas quais se pretende que os objetivos desejáveis de uma política 

ou programa sejam alcançados (ARRETCHE, 2001). Na visão dessa autora, as políticas e 

programas resultam de uma combinação complexa de decisões de diferentes agentes, e a 

implementação dessas ações depende da capacidade de o poder central desenvolver modelos e 

estratégias de incentivos para obter adesão e “obediência”, de modo que novas formas de gestão 

reverberem em estratégias e modelos próprios de implementação de políticas e programas.  

Em parte concordamos com Arretche (2001), quando destaca o caráter complexo da ação 

pública e do processo de implementação como resultado das decisões de diferentes agentes, no 

entanto discordamos da autora quando esta argumenta que a implementação efetiva dessas ações 

está condicionada ao poder central e à sua capacidade de desenvolver modelo e estratégias de 
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incentivo à adesão e “obediência”, como se esses modelos e estratégias fossem processos 

deslocados do viés político e ideológico e da luta de classes em constante desenvolvimento na 

sociedade capitalista.   

Neste trabalho, buscamos construir nossas interpretações sobre o processo de 

implementação de políticas públicas tomando como referência o quadro teórico proposto por 

Barroso (2005). Na visão desse autor:  

 

[...] assistimos hoje a uma transformação profunda no modo como é entendida e posta 

em prática a regulação das políticas educativas, no contexto de uma alteração mais 
ampla relacionada com a própria concepção de reforma e reestruturação do Estado e de 

sua administração. (p. 735). 

 

Quando destaca a reestruturação do Estado, Barroso (2005) refere-se à presença das ideias 

neoliberais, que impulsionaram reformas estruturais visando reduzir a intervenção do Estado em 

setores tradicionalmente públicos (saúde, educação etc.). No domínio educativo, os referenciais 

do neoliberalismo destinam-se à redução da intervenção do Estado na provisão e administração 

do serviço educativo. Nesse contexto, as políticas educacionais são subordinadas à lógica 

econômica e emergem os modelos de gestão empresarial como referência para modernização do 

serviço público de educação, com a promoção de medidas tendentes à sua privatização. Ainda 

sobre as políticas públicas, Barroso (2005) argumenta que estas têm assimilado modelos de 

governança e de regulação denominados de pós-modernos, organizados a partir de dois 

referenciais centrais: o “Estado avaliador” e o do “quase mercado”. 

A partir das contribuições teóricas desse autor acerca dos novos modos de regulação da 

ação pública na atual sociedade capitalista, podemos concluir que a implementação de uma 

determinada política requer muito mais que uma legislação geral; ou seja, requer uma legislação 

específica, que os agentes implementadores conheçam-na, aceitem seus objetivos, regras e que, 

por fim, sejam garantidas condições institucionais para implementação dessas ações públicas, tal 

como proposto por Arretche (2001). Nesse sentido, as proposições de Barroso (2005), aliadas às 

discussões de Poulantzas (1985) sobre o Estado e como este se modifica e se transforma para 

atender a interesses de diferentes blocos no poder, apontam para a complexidade que caracteriza 

o processo de implementação de políticas públicas, o qual não está limitado ao cumprimento de 

fases e/ou etapas.       

Consideramos pertinente o posicionamento de Arretche (2001), quando destaca que no 

processo de implementação das políticas públicas os atores implementadores precisam conhecê-

las, por entender que o conhecimento, tal como proposto em Gramsci, é arma e instrumento de 

luta que pode gerar mudanças e transformações. Na visão desse autor, o conhecimento é uma 
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forma material utilizada por todos que almejam consolidar a estrutura societária de classe. Nesse 

sentido, pondera que, se a pretensão é superar determinado sistema hegemônico com a intenção 

de construir uma nova hegemonia (GRAMSCI, 1995), o conhecimento assume centralidade e se 

coloca como condição sine qua non.  

Partindo desse entendimento, Semeraro (2001) considera que as classes populares 

precisam se apropriar dos instrumentos fundamentais do conhecimento, de modo a superar seu 

saber disperso, aproximativo, e a adquirir confiança em suas capacidades. Desse modo, haverá o 

fortalecimento da luta pela construção de uma hegemonia condizente com a visão de mundo e de 

sociedade dessa classe, luta esta que perpassa pelo campo educacional. Conhecer as políticas e o 

seu processo de implementação é importante não necessariamente para que os atores 

implementadores “obedeçam” e “cumpram” com as orientações dos formuladores, mas, 

sobretudo, para permitir uma atuação crítica e reivindicatória, no cenário local (município) e 

institucional (escolar), pela garantia dos direitos de parte da população à qual se destinam essas 

políticas.      

Esses referenciais teóricos subsidiaram nossos estudos em Coaraci, no qual privilegiamos 

nas análises a implementação de políticas públicas no âmbito das instituições de EI no município 

no período de 2008 a 2016 e suas relações com a gestão escolar da EI. 

 

1.3 Questão, Objeto e Objetivos da Pesquisa  

  

Em nosso entendimento, o fortalecimento da luta pela educação pública, gratuita e de 

qualidade, especialmente a educação direcionada à classe trabalhadora, perpassa pela luta em prol 

de políticas públicas educacionais que de fato estejam alinhadas às necessidades dessa classe, 

visando fomentar uma educação para a mudança e transformação social. Nesse sentido, lutar por 

políticas públicas requer conhecimentos sobre estas e seus respectivos processos de 

implementação.   

No que se refere às políticas direcionados à EI, especialmente nas instituições de EI, 

compreendemos que as gestoras escolares desempenham um papel importante, na medida em que 

atuam no sentido de articular os processos de implementação das políticas e programas no 

contexto escolar, logo, faz-se necessário conhecer as políticas e programas, suas contradições e 

ambiguidades, pois esse conhecimento pode contribuir para o exercício da gestão escolar e 

fortalecimento da luta em prol da garantia do direito das crianças à educação.  

Nessa perspectiva, procuramos através deste trabalho responder: “quais os conhecimentos 

das gestoras da rede pública municipal de Coaraci/BA acerca da implementação de políticas da 
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EI no período de 2008-2016?”. Pretende-se com esta pesquisa analisar os conhecimentos das 

gestoras da rede pública municipal de Coaraci sobre a implementação das políticas da EI no 

período de 2008-2016, visando produzir estratégias e ações, com as gestoras, que visem ao 

fortalecimento da EI no cenário local.  

 

1.4 Os Sujeitos da Pesquisa e Instrumentos de Coleta de Dados  

 

O desenvolvimento desta pesquisa exigiu, além de estudos teóricos pertinentes ao tema, 

a realização de pesquisa de campo em dois momentos. No primeiro momento, visitamos a 

Secretaria Municipal de Educação e a sede do Conselho Municipal de Educação (CME), 

reunimos documentos, aplicamos questionário e entrevistas semiestruturadas com a finalidade de 

analisar a organização do SME de Coaraci e compor um quadro diagnóstico da EI e das políticas 

públicas de EI, durante 2008 e 2016. Posteriormente, retornamos a campo para realizar a 

pesquisa-ação com as gestoras em exercício nessa etapa da educação.     

O Quadro 1 apresenta os sujeitos participantes do primeiro momento da pesquisa de 

campo, suas respectivas representações e funções no cenário educacional local, bem como o 

período de atuação.  

  

Quadro 1 – Sujeitos participantes da primeira etapa da pesquisa de campo – Coaraci/BA. 

SUJEITOS  PERÍODO DE ATUAÇÃO 

Coordenadora Pedagógica 2005 a 2008 

Assessora da Secretária de Educação  2005 a 2008 

Secretário de Educação  
2009 até o primeiro semestre de 

2012  

Professora da Rede Municipal (Representante do Setor de EI)  2009 a 2012  

Técnico em Programa Educacional  2009 a 2016  

Secretária de Educação  Segundo semestre de 2012 até 2014 

Secretária de Educação  2015 a 2016 

Representante do Fórum Municipal de Educação (FME)/ 

Conselho de Assistência e Controle Social (CACS-FUNDEB) 
2015 a 2025 

Secretária do Conselho Municipal de Educação (CME)  
Atua como secretária do órgão desde 

o ano de 2017 

Representante do Conselho de Alimentação Escolar (CAE)  2013/2017 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
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Como referenciado, nesta pesquisa aplicamos questionário2 (Anexo 1) composto por um 

conjunto de questões direcionado à Secretaria Municipal de Educação e técnicos da secretaria. 

As questões foram fechadas e abertas, ambas relacionadas à organização do SME e à gestão da 

EI no município, pois a finalidade consistiu em obter informações preliminares sobre a 

organização do SME e a gestão da EI. 

No segundo semestre de 2016, período de aplicação desse questionário, solicitamos à 

Secretaria Municipal de Educação cópias das principais normatizações presentes no SME, 

incluindo as da EI. Esses documentos possibilitaram pesquisar dados relevantes para 

complementar e subsidiar este estudo, especialmente as discussões apresentadas no capítulo 2 

deste trabalho.     

Por considerar pertinente ao trabalho, utilizamos a entrevista, pois, como destaca Gil 

(2008), é uma forma de interação social, um diálogo assimétrico, em que uma das partes busca 

coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. Nesse sentido, a utilização desse 

instrumento foi bastante adequada para obter informações e acesso aos conhecimentos dos 

sujeitos participantes dessa etapa da pesquisa em relação ao SME, à gestão da EI e sobre as 

políticas públicas direcionadas a essa etapa da educação e que estão presentes no município.   

Dentre os tipos e modalidades, optamos pela entrevista semiestruturada por apresentar 

maior grau de flexibilidade e ser desenvolvida de forma mais espontânea (GIL, 2008). Para 

aplicar as entrevistas, agendamos, previamente, encontros na Secretaria Municipal de Educação 

e/ou em locais sugeridos pelos(as) entrevistados(as): assessora pedagógica, (2005-2008); 

coordenadora pedagógica (2005-2008) (Apêndice 1); ex-secretários de educação (2009-2012 e  

2013-2014) (Apêndice 2); técnica da Secretaria de Educação/Setor de EI (2009-2012) (Apêndice 

3); técnico da Secretaria Municipal de Educação/Programas Educacionais (2009-2018) 

(Apêndice 4); representante do FME (2015-2025); e representante do CAE (2013-2017) 

(Apêndice 5).   

Na visão de Gil (2008), tradicionalmente nas pesquisas sociais as entrevistas têm sido 

realizadas face a face, no entanto, nas últimas décadas, vem sendo desenvolvida uma nova 

modalidade, a entrevista por telefone. Segundo esse autor, até meados dos anos de 1960, tanto 

nos Estados Unidos quanto na Europa, o uso dessa nova modalidade foi desaconselhado pelos 

estudiosos de metodologia científica sob justificativa de que parcela significativa da população 

não tinha acesso a telefone.  

 
2 Esse instrumento foi utilizado na pesquisa ampla “Gestão Escolar e Trabalho Docente na Educação Infantil no Sul 

da Bahia: desafios e perspectivas”. Sua aplicação teve por finalidade realizar um levantamento em caráter preliminar 

acerca da organização do SME de Coaraci.   
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Nesta pesquisa, utilizamos a entrevista por telefone em decorrência da falta de tempo e 

incompatibilidade de horários de algumas entrevistadas para agendar encontros presenciais e por 

ter sido uma sugestão das próprias participantes da pesquisa a sua utilização. Nesses casos, a 

entrevista semiestruturada foi aplicada utilizando a ferramenta de gravação em áudio no 

aplicativo do WhatsApp3.   

Para obter resultados satisfatórios, foi necessária a organização prévia. Reservamos um 

tempo para estruturar o roteiro com as questões semiestruturadas, em seguida, realizamos o 

primeiro contato com as entrevistadas. Através de uma gravação em áudio, apresentamos a 

pesquisadora, a pesquisa, seus objetivos e o convite. Ao receber resposta positiva de algumas 

participantes contatadas, disponibilizamos o roteiro também em gravação de áudio no WhatsApp. 

Na oportunidade, informamos que poderiam responder às questões no melhor momento e 

possibilidade de ambas. No total, quatro participantes responderam à entrevista por telefone. 

Segundo Gil (2008), a entrevista por telefone ainda é pouco utilizada na pesquisa 

científica em razão dos seguintes riscos: interrupção da entrevista pelo entrevistado; menor 

quantidade de informações; impossibilidade de descrever as características do entrevistado ou as 

circunstâncias em que se realizou a entrevista; e parcela significativa da população que não dispõe 

de telefone ou não tem seu nome na lista. 

No caso desta pesquisa, todas as participantes tinham acesso a aparelhos de celular com 

acesso à internet, o que possibilitou a utilização da ferramenta do WhatsApp. O fato de tanto a 

pesquisadora quanto as entrevistadas serem profissionais da rede também favoreceu o 

estabelecimento da confiança e o sucesso na obtenção dos dados, que não se limitou apenas ao 

período de aplicação da entrevista por telefone através da utilização do WhatsApp. O uso dessa 

ferramenta foi extremamente favorável, sobretudo pela rapidez e flexibilidade, contribuindo 

significativamente com o estudo em tela. Ao finalizar a aplicação das entrevistas face a face e por 

telefone, realizamos a sua transcrição. Nessa fase, o contato com o material possibilitou a 

construção de inferências e análises pertinentes aos objetivos pretendidos com a aplicação desse 

instrumento.       

Posteriormente, realizamos a pesquisa-ação organizada sob a forma de encontros 

coletivos com as gestoras escolares da EI. Foram convidadas a participar da pesquisa as 14 

gestoras em exercício na gestão escolar das instituições de EI da Rede Pública Municipal de 

Coaraci, incluindo a diretora das escolas do campo. Desse total, 12 gestoras que atuavam em 

 
3 O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas trocadas via internet que possibilita a comunicação a partir 

do compartilhamento de mensagens de texto/voz, imagens, músicas e vídeos (LIMA et al., 2018). 
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instituições localizadas na área urbana aceitaram o convite. Também demonstrou interesse em 

participar da pesquisa a coordenadora geral da educação básica.  

A escolha das gestoras que deveriam integrar a pesquisa decorreu do entendimento de que 

estas desempenham papel importante no processo de implementação de políticas públicas nas 

instituições de EI. Durante o desenvolvimento da pesquisa, identificamos que no município de 

Coaraci está regulamentada a eleição de diretor(a), com participação da comunidade, desde 2015. 

Essa condição nos fez inferir que havia certo engajamento e entendimento do grupo sobre a área 

que exerce a função de gestor, já que é necessário apresentar um Plano de Trabalho.  

Quanto aos instrumentos de coleta de dados aplicados na etapa da pesquisa com as 

gestoras, utilizamos a ficha de identificação (Anexo 2). Aplicamos esse instrumento às 14 

gestoras, sendo que 12 fichas foram devolvidas. A partir da tabulação dos dados das 12 fichas 

devolvidas, destacamos a seguir, no Quadro 2, o perfil do grupo no que se refere à formação 

inicial e continuada, tempo de atuação na educação básica, experiência na docência da EI e tempo 

de atuação na gestão escolar da EI.   

 

Quadro 2 – Principais informações sobre o perfil do grupo de gestoras.  

Gestora Formação 

Tempo de atuação 

na docência 

(Ed. Básica) 

Tempo de atuação 

na docência 

(Ed. Infantil) 

Tempo de 

atuação 

na gestão 

escolar 

(Ed. Infantil) 

Gestora Escolar 1 Pedagogia 20 anos 1 mês 09 anos 

Gestora Escolar 2 Pedagogia 20 anos e 3 meses 03 anos 08 anos 

Gestora Escolar 3 Pedagogia 23 anos ------ 04 anos 

Gestora Escolar 4 Pedagogia 16 anos e 3 meses 16 anos e 3 meses 03 anos 

Gestora Escolar 5 Pedagogia 08 anos ------ 03 anos 

Gestora Escolar 6 Pedagogia 22 anos ------ 02 anos 

Gestora Escolar 7 Pedagogia 23 anos ------ 1 ano e meio 

Gestora Escolar 8* ------ ------ ------ ------ 

Gestora Escolar 9 Pedagogia ------ 08 anos 5 meses 

Gestora Escolar 10 Pedagogia 10 anos 10 anos 1 ano e meio 

Gestora Escolar 11 Pedagogia  21 anos ------ 06 anos  

Gestora Escolar 12 Ciências  16 anos  ------ 
1 ano e seis 

meses 

Gestora Escolar 13 Pedagogia  15 anos ------ 06 anos  

Gestora Escolar 14* ------ ------ ------ ------ 

 Nota: *As gestoras não responderam ao questionário.  

 Fonte: Ficha de identificação aplicada às gestoras (2018).   
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A análise do quadro permite observar que, entre as gestoras que devolveram as fichas, 11 

(78,6%) possuíam formação inicial em Pedagogia e apenas uma (7,1%) possuía graduação 

incompleta em Ciências. Quanto ao tempo de atuação na educação básica, nove gestoras (64,3%) 

possuíam entre 15 e 25 anos, duas (14,3%) entre 0 e 10 anos, e uma (7,1%) não respondeu à 

questão. Entre os anos de experiência na docência da EI, apenas cinco gestoras (35,7%) 

apontaram ter exercido a docência nessa etapa da educação básica. Esses dados demonstram que 

mais da metade, sete gestoras, não tinha experiência como docente na EI quando assumiram a 

gestão. No que se refere à formação continuada, apenas uma (7,1%) participante afirmou possuir 

especialização em gestão escolar e coordenação pedagógica.    

A partir da análise do perfil das gestoras, conclui-se que as reflexões e construções 

viabilizadas por este trabalho poderão contribuir no sentido de fazer avançar o conhecimento 

sobre a implementação de políticas públicas e suas relações com a gestão da EI, além das 

contradições e desafios que envolvem esses processos. Quanto à coordenadora da educação 

básica, possuía formação inicial em pedagogia, 17 anos de exercício na educação básica, nove 

anos de exercício na docência da EI e quatro anos de experiência na gestão escolar da EI. 

Outro instrumento utilizado, o questionário (Apêndice 6), foi aplicado com a intenção de 

realizar um diagnóstico inicial dos conhecimentos das gestoras acerca das políticas públicas de 

EI. Os dados coletados foram utilizados para organizar e articular as discussões e diálogos 

posteriores com/no grupo. As perguntas contidas nesse instrumento foram estruturadas de modo 

a permitir às participantes descrever seus conhecimentos a partir da sua própria experiência na 

gestão escolar da EI, sendo que o foco esteve voltado ao componente cognitivo em detrimento do 

processo afetivo (THIOLLENT, 1987) e foram organizadas em quatro blocos temáticos 

constituídos por um conjunto de questões relacionadas ao nosso objeto de pesquisa, como 

apresenta o Quadro 3.       

 

Quadro 3 – Questionário diagnóstico aplicado com as gestoras participantes da pesquisa.  

BLOCOS CATEGORIAS  

1º BLOCO 

O cargo de direção na gestão da EI em Coaraci  

Escolha de gestor(a). 

Regulamentação. 

Organização do processo. 

Participação (votantes). 

2º BLOCO 

Política Nacional de Educação Infantil – principais políticas/programas do 

governo federal (2008-2016) 

Conhecimentos/estudos sobre as políticas de EI. 

3º BLOCO  

Da política nacional de EI à política local 

Conhecimento sobre as políticas nacionais no contexto local. 
Conhecimentos/estudos sobre normatizações/documentos locais.  
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BLOCOS CATEGORIAS  

4º BLOCO  Conhecimento das gestoras sobre os conselhos de educação e sobre o FME 

 Fonte: Elaborado pela autora junto à orientadora (2018).     

 

No contexto do trabalho com as gestoras, também utilizamos os diálogos, slides, relatos 

orais, fotos e anotações. Os diálogos se construíram no sentido de permitir ao grupo colocar os 

problemas, apresentar explicações, soluções, sistematizar ações e deliberar sobre as decisões e 

foram registrados em áudios, a partir do uso de celular e computador. Posteriormente, transcritos, 

organizados em slides e analisados com/no grupo.  

A utilização de gravações foi imprescindível para possibilitar, além das transcrições, o 

resgate dos diálogos e relatos orais no seu contexto de produção. Ademais, o uso de slides com a 

sistematização dos dados para discussão e análise foi uma estratégia que tornou o 

desenvolvimento dos encontros coletivos mais dinâmico e objetivo.  

 

1.5 Etapas da Pesquisa e da Pesquisa-Ação no Município de Coaraci/BA  

 

Visando apresentar de forma didática o nosso percurso metodológico, descrevemos a 

seguir três etapas, e as respectivas subetapas da pesquisa, as quais eram alinhadas aos objetivos 

delimitados pelo estudo e em alguns momentos desenvolvidas, simultaneamente, no andamento 

deste trabalho.     

Na primeira etapa consideramos importante fazer um levantamento bibliográfico com a 

finalidade de conhecer como tem se dado a gestão da EI no âmbito dos sistemas municipais. Para 

isso, elegemos o estudo sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR), política instituída em 2007 

pelo Governo Federal através do Decreto nº 6.094/2007, juntamente com o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (PMCTE) (BRASIL, 2007a).  

De acordo com o documento do Ministério da Educação (MEC) (BRASIL, 2007a), o PAR 

foi concebido como uma ferramenta de gestão para o planejamento da política de educação, 

elaborado por um período de quatro anos. Pelas suas características sistêmicas e estratégicas, o 

plano favorece as políticas educacionais e a sua continuidade, constituindo-se como importante 

elemento na promoção de políticas de Estado na educação. Segundo o MEC, o PAR se consolida 

como um importante instrumento de planejamento estratégico dos municípios e estados, trazendo 

políticas públicas de médio e longo prazo, com assistência técnica e financeira da União. 

Em complementação ao estudo do PAR, reunimos em uma revisão de literatura 

informações sobre a produção científica referente à gestão educacional direcionada à EI no 



39 

 

período de 2008-2016 e sua relação com a implementação do PAR. Utilizamos como fonte de 

buscas o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), o site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), o site da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE) e 

as revistas Educação & Realidade e Educação & Sociedade, além dos seminários dos Grupos de 

Pesquisa sobre Crianças e Infâncias (GRUPECI). Utilizou-se como critérios de inclusão nesta 

pesquisa o recorte temporal da pesquisa (2008-2016) e as palavras-chave ‘gestão da educação 

infantil’, ‘gestão educacional’ e ‘planejamento educacional’. Em alguns sites, as buscas foram 

realizadas tendo como critério a seleção de títulos de trabalhos sobre o PAR e que apresentaram 

proximidade com a pesquisa.  

A partir da seleção dos trabalhos que se aproximaram do objeto de estudo desta pesquisa, 

em se tratando da gestão da EI, verificamos que não foram localizados trabalhos que tratassem 

da gestão educacional nem sobre a gestão escolar entre as produções selecionadas para análise. 

Esses dados corroboram com as constatações de Kramer e Nunes (2007) e Corrêa (2015), quando 

as autoras se referem à escassez de estudos sobre a gestão da EI, sugerindo a necessidade e 

urgência de pesquisas focalizando a gestão dessa etapa da educação básica no âmbito dos sistemas 

municipais e da escola.     

Ademais, o levantamento sugere que a EI ainda é pouco debatida como planejamento 

educacional e inserida na política pública de educação entre as produções acadêmicas. Logo, 

constata-se que no levantamento da produção científica, a gestão da EI segue na invisibilidade, 

pois não apresenta estudos sobre a política educacional voltada para EI, nem associada à 

implementação do PAR. 

Ainda na primeira etapa da pesquisa, realizamos um estudo da gestão da EI como política 

pública, a partir das contribuições, principalmente, de Rosemberg (1999, 2007), Pinto (2014), 

Corrêa (2015), Kramer e Nunes (2007) e Vieira (2016). Também recorremos às contribuições das 

legislações e publicações oficiais sobre a política de atendimento à EI produzidas no Brasil de 

1988 a 2016, conforme consta no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Ações desenvolvidas na primeira etapa da pesquisa – Coaraci/BA. 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – 1ª ETAPA 

Revisão de literatura e estudos teóricos sobre a gestão da EI como política pública 

Ações da pesquisa Data Sujeitos envolvidos 

Revisão de literatura Mar./2017 a Jan./2018 Pesquisadora 

Estudos teóricos sobre a gestão da EI como 

política pública 
Fev./2018 a Abr./2018 Pesquisadora 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
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Na segunda etapa, analisamos a organização do SME e, por meio dos documentos oficiais, 

a normatização oficial para a EI. Essa análise teve por base dados coletados com a aplicação de 

um questionário no segundo semestre de 2016 com a secretária municipal de educação e técnicos 

da secretaria. Coletamos informações sobre a organização política e administrativa do município 

para atender à EI com as seguintes questões: possui ou não sistema próprio; CME; Plano de 

Carreira; Diretrizes Municipais para a EI; possui setor específico na Secretaria Municipal para o 

acompanhamento da EI; levantamento do número de matrículas na EI (número de crianças 

atendidas no campo e na cidade e a forma como acontece esse atendimento nas duas realidades); 

e número de gestores, coordenadores, docentes e auxiliares. Também realizamos estudos na obra 

“Escrevendo o passado e o futuro da educação de Coaraci/BA”, escrita por Josefina Maria Castro 

dos Santos4 e Maria Luiza Coelho dos Santos Carvalho.  

Para complementar os estudos do SME e obter diagnóstico da EI, retornamos a campo no 

primeiro semestre de 2018. Realizamos visitas à sede do CME e à Secretaria Municipal de 

Educação para aplicar entrevistas semiestruturadas a técnicos que exerciam funções nesse órgão, 

com a finalidade de reunir informações complementares sobre essa etapa da educação no 

município. Também estabelecemos contatos com profissionais que atuaram como técnicos da 

Secretaria de Educação em períodos anteriores, isso porque, em Coaraci, o quadro de técnicos 

que atuam na Secretaria Municipal de Educação é constituído a partir de indicação política. Desse 

modo, sempre que há eleição para o cargo do Poder Executivo e mudanças dos grupos políticos 

no poder, ocorrem alterações no quadro de profissionais que atuam no âmbito da Secretaria de 

Educação.      

Em relação ao responsável pelo Setor de EI entre o período de 2013 e 2014, não 

conseguimos localizar a presença desse profissional na estrutura organizacional da Secretaria de 

Educação no período referenciado. A partir da aplicação das entrevistas a técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação, encontramos que no período acima referenciado o entendimento foi de 

que, em razão da presença de coordenadores pedagógicos nas escolas da rede pública municipal 

de ensino, era desnecessário manter a Coordenação Geral da EI na Secretaria Municipal de 

Educação. Em nosso entendimento, essa mudança representou um retrocesso em relação à gestão 

da EI no cenário local.         

 
4 Josefina Maria dos Santos Castro possui vasta experiência no campo da educação, sobretudo na docência no ensino 

superior. No município de Coaraci/BA, atuou como secretária municipal de educação (1997-2002) e dirigente 

municipal (Poder Executivo) entre os anos de 2008 e 2016. Maria Luiza Coelho dos Santos Carvalho também possui 

experiência na docência tanto no ensino superior quanto na educação básica. Além de professora da rede municipal 

pública de ensino do município, atuou como secretária municipal de educação entre janeiro de 2009 e março do 

mesmo ano.  
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Também não entrevistamos a coordenadora que esteve à frente do Setor da Educação 

Infantil entre os anos de 2015-2016, nem a secretária de educação que atuou neste mesmo 

período. Em relação à responsável pelo Setor de EI, esta encontrava-se afastada em decorrência 

de uma licença médica. No caso da ex-secretária de educação, após algumas tentativas, não 

conseguimos combinar um encontro, sob justificativa de falta de tempo, nem que se manifestasse 

por meio do aplicativo do WhatsApp. O Quadro 5 mostra a organização dessa etapa.  

 

Quadro 5 – Ações desenvolvidas na segunda etapa da pesquisa – Coaraci/BA. 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – 2ª ETAPA  

Pesquisa de campo - realização de levantamento documental, visitas à Secretaria Municipal de 

Educação e à sede do CME, aplicação de entrevistas semiestruturadas  

Ações da pesquisa Data Sujeitos envolvidos 

Visitas à Secretaria Municipal de Educação 

para aplicação de questionário 
(informações preliminares) e levantamento 

de documentos.  

 
Visitas à Secretaria Municipal de Educação 

para levantar informações sobre o 

planejamento municipal para a EI e as 

políticas públicas educacionais 
direcionadas a essa etapa no município.  

Jun./2016 

Jul./2016 
 

 

 
Fev./2017 

Set./2017 

Out./2017 

Nov./2017  
 

Pesquisadora, secretária de 

educação e técnicos.    

Encontros com ex-secretário de educação 

para realização de entrevista 

semiestruturada.  
 

Entrevista semiestruturada com ex-

secretária de educação (aplicativo 
WhatsApp).  

 

Entrevista com ex-técnica – representante 

Setor de EI (aplicativo WhatsApp). 
 

Encontro com técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação e representantes 
dos conselhos de educação (presidente do 

FME, presidente do CACS-FUNDEB, ex-

presidente do CAE) para aplicação de 

entrevista semiestruturada.    
 

Visita à Secretaria Municipal de Educação 

para negociar a realização da pesquisa-ação 
com as gestoras e articular o primeiro 

encontro coletivo com o grupo (preparação 

de convite, organização da pauta).  

06/03/2018 

 

 
 

08/03/2018 

 
 

 

12/03/2018 

 
 

17/03/2018 

 

 

 

23 e 27/03/2018 

Pesquisadora e entrevistado.  

 

 
 

Pesquisadora e entrevistada. 

 
 

 

Pesquisadora e entrevistada. 

 
 

Pesquisadora e entrevistados. 

 

 

 

Pesquisadora e coordenadora da 

educação básica.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
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A terceira etapa da pesquisa foi baseada na pesquisa-ação, formada pelos diálogos e 

decisões coletivas com as gestoras, em que a reflexão e a ação sempre estiveram presentes. O 

Quadro 6 apresenta a organização dessa etapa.  

 

Quadro 6 – Cronograma dos encontros coletivos realizados com as gestoras participantes da pesquisa – 

Coaraci/BA. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

 

Após a delimitação do campo de pesquisa e dos sujeitos participantes, os diálogos 

aconteceram sob a forma de encontros coletivos com as gestoras. A realização dos encontros se 

deu a partir de discussões das políticas/programas presentes no Brasil e no município de Coaraci 

para a EI (2008-2016) e sobre os conhecimentos das participantes a respeito da implementação 

dessas políticas no cotidiano das instituições infantis. Utilizamos os seguintes instrumentos para 

articular e desenvolver essas discussões: conversas sobre situações intencionais, construção e 

análise em grupo de roteiro de Plano de Trabalho para a gestão escolar na EI, análise do perfil 

das gestoras em exercício na EI, relatos orais, áudios e fotos. Essas ferramentas foram discutidas 

nos encontros coletivos.  

Por se tratar de pesquisa-ação, a coleta de informações aconteceu através de diálogos e 

com o auxílio de alguns instrumentos: ficha de identificação, questionários, áudio, anotações, 

slides, fotos e relatos orais, que contribuíram para a busca de respostas para a questão de pesquisa. 

Também realizamos registros e anotações.  

 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – 3ª ETAPA 

Pesquisa-ação com as gestoras – encontros coletivos 

Ações da pesquisa          Data Sujeitos envolvidos  

I Encontro coletivo  03/04/2018 
Pesquisadora, coordenadora da 
educação básica, coordenador geral 

da EI e gestoras.  

II Encontro coletivo 29/05/2018 
Pesquisadora, coordenadora da 

educação básica e gestoras. 

III Encontro coletivo 19/06/2018 Pesquisadora e gestoras. 

IV Encontro coletivo 17/07/2018 Pesquisadora e gestoras. 

V Encontro coletivo 01/08/2018 

Pesquisadora, coordenadora da 

educação básica (representação do 
CME e do FME), representante da 

APLB/Sindicato, secretária 

municipal de educação, gestoras e 
Profa. Dra. Emilia Peixoto Vieira.  
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1.5.1 A pesquisa-ação e os diálogos com as gestoras escolares da EI  

 

Os diálogos com as gestoras aconteceram, prioritariamente, sob a forma de encontros 

coletivos. No primeiro encontro, realizado dia 3 de abril, no auditório da Prefeitura Municipal de 

Coaraci, das 9h30 às 11h10min, apresentamos a pesquisa, seus objetivos e o planejamento inicial. 

Também aplicamos ao grupo de gestoras escolares um questionário (Apêndice 6), que 

possibilitou realizar diagnóstico e reunir dados e informações para orientar os diálogos posteriores 

no/com o grupo. Esse instrumento serviu para coleta de informações; produção de novas 

discussões; tomada de decisão, planejamento e sistematização de ações; e base para escrita das 

análises e discussões posteriores dos dados. No total, participaram desse encontro 12 gestoras 

escolares e dois técnicos da Secretaria Municipal de Educação.  

O segundo encontro ocorreu no dia 29 de maio, no espaço da Biblioteca Pública Municipal 

e durou cerca de 2h. Iniciamos os diálogos com as participantes por volta das 9h. Nesse encontro, 

sete (58,3%) gestoras escolares estiveram presentes. As discussões tiveram como ponto de partida 

os dados recolhidos com a aplicação do questionário (Apêndice 6). Após os diálogos com as 

gestoras escolares, foram planejadas pela pesquisadora, com a participação do grupo, atividades 

que correspondessem às expectativas dos sujeitos da pesquisa em relação aos conflitos gerados.  

Essas atividades foram desenvolvidas no decorrer dos encontros subsequentes: o terceiro 

encontro, realizado dia 19 de junho, no espaço da Biblioteca Municipal, com duração de 1h50min 

e participação de cinco gestoras (41,6%); o quarto encontro, dia 17 de julho, também no espaço 

da Biblioteca Municipal, com duração de 2h e seis (50%) gestoras presentes. Por fim, o quinto e 

último encontro, realizado em 01 de agosto, entre às 8h30 e às 12h, para divulgação externa do 

trabalho realizado com as 12 gestoras escolares; ou seja, das ações sistematizadas e desenvolvidas 

pelo grupo visando ao fortalecimento da EI no município. Nesse encontro, contamos com a 

participação de 17 pessoas, incluindo as gestoras escolares, representantes da Secretaria 

Municipal de Educação, representantes da Associação dos Professores Licenciados do Brasil na 

Bahia – Sindicato (APLB-Sindicato) e dos conselhos de educação, além da secretária municipal 

de educação.  

Todos os diálogos produzidos nos encontros foram gravados mediante autorização das 

participantes da pesquisa. Ao finalizar cada encontro, o procedimento adotado consistiu em 

transcrever as gravações, organizar em slides e apresentar no encontro seguinte, com a produção 

de novas discussões. Apresentamos a seguir o roteiro metodológico utilizado para o 

desenvolvimento dos encontros coletivos constituídos de três momentos: os acordos, a 

delimitação do problema e o registro.  
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1.5.1.1 1º Momento: acordos e negociações  

  

A realização do primeiro encontro foi negociada com a Secretaria Municipal de Educação, 

que articulou junto às gestoras o agendamento do dia, horário e local. O objetivo principal foi o 

de apresentar a pesquisa, seus objetivos, além de também ouvir o grupo no sentido de identificar 

suas expectativas. Cumpridas essas etapas, solicitamos às gestoras que aceitaram participar da 

pesquisa que assinassem o TCLE e só então fechamos os acordos e negociações iniciais. O grupo 

elegeu o dia de terça-feira e o turno matutino para realização das reuniões, a cada 15 e/ou 20 dias, 

com duração em média de 1h40min/2h. Definimos o espaço da Biblioteca Municipal de Coaraci 

e o Auditório da Prefeitura Municipal para a realização dos encontros coletivos.  

Ademais, é importante destacar que durante o desenvolvimento do trabalho com as 

gestoras, novos acordos e negociações foram sendo construídos pelo grupo, em razão de que na 

pesquisa-ação não há um planejamento determinado e inflexível. No movimento de “dar voz” às 

gestoras escolares, foi necessário ouvir suas opiniões, interesses, sugestões e decisões, o que 

exigiu contínuas negociações e acordos, que não se limitaram apenas ao primeiro encontro.  

Para favorecer e potencializar a comunicação entre a pesquisadora e participantes da 

pesquisa, em acordo com o grupo, criamos no aplicativo do WhatsApp um grupo que reuniu todas 

as gestoras escolares convidadas a participar da pesquisa e os demais participantes. A utilização 

do WhatsApp favoreceu a comunicação ao possibilitar a realização de novos acordos e 

negociações quando estas se fizeram necessárias, especificamente para confirmar e/ou reagendar 

encontros, além de informar mudanças no planejamento em virtude de situações imprevistas.  

 

1.5.1.2 2º Momento: delimitação do problema 

 

Todo o período de realização do trabalho com o grupo foi marcado por reflexões sobre o 

objeto de pesquisa. No segundo encontro, o grupo estabeleceu prioridades e ações a serem 

desenvolvidas nos demais encontros. 

Os desafios, listados pelo grupo, foram organizados como categorias. Foram classificadas 

duas categorias diante das situações-limite anunciadas: falta de Plano de Trabalho para a gestão 

escolar na EI e perfil das gestoras da EI. O direcionamento para os temas e as categorias 

escolhidas para a realização do trabalho com/no grupo emergiram das discussões coletivas, isso 

porque no contexto da pesquisa-ação a problemática não é imposta, mas emerge das discussões e 

situações-limite apontadas pelo grupo representante da situação-problema. A definição da 
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situação-problema não é de interesse exclusivo do pesquisador, logo sua escolha não acontecesse 

a priori.  

As escolhas realizadas pelas gestoras, por representar os interesses de todos os sujeitos 

implicados, reafirmam o fundamento da pesquisa-ação: contribuir para uma ação no município, 

com estratégias potencialmente transformadoras da situação observada e visando ao 

fortalecimento da EI no município. A avaliação das ações e das sugestões ocorreu em todo o 

processo de desenvolvimento da pesquisa e realização dos encontros, num processo de ação-

reflexão-ação. 

Iniciou-se esse processo com a análise do Plano de Trabalho, eleição diretores(as) e perfil. 

Dessa forma, no segundo encontro delimitamos os problemas a serem discutidos, estudados e 

teorizados. Nas discussões, as gestoras afirmaram já conhecerem o Plano de Trabalho, bem como 

ter preenchido o plano para concorrer ao cargo de diretora. No entanto, verificou-se que um 

número reduzido de gestoras dialogou de forma mais intensa e consistente acerca desse 

documento e a forma como o fizeram. Apenas duas gestoras disponibilizaram seus respectivos 

planos para análises e discussões no/com o grupo. 

Nesses documentos, discutimos os objetivos e metas que direcionavam as atividades das 

gestoras, e a organização a partir das orientações do art. 10º do Decreto Municipal nº 6.521, de 

2015 (COARACI, 2015a), que regulamenta o processo eleitoral para as eleições de diretor(a) e 

vice-diretor(a) nas escolas da rede municipal de educação e dá outras providências, e o art. 4º da 

Resolução CME nº 25, de 20 de dezembro de 2017 (COARACI, 2017a), que fixa as normas para 

autorização do exercício das funções de diretor(a) e vice-diretor(a) do SME de Coaraci e dá outras 

providências, conforme descreve o Quadro 7, a seguir.     

 

Quadro 7 – Análise descritiva do Decreto e da Resolução sobre os requisitos necessários para concorrer 

ao cargo de gestor(a) escolar – Coaraci/BA.  

Art. 10º do Decreto Municipal nº 6.521 de 

2015, que regulamenta o processo eleitoral 

para as eleições de diretor(a) e vice-diretor 

(a) nas escolas da rede municipal de 

educação e dá outras providências.  

Ar. 4º da Resolução nº 25, de 20 de dezembro 

de 2017, que fixa as normas para autorização 

do exercício das funções de diretor(a) e vice-

diretor(a) do SME de Coaraci/BA e dá outras 

providências.  

I - Comprovação de conclusão de estágio 
probatório em efetivo exercício do Magistério 

na Rede Municipal;  

I - Requerimento ao Presidente do Conselho 

Municipal de Educação;  

II - Cópia do comprovante de conclusão de 

cursos de graduação e/ou Pós-graduação na 
área da Educação;  

II - Duas fotos 2x2;  

III - Cópia da carteira de identidade, título de 

eleitor, comprovante da última votação, CPF e 

certidão de alistamento militar (para candidatos 
do sexo masculino);  

III - Xerox do diploma de 

Graduação/Licenciatura ou Pós-graduação na área 

de Educação;  



46 

 

Art. 10º do Decreto Municipal nº 6.521 de 

2015, que regulamenta o processo eleitoral 

para as eleições de diretor(a) e vice-diretor 

(a) nas escolas da rede municipal de 

educação e dá outras providências.  

Ar. 4º da Resolução nº 25, de 20 de dezembro 

de 2017, que fixa as normas para autorização 

do exercício das funções de diretor(a) e vice-

diretor(a) do SME de Coaraci/BA e dá outras 

providências.  

IV - Declaração de atuação de no mínimo 2 
(dois) anos de experiência no magistério na 

rede municipal emitida pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

IV - Xerox do Registro Geral/Identidade 

V - Declaração de disponibilidade de carga 
horária de cada candidato(a); 

V - Documento comprobatório de experiência 
mínima de 02 (dois) anos de magistério.  

VI - Declaração de inexistência de vínculo de 

direção ou vice-direção em instituição pública, 
federal ou privada; 

VI - Termo de disponibilidade de carga horária 

para 40 (quarenta) horas, para Diretor (a), 

distribuídas nos 03 (três) turnos de funcionamento 
(caso haja) de acordo com o quadro de vagas do 

anexo I deste edital. 

VII - Declaração de inexistência de vínculo em 
instituição pública estadual ou privada com 

carga horária superior a 20h (vinte) horas 

semanais; 

VII - Documento comprobatório do pleno gozo de 

seus direitos políticos e em dias com as obrigações 

eleitorais.  

VIII - Declaração emitida pela Secretaria 

Municipal de Administração que não tenha 

mais de (cinco) faltas justificadas no período de 

01(um) ano anterior a inscrição (Anexo IV);  

VIII - Documento comprobatório da não 

existência de outro vínculo de direção ou vice-

direção em instituição pública ou privada com 

carga horária superior a 20 (vinte) horas semanais;  

IX - Apresentar, por ocasião da inscrição, 

um Plano de Trabalho para a gestão, que 

contenha definição clara e objetiva de metas 

com prazo para conclusão, ações que visem 

elevar o índice de melhoria do desempenho 

dos alunos da unidade escolar, formas de 

preservação do espaço físico, equipamentos e 

proposta pedagógica, administrativa e 

financeira; 

IX - Documento comprobatório de quitação dos 

deveres do serviço militar (quando for do sexo 

masculino);  

X - Declaração de conhecimento do Termo de 
Compromisso assinado pelos componentes da 

chapa. 

X - Plano de Trabalho para a Gestão da 

Unidade para qual foi escolhido (a) 

democraticamente ou nomeado(a). 

XI - Quadro de distribuição dos horários 

devidamente assinados pelos componentes da 
chapa. 

---------------- 

Fonte: Coaraci/BA (2015a, 2017a).  

 

A partir da análise do Quadro 7, o grupo destacou que o Decreto Municipal nº 6.521, de 28 

de janeiro de 2015 (COARACI, 2015a), apresenta uma orientação mais geral em relação aos 

critérios que orientam a escolha de diretor(a) e vice-diretor(a) no município e que as alterações da 

Resolução nº 25, de 20 de dezembro de 2017 (COARACI, 2017a), significou mudanças pontuais, 

visto que não foram inclusos critérios para orientar a escolha de diretores(as) e vice-diretor(as) 

levando em consideração as especificidades da EI. Outro aspecto evidenciado nos debates com o 

coletivo é que na Resolução nº 25 de 2017 (COARACI, 2017a) são retiradas orientações mais 
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detalhadas sobre a organização do Plano de Trabalho. Ficou evidente que para o grupo, a presença 

dessas orientações era importante, principalmente para o caso de gestores(as) iniciantes.    

Quanto à categoria perfil das gestoras da EI, a apresentação e análise dos dados sobre o 

perfil das gestoras foi importante, pois possibilitou reflexões e contribuições que permitiram ao 

grupo chegar ao consenso da importância de se estabelecer critérios para orientar essa escolha 

dos(as) gestores(as) da EI na eleição para diretor(a) no município de Coaraci, além de despertar 

nas gestoras o interesse pela realização de uma oficina de estudo sobre o perfil e o papel do(a) 

gestor(a) da EI.  

 

1.5.1.3 3º Momento: os registros dos diálogos, das decisões e ações   

  

No que se refere aos registros (3º momento), também foi uma prática contínua. A cada 

encontro realizamos registros em áudios, fotos, anotações e, posteriormente, transcrições e 

preparação de slides. Cada registro foi devidamente datado e catalogado, e a partir deles 

construímos nossas interpretações parciais para ser discutidas com o grupo.  

A fase de registro foi organizada por meio das atividades no decorrer de todas as fases e, 

principalmente, nos encontros da fase de delimitação da pesquisa (2º momento), e se estendeu 

aos encontros subsequentes. No terceiro encontro, além dos diálogos e discussões com o grupo, 

sistematizamos a ementa de Roteiro do Plano de Trabalho para o(a) gestor(a) da EI e a ementa 

com os critérios considerados pertinentes para orientar a escolha de gestor(a) da EI, por ocasião 

de realização da eleição para diretor(a) no município.  

No quarto encontro, o grupo caminhou no sentido de validar as ações sistematizadas no 

encontro anterior, além de construir uma ementa para um curso básico de formação para gestor(a) 

da EI, a ser realizado no período de inscrição e eleição para diretor(a) em Coaraci. O grupo 

discutiu e elegeu os principais tópicos e conteúdos que comporiam essa minuta do curso de 

formação. Também no quarto encontro, o grupo sugeriu que, além de realizar a divulgação 

externa das ações, fosse realizado um estudo sobre o perfil e papel do(a) gestor(a) da EI.  

Em comum acordo, o grupo também deliberou acerca da participação de representantes 

da Secretaria Municipal de Educação e representantes do CME, do FME, do CAE, da APLB-

Sindicato no último encontro, e manifestou interesse em convidar a professora Emilia Peixoto 

Vieira, orientadora deste trabalho, para mediar o estudo. 

 Desse modo, participaram do quinto e último encontro as 12 gestoras escolares da EI 

participantes da pesquisa, a secretária municipal de educação, a coordenadora da educação básica, 

que também representou o CME na condição de presidente desse órgão, a representante do FME, 
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a representante da APLB-Sindicato, que também atuava no âmbito do CME e do FME, a 

pesquisadora e a professora Dra. Emilia Peixoto Vieira.  

  

1.6 Obstáculos e desafios à realização da pesquisa  

 

Para desenvolver esta pesquisa, enfrentamos alguns obstáculos. O primeiro, conciliar 

trabalho com estudo, tratar, de forma correlacionada, dois campos de estudos pouco explorados e 

pesquisados; sendo o primeiro a gestão da EI, e o segundo a abordagem sobre a implementação de 

políticas públicas a partir da perspectiva dos implementadores (SOUZA, 2003). Por fim, a transição 

política no cenário municipal no ano de 2017, em razão das eleições municipais em outubro de 

2016. Com as mudanças relacionadas ao início das atividades do novo grupo político, encontramos 

dificuldades para levantar dados na Secretaria Municipal de Educação e negociar com a secretária 

municipal de educação a realização da pesquisa-ação com as gestoras escolares da EI. 

A realização da pesquisa-ação com as gestoras escolares por meio dos encontros coletivos 

foi marcada por entraves, relacionados, principalmente, às condições de trabalho das gestoras no 

âmbito das instituições de EI. Muitas relataram encontrar dificuldades para se ausentar da escola 

em virtude das inúmeras tarefas e atividades que desenvolviam no cotidiano das creches e pré-

escolas. É importante destacar que, em alguns casos, essas situações não foram superadas, o que 

justificou uma oscilação na frequência das gestoras escolares nos encontros.  

A partir dos diálogos junto ao grupo, identificamos diversos fatores que interferiram, 

impedindo a participação constante de todas nos encontros agendados: acentuado número de 

tarefas e atividades exercidas nas instituições de EI, principalmente nas creches; necessidade de 

substituir profissionais faltosos – professores(as), auxiliares de serviços gerais, cuidadores(as) –, 

acarretando nas creches a necessidade de apoio mais intensivo; gestoras que no período estavam 

em férias; e doença. 

Tornou-se necessário fortalecer no/com o grupo o entendimento do quanto era importante 

estar presente nos encontros coletivos e participar de forma efetiva dos diálogos, em razão de 

perceber que algumas participantes se mostraram mais caladas, silenciosas. O grupo precisou 

avançar no sentido de se perceber coparticipante do processo de construção da pesquisa, dos 

diálogos e das ações. Nem sempre foi possível superar essas situações, mas o trabalho progrediu 

no sentido de possibilitar aos sujeitos implicados maior segurança, interação, trocas e, 

progressivamente, maior consciência acerca da importância de que todas participassem 

efetivamente dos diálogos, como também da reflexão crítica, no sentido de não apenas 
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compreender e interpretar, mas assumir uma nova práxis, criadora e transformadora (VÁZQUEZ, 

1968), assumir novas ações.  

Durante os encontros vivenciamos um misto de sensações: insegurança, medo, 

nervosismo. Contudo, progressivamente, foi se estabelecendo uma relação de confiança coletiva 

que também gerou, ao longo do processo, maior envolvimento e participação das gestoras nos 

diálogos e discussões, e foi perceptível, ao final dos trabalhos, o progredir da consciência de cada 

participante, no sentido de perceber a importância do seu papel e função no âmbito das 

instituições de EI.  

O período de realização desses encontros com as gestoras foi rico e significativo, por 

possibilitar participação efetiva das participantes na tomada de decisão e materialização destas em 

forma de diretrizes de ações transformadoras. O envolvimento do grupo, as trocas e a comunicação 

recíproca permitiram crescimento e amadurecimento conjunto, entre pesquisadora e participantes, 

ambos sujeitos implicados, contribuindo para a superação da relação investigador-investigado e 

estabelecendo as condições necessárias para fazer emergir “a fala” e “o fazer” do grupo.   
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2 A GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

BRASIL  

 

 

Neste capítulo, apresentamos uma discussão sobre a gestão da EI como política pública. 

Inicialmente, contextualizamos a história do atendimento às crianças pequenas no Brasil até o 

surgimento da EI como primeira etapa da educação básica e como política pública. Em 

continuidade, realizamos um estudo com recorte nos anos de 1990, fazendo uma análise da 

reforma educacional no contexto brasileiro e do cenário de redefinição do papel do Estado. Nesse 

contexto, discorremos sobre as referências do neoliberalismo e seus principais condicionantes 

para a definição e constituição da agenda política na formulação e implementação das políticas 

públicas para a EI na contemporaneidade. Por fim, destacamos os desafios para a gestão da EI 

frente às definições expressas na CF de 1988 e os delineamentos para a gestão da educação com 

o contexto da reforma dos anos de 1990 sob duas perspectivas: a gestão educacional e escolar.  

 

2.1 A Gestão da Educação Infantil no Cenário de Análise das Políticas Públicas (Sociais)  

 

2.1.1 A educação infantil como direito  

 

Neste trabalho, consideramos que discutir as políticas públicas de EI sob a perspectiva do 

direito requer arcabouço legal, normativo e abordagem histórica, além de também considerar o 

sentido das conquistas sociais, em que o Estado deve assegurar esse direito. É nessa perspectiva 

que nos propomos a apontar considerações sobre o surgimento da EI brasileira como política 

pública.  

No Brasil, os primeiros movimentos voltados ao atendimento da criança estão presentes 

na época do Brasil Colonial; de caráter assistencial, esses serviços têm como marco a ação das 

Câmaras Municipais do Brasil5. Esses órgãos passaram a destinar uma quantia monetária para 

que amas de leite e criadoras fossem pagas e se ocupassem da criação de crianças negras, mestiças 

ou brancas abandonadas. Posteriormente, no início do século XVIII, foram estabelecidas no país 

 
5 No Brasil Colonial as Câmaras Municipais representavam o poder local das vilas. Elas surgiram em função da 

necessidade da coroa portuguesa em controlar e organizar as cidades e vilas que se desenvolviam no Brasil diante das 

dificuldades enfrentadas pela coroa portuguesa para administrar diretamente os municípios e vilas que se 

desenvolviam (SILVA; FRANCISCHINI, 2012).  
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as Rodas dos Expostos6, instituições caritativas implantadas pela igreja católica com a finalidade 

de acolher crianças das primeiras idades, sem identificar as pessoas que as abandonavam (SILVA; 

FRANCISCHINI, 2012).  

Nesse período, a partir dos seis anos de idade, as crianças da casa-grande tinham acesso à 

educação jesuítica, de cunho religioso e, também, recebiam instrução domiciliar para a 

aprendizagem das primeiras letras. Para as crianças escravas, restava o dever de aprender algum 

ofício, já que a elas negava-se o direito à educação (SILVA; FRANCISCHINI, 2012). Assim, 

verificamos, nesse longo período da história da educação brasileira, uma lógica perversa de 

negação de direitos ao acesso a serviços educacionais aos pobres, negros e escravos. Existiu 

apenas para uma pequena parcela elitizada da população infantil acesso a um pouco de educação. 

Às “outras” crianças pobres destina-se a caridade ou o dever de aprender um ofício.  

Sobre o período entre os últimos anos do século XIX e as primeiras décadas do século 

XX (1889 até 1930), Silva e Francischini (2012, p. 262) consideram que:  

 

O Brasil do início do século XX apresentava problemas em função da expansão 

desordenada das cidades. [...] havia o crescimento da intervenção médica através de 

movimentos higienistas, objetivando uma maior vigilância e maior controle sobre a 
população. Era a [...] medicina social que estava voltada para tudo aquilo que, no espaço 

social, poderia intervir no bem-estar físico e moral da população. As crianças estavam 

presentes nesse contexto e os temas como mortalidade e criminalidade infantil, assim 

como os lugares onde estavam as crianças (ruas, fábricas, asilos) iriam interessar a 

diversos segmentos profissionais. [...] As instituições destinadas ao cuidado de crianças 

tinham um caráter preventivo e de recuperação das crianças pobres, consideradas 

perigosas para o futuro de uma nação promissora. O foco da assistência não estava na 

criança, mas naquilo que se classificou como menor, menor abandonado e menor 

delinquente. (grifos nossos). 

 

Constata-se que, à medida que as desigualdades sociais foram se espalhando e se 

intensificando no Brasil, novos referenciais passaram a caracterizar a assistência do Estado às 

crianças com mudanças de foco para o “menor, menor abandonado, delinquente”. Contudo, não 

se observa, entre esses referenciais, ações de caráter educativo como garantia de direitos.  

De acordo Silva e Francischini (2012), o período contou com a inauguração do edifício 

do Jardim da Infância, em São Paulo (1897), a fundação do Instituto de Proteção e Assistência à 

Criança no Brasil (1899) e a fundação da primeira creche para filhos de operários com até dois 

anos (1909). Eram ações que demonstraram maior atuação da administração pública voltada à 

 
6 As Rodas dos Expostos eram instituições católicas de cunho caritativo. Foram implantadas no Brasil no início do 

século XVIII, através da Santa Casa de Misericórdia (SILVA; FRANCISCHINI, 2012). A primeira Roda foi criada 

em Salvador, em 1726, com os recursos doados por um rico comerciante baiano, João de Mattos de Aguiar. A segunda 

foi instalada no Rio de Janeiro, em 1738, tendo por fundador Romão Duarte (TORRES, 2006).  
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criança, sendo que a maior parte das práticas direcionadas às crianças de zero a seis anos era de 

caráter médico. Nesse sentido: 

  

a concepção da assistência científica, formulada no início do século XX, em 

consonância com as propostas das instituições de educação popular difundidas nos 

congressos e nas exposições internacionais, já previa que o atendimento da pobreza não 

deveria ser feito com grandes investimentos. A educação assistencialista promovia uma 
pedagogia da submissão, que pretendia preparar os pobres para aceitar a exploração 

social. O Estado não deveria gerir diretamente as instituições, repassando recursos para 

as entidades. (KUHLMANN JR., 2000, p. 8).  

 

No período referenciado, constata-se a presença de duas Constituições Federais e a 

garantia do direito à educação:  

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que 

tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 

Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. XXXII- ‘A Instrucção primaria, e 

gratuita a todos os Cidadãos’. (BRASIL, 1824). 

Art. 35. Incumbe, outrosim, ao Congresso, mas não privativamente: 2º Animar, no paiz, 

o desenvolvimento das lettras, artes e sciencias, bem como a immigração, a agricultura, 

a industria e o commercio, sem privilegios que tolham a acção dos governos locaes; 3º 

Crear instituições de ensino superior e secundario nos Estados; 4º Prover á instrucção 
secundaria no Districto Federal. (BRASIL, 1891). 

 

As leis disciplinam a garantia do ensino primário7, superior e secundário8. Contudo, 

constata-se um silenciamento em termos do direito da criança pequena aos serviços educacionais. 

Ademais, do descobrimento até as últimas décadas do século XIX, pouco se fez pela criança 

(SILVA; FRANCISCHINI, 2012).  

Até o final da década de 1930, coexistiam no Brasil, de forma conflituosa, ações de 

assistência às crianças com caráter caritativo e filantrópico. Nesses termos, as Constituições 

Federais de 1934 e 1937 também ignoram o direito das crianças pequenas à educação: 

 

Art. 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 
poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 

domiciliados no país, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 

econômica da Nação, e desenvolva num espirito brasileiro a consciência da 

solidariedade humana. [...] Art. 150 [...] Parágrafo único [...] a) ensino primario integral 

gratuito e de freqüencia obrigatoria extensivo aos adultos. (BRASIL, 1934).  

Art. 130. O ensino primario é obrigatorio e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o 

dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por occasião 

da matricula, será exigida aos que não allegarem, ou notoriamente não puderem allegar 

 
7 Segundo o discurso oficial, na Constituição de 1824, o ensino primário correspondia ao ensino ministrado para a 

população de 7 a 14 anos (MONTEIRO, 2015).  
8 O ensino secundário, nesse período, compreende os estudos que ocorriam após o ensino primário e que tiveram 

como objetivo central a preparação para o ingresso no ensino superior (ZOTTI, 2005).  
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escassez de recursos, uma contribuição modica e mensal para a caixa escolar. (BRASIL, 

1937).  

 

Constata-se nas CFs mencionadas o direito à educação, legalmente instituído, porém essas 

normativas também não incorporaram o direito da criança pequena aos serviços educacionais. No 

período pós-década de 1940, o Estado assumiu maior responsabilidade com os serviços sociais, 

com a criação de órgãos estatais, estabelecimento de parcerias com órgãos assistenciais de 

assistência à infância, entre eles, destaca-se: Criação do Departamento Nacional da Infância 

(DNCr), em 1940 e Serviço de Assistência a Menores (SAM), em 1941. No plano global, também 

em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a criação do Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF)9, além Organização Mundial de Educação Pré-Escolar (OMEP)10, 

organismos que posteriormente passaram a atuar no país, contribuindo com o desenvolvimento e 

financiamento de projetos comunitários voltados à atenção básica e também na área educacional 

(SILVA; SOARES, 2017). 

No período referenciado, as mudanças reiteram a lógica da assistência e o cenário de 

negligência no que se refere ao atendimento educacional das crianças como direito. Nesse sentido, 

a CF de 1946 também não logrou avanços, já que reafirma o direito de todos à educação, no 

entanto, não faz menção ao direito das crianças pequenas, menores de sete anos:  

 

Art. 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. I - o ensino primário11 

é obrigatório e só será dado na língua nacional. (BRASIL, 1946a).  

 

De acordo com Silva e Francischini (2012), nos anos de 1960, anos que marcaram o início 

da segunda e mais longa ditadura militar no país, verificou-se a presença de alguns projetos e 

ações do governo junto à população pobre com a finalidade de diminuir as diferenças e 

desigualdades e, em decorrência, os conflitos. Do ponto de vista da garantia legal, na CF de 1967 

 
9 O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) foi criado no dia 11 de dezembro de 1946, por decisão 

unânime da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os primeiros programas do UNICEF forneceram assistência 

emergencial a milhões de crianças no período pós-guerra na Europa, no Oriente Médio e na China. Em 1950, foi 
instalado o primeiro escritório do UNICEF no Brasil, em João Pessoa, Paraíba. O primeiro acordo assinado com o 

governo brasileiro representava um gasto anual de US$ 470 mil, destinados a iniciativas de proteção à saúde da 

criança e da gestante no Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte (UNICEF, 2016). 
10 Esse órgão era uma instituição filantrópica, de direito privado e da área educacional. No contexto brasileiro, o 

Comitê-Brasil dessa organização foi implementado em 1953. A OMEP realizou cursos, formação de profissionais 

(do sexo feminino), eventos científicos e concentrou suas preocupações na alfabetização e nos processos de ensino-

aprendizagem (SILVA; SOARES, 2017). Para mais informações consultar 

https://educacaoeparticipacao.org.br/instituicoes/organizacao-mundial-para-educacao-pre-escolar-omep-br-ms/.  
11 De acordo com o Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946, o ensino primário fundamental compreendia a 

educação destinada às crianças de 7 a 12 anos (BRASIL, 1946b).  
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e, posteriormente, na Emenda Constitucional de 1969, o contexto dos anos 1960 se assemelhava 

ao período anterior no que diz respeito ao direito das crianças pequenas à educação:  

 

Art. 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 

igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos 

ideais de liberdade e de solidariedade humana. [...] II - o ensino dos sete aos quatorze 

anos è obrigatório para todos e gratuito nos estabelecimentos primários oficiais. 

(BRASIL, 1967).   

Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de 
liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no 

lar e na escola. [...] II - o ensino primário é obrigatório para todos, dos sete aos quatorze 

anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais. (BRASIL, 1969).  

 

Segundo Silva e Soares (2017), o período de expansão das instituições de EI ocorreu após 

os anos de 1960, acompanhando uma tendência mundial em que a força de trabalho feminina se 

consolidava cada vez mais no mercado produtivo. A partir da década de 1970, o país passou por 

intensas mudanças na estrutura social sob a perspectiva da modernização e desenvolvimento 

socioeconômico.  

Nesse contexto, a EI entrou na pauta do movimento social pela “luta por creches”, período 

que marcou sua história como subsetor da política social em construção (ROSEMBERG, s/d). O 

Estado iniciava um movimento de atenção às necessidades da criança e da família, voltado ao 

desenvolvimento do modelo de educação pré-escolar de massa (SILVA; SOARES, 2017). Na 

visão de Rosemberg (1999), os primeiros sinais da gestão desse modelo de educação pré-escolar 

de massa foram percebidos no âmbito do MEC no início da década de 1970, com a emissão de 

pareceres e recomendações pelo Conselho Federal de Educação (CFE).   

Nos anos de 1975, ocorreu a criação da Coordenação da Educação Infantil do Pré-Escolar 

no MEC e a EI passou a ser tratada como política em âmbito nacional, contudo, em razão de não 

possuir caráter normativo, a atuação do órgão estava restrita ao plano das sugestões, com 

indicações de programas pré-escolares compensatórios (KRAMER, 1992).    

Pela ótica de Rosemberg (s/d, p. 1), o final dos anos de 1970 e final dos anos de 1980: 

  

[...] corresponde à implantação de um modelo de EI de massa, alinhado a cânones da 

UNICEF e da UNESCO para os países subdesenvolvidos, que preconizavam uma 

educação pré-escolar compensatória de ‘carências’ de populações pobres e apoiada em 

recursos da comunidade, visando despender poucas verbas do Estado para sua expansão. 
No plano administrativo, o período caracterizou-se por uma superposição de 

responsabilidades dos setores da assistência, da educação, da saúde e do trabalho.  

 

Os diferentes contextos da história da educação brasileira revelam como, ao longo da 

história, os serviços destinados à população infantil ou inexistiram ou expressaram interesses 
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distintos: pautados no viés caridade ou fundamentados no viés da assistência social. Seus 

objetivos e finalidades visaram à ordem social, posteriormente incluiu o direito da mãe 

trabalhadora e não estavam disciplinados, em termos constitucionais, no âmbito do direito.  

Do ponto de vista legal e normativo, a realidade sofreu alterações com a promulgação da 

CF de 1988. Designada “Constituição Cidadã”, essa lei é marco legal importante para a sociedade 

brasileira no que se refere aos direitos sociais e às possibilidades de concretização de um Estado 

de Bem-Estar Social12 no Brasil (OLIVEIRA; ANDRADE; ANDRADE, 2008). O art. 3º fixa 

seus objetivos fundamentais:  

 

I- Construir uma sociedade livre, justa e solidária; II- garantir o desenvolvimento 

nacional; III- erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988).  

  

Entre os direitos sociais assegurados na CF de 1988, está a educação e seu reconhecimento 

como direito público e subjetivo de todo(a) cidadão(ã), incluindo as crianças pequenas de zero a 

seis anos de idade, cujo atendimento deve ser realizado em creches e pré-escolas. Quase 10 anos 

depois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, reafirma a 

EI como primeira etapa da educação básica e fixa seus objetivos e finalidades:  

 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.  

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:  
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. (BRASIL, 1996a).  

 

As conquistas instituídas por essas normativas exigiram a efetividade e formalidade na 

oferta da EI nos sistemas de ensino, além de também requerer o papel do Estado na formulação 

e implementação de políticas públicas para efetivação do que estava postulado na Constituição 

Cidadã de 1988 (BRASIL, 1988) e na LDB de 1996 (BRASIL, 1996a).   

Na visão de Corrêa (2011), essas mudanças justificam: a presença de pressão por parte 

das famílias, com destaque para o movimento feminista; sucessivas tentativas de “aplacar” os 

 
12 O Estado de Bem-Estar Social também é conhecido por sua denominação, em inglês, como Welfare State. O termo 

serve basicamente para designar o Estado assistencial que garante padrões mínimos de educação, saúde, habitação, 

renda e seguridade. Esses serviços assistenciais são de caráter público e reconhecidos como direitos sociais. O Estado 

de Bem-Estar surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento está intimamente relacionado ao 

processo de industrialização e aos problemas sociais gerados a partir dele. Para mais esclarecimentos, consultar a 

obra: Pós-Neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático, organizada por Emir Sader e Pablo Gentili. 
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riscos representados por contingentes cada vez maiores de grupos empobrecidos da população; e 

a ampliação de pesquisas sobre a EI. Em resposta a esse cenário de luta e conquistas pelo direito 

das crianças pequenas à educação, o país iniciou um processo de organização da EI que passou a 

ser objeto da política educacional.  

Sobre esse aspecto, Silva e Francischini (2012) asseguram que:  

 

A educação infantil, como política pública, desponta somente no final do século XX, 

demonstrando a falta de cuidado com a infância brasileira. [...] a presença de discussão 

sobre a educação infantil nos últimos anos, resultando em leis e documentos [...] não 
deixa dúvida de que há uma preocupação maior, ou pelo menos, de que existem leis que 

regulamentam a atenção e educação dessa fase da vida. (p. 273).  

 

Contudo, a introdução de normatização dessa etapa da educação básica está inserida em 

um cenário controverso e marcado por tensões em que se institui a EI como política pública.  

 

2.1.2 Estado, políticas públicas (sociais) educacionais e o cenário de redefinição do papel 

do Estado a partir dos anos 1990  

 

No Brasil, especificamente a partir dos anos de 1990, vivencia-se um período marcado 

pela retomada dos princípios do neoliberalismo, materializados nas relações de forças e disputas 

em torno do papel do Estado. Em decorrência, estabeleceram as alterações nos processos de 

formulação/implementação e gestão das políticas públicas (sociais) educacionais. Na década de 

1990, sob a influência das ideias neoliberais e da globalização da economia, no Brasil dá-se início 

ao processo de Reforma do Estado. Essa reforma se estabeleceu como parte da dinâmica global 

que alcançou diferentes países a partir dos anos 1960/1970 (ANDERSON, 1995). 

A origem do neoliberalismo está relacionada com a tentativa de recuperar, na década de 

1950, os pressupostos do liberalismo, oriundos do século XVIII, com uma nova visão em meio à 

recuperação da Segunda Guerra Mundial na região Norte da Europa. Conforme Anderson (1995), 

o teórico Friedrick Hayek foi o precursor do neoliberalismo, com a defesa do Estado mínimo e o 

mercado como agente regulador da economia. 

No entanto, a grande devastação/destruição social, política e econômica ocasionada pela 

guerra implicou no estabelecimento do Estado de Bem-Estar na Europa dos anos 1940, em que a 

presença do Estado foi requerida para reerguer os países europeus, e também emitir políticas 

públicas de proteção social (saúde, educação etc.). As ideias de Hayek não repercutiram naquele 

momento nos países, “uma vez que o capitalismo avançado estava entrando numa longa fase de 

auge sem precedentes [...]” (ANDERSON, 1995, p. 10).  
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De acordo com Anderson (1995), em 1973, o mundo capitalista passou por uma grande 

crise, e entrou em uma longa recessão, acompanhada por baixas taxas de crescimento e altas taxas 

de inflação. Foi nesse período que as ideias neoliberais de Hayek tomaram força e passaram a ser 

aplicadas para alcançar a estabilidade monetária. O neoliberalismo: 

 

[...] nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da América do 
Norte onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e veemente contra o Estado 

intervencionista de bem-estar. Seu texto de origem é O Caminho da Servidão, de 

Friedrich Hayek, escrito já em 1944. (ANDERSON, 1995, p. 9).  

 

Para o autor, entre as propostas do neoliberalismo estavam a contenção de gastos com o 

bem-estar, redução de impostos sobre os maiores rendimentos e rendas, e elevação dos índices de 

desemprego para desestabilizar os sindicatos. Segundo Hayek, os sindicatos eram os responsáveis 

pela crise de acumulação capitalista. As reivindicações para aumento de salários e pressões para 

o Estado aumentar os gastos com bem-estar foram também questões que precisavam ser 

combatidas para a retomada da economia. O modelo de Estado vigente (Estado Providência) 

começou então a ser combatido (ANDERSON, 1995).  

Nesse contexto de crise capitalista, as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. 

Inicialmente instalado na região da Europa e América do Norte, progressivamente as ideias 

neoliberais se estabeleceram em outros países. Os primeiros registros foram na Inglaterra, com a 

eleição do governo Thatcher (1979). Nos Estados Unidos, com a chegada de Reagan ao poder 

(1980). Na Alemanha com a derrota de Helmut Schimidt e vitória de Khol (1982). Na Dinamarca 

com o governo de Schluter (1983) (ANDERSON, 1995). 

Para Höfling (2001, p. 35), essa “concepção neoliberal de sociedade e de Estado se 

inscreve na – e retoma a – tradição do liberalismo clássico, dos séculos XVIII e XIX”. De acordo 

Anderson (1995), o neoliberalismo consistia em um ataque contra qualquer limitação dos 

mecanismos do mercado por parte do Estado, considerada uma ameaça letal à liberdade 

econômica e política. Entre os argumentos que sustentam a ideologia neoliberal está a 

compreensão da desigualdade como valor positivo para dinamizar as economias e dar sustentação 

ao neoliberalismo.  

Nas palavras de Sader e Gentili (1995):  

 

Me parece que o essencial é caracterizar o neoliberalismo como um modelo 

hegemônico. Isto é, uma forma de dominação de classe adequada às relações 

econômicas, sociais, ideológicas contemporâneas. [...] ele nasce de uma crítica, antes do 
mais econômica, ao Estado de bem-estar, em seguida foi constituído um corpo 

doutrinário que desemboca num modelo de relações entre classes, em valores 

ideológicos e num determinado modelo de Estado. (p. 146). 
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No contexto de disseminação dos pressupostos do neoliberalismo, a globalização 

provocou também desigualdades nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, em 

consequência, um aumento de desigualdades sociais. De acordo com Guimarães (2007), nos 

países da América Latina ocorreram algumas iniciativas para atrair investidores estrangeiros, com 

juros altos e privatizações:  

 

A mundialização, ou globalização, é um fenômeno complexo, com variáveis múltiplas 

e multifacetadas, que vêm afetando não só a economia, como também as culturas de 

muitos povos com nuances diferenciadas. Na América Latina e no Brasil, em particular, 
cresce o debate atual sobre os efeitos da assim chamada globalização na sociedade 

brasileira, uma discussão mais consequente que busca caracterizar a complexa relação 

existente entre as transformações econômicas, sociais, culturais e políticas que ocorrem 

em âmbito mundial e seus desdobramentos no plano da cidadania, dos direitos e da 

educação. (p. 140). 

 

O reflexo desse modelo de sociedade, orientada pelos princípios e teses da doutrina 

neoliberal, de acordo com Höfling (2001), se resume na expressão “Menos Estado e Mais 

Mercado” por reduzir a presença do Estado em setores tradicionalmente públicos – saúde, 

educação –, de modo a maximizar a acumulação onde essa possibilidade encontrar condições de 

exploração. É neste cenário que se inscreve a reforma do Estado brasileiro nos anos de 1990.  

Pela ótica de Miranda e Pasquini (2012), passado o momento de efervescência política, 

sobretudo, na segunda metade dos anos de 1980, Collor de Melo e Itamar Franco iniciaram o 

processo de inserção da economia brasileira na economia mundial globalizada aderindo às novas 

estratégias econômicas expressas na liberalização da economia, abertura econômica 

internacional, políticas de privatização e austeridade fiscal, bem ao modo Thatcher (Inglaterra). 

Ainda de acordo com as autoras, é no governo de Fernando Henrique Cardoso que esse processo 

tem sua total consolidação.  

Na perspectiva de Vieira (2011, p. 40), “a questão da reforma do Estado com um novo 

corpo conceitual, no cenário contemporâneo, de ajustamento à nova fase da globalização abriu 

caminhos para um quadro político-ideológico de ‘desconstruir/ção’ do Estado”.  

Nas palavras da autora: 

 

Nesse processo amplo, tenso e complexo, na sociedade brasileira, alterou-se a 

linguagem da reforma do Estado e da Administração, sem, contudo, se perderem as 

orientações mais gerais do neoliberalismo: descentralizar a gestão, transferir atribuições 

para a sociedade e para o terceiro setor, reduzir o déficit público. Essas orientações, para 

a reforma administrativa, estavam referenciadas à tese defendida por Bresser Pereira, 

posteriormente, nomeado ministro titular do Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado (MARE), de que para um Estado Moderno, social-democrata 

necessitaria transformar a administração pública brasileira, de burocrática em gerencial. 

(VIEIRA, 2011, p. 40). 
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Basta citar, por exemplo, os argumentos que justificaram a reforma educacional dos anos 

1990, amplamente discutidos no Plano de Reforma do Estado: 

 

a redefinição do papel do Estado é um tema de alcance universal nos anos 90. No Brasil 

esta questão adquiriu importância decisiva, tendo em vista o peso da presença do Estado 

na economia nacional: tornou-se, conseqüentemente, inadiável equacionar a questão da 

reforma ou da reconstrução do Estado, que já não consegue atender com eficiência a 

sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo na área social. A reforma do Estado 

não é, assim, um tema abstrato: ao contrário, é algo cobrado pela cidadania, que vê 
frustrada suas demandas e expectativas. (BRASIL, 1995a, p. 10).  

 

No Plano de Reforma do Estado, entre as principais ações que materializaram a reforma 

do Estado no país, destacam-se: ajustamento fiscal duradouro; reformas econômicas orientadas 

para o mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantissem a 

concorrência interna e criassem as condições para o enfrentamento da competição internacional; 

reforma da previdência social; inovação dos instrumentos de política social, proporcionando 

maior abrangência e promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; e reforma do 

aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de 

implementar de forma eficiente políticas públicas (BRASIL, 1995a). 

No que se refere ao domínio educativo, Barroso (2005) destaca que do movimento de 

reforma dos Estados emergem medidas políticas e legislativas que vão sendo incorporadas à 

administração pública sob a égide discursiva de tornar o Estado menos burocrático, mais eficiente 

e produtivo, com destaque para: a descentralização, autonomia das escolas, a livre escolha da 

escola pelos pais, reforço de procedimentos de avaliação e prestação de contas, diversificação da 

oferta escolar (cada “público” sua escola), e contratualização da gestão escolar e da prestação de 

determinados serviços. 

Peroni e Caetano (2015) afirmam que, na política educacional, a redefinição do papel do 

Estado se materializa por meio de dois movimentos: primeiro, de contradição Estado 

mínimo/Estado máximo, que se apresentou nos processos de centralização/descentralização dos 

projetos de política educacional com descentralização do financiamento e centralização do 

controle; segundo, no conteúdo dos projetos de descentralização. Os conteúdos dos projetos 

baseados na descentralização, de acordo com as autoras Höfling (2001) e Peroni e Caetano 

(2015), vinculam-se com a desresponsabilização do Estado na implementação de políticas sociais 

e crescente responsabilização da sociedade civil no que se refere à implementação, participação 

e controle. No contexto educacional, o reflexo foi a crescente mercantilização da educação, a 

transformação do acesso à educação via meritocracia e crescente privatização dos serviços 

educacionais a partir da utilização de diferentes estratégias. 



60 

 

No que se refere às bases e princípios que têm orientado o projeto de educação no contexto 

das sociedades neoliberais: 

  

assiste-se [...] à tentativa de ‘criar mercados’ (ou quase mercados) educativos 

transformando a ideia de ‘serviço público’ em ‘serviço para clientes’, onde o ‘bem 

comum educativo’ para todos é substituído por ‘bens’ diversos, desigualmente 

acessíveis. Sob a aparência de um mercado único, funcionam diferentes submercados 

onde ‘os consumidores’ de educação e formação, socialmente diferenciados, vêm-lhes 

sendo propostos produtos de natureza e qualidade desiguais. (BARROSO, 2005, p. 742). 

 

Em posicionamento semelhante, Höfling (2001) acrescenta: 

 

coerentes com a defesa e referência essencial aos princípios da liberdade de escolha 

individual e do livre mercado, os neoliberais postulam para a política educacional ações 

do Estado descentralizadas, articuladas com a iniciativa privada, a fim de preservar a 

possibilidade de cada um se colocar, de acordo com seus próprios méritos e 

possibilidades, em seu lugar adequado na estrutura social. (p. 9). 

 

Conclui-se, portanto, que a lógica neoliberal imposta à educação foi perversa, injusta e 

excludente, pois impôs aos serviços públicos a lógica do mercado e dos interesses particulares 

(capitalistas). Esses interesses passaram a orientar a oferta dos serviços de responsabilidade do 

Estado. Dessa forma, quando focalizamos a educação, o que verificamos é que a política 

educacional pode condensar e expressar a luta de classes, justificando a presença de padrões de 

atendimento diferenciados para cada classe que constitui a estrutura social. Consideramos ainda 

que, nesse contexto, há diferentes delineamentos para as políticas públicas direcionadas às 

diferentes etapas da educação.  

 

2.1.3 Reforma educacional dos anos de 1990 e as políticas públicas para a educação 

infantil  

 

As ações do Estado são permeadas por contradições e ambiguidades. Quando se trata das 

ações direcionadas ao domínio da educação, é importante levar em consideração que 

compreendê-las requer considerar o fenômeno educativo e todas as dimensões que o constituem 

em suas interações com processos políticos amplos, que interferem e (re)orientam a ação do 

Estado ao longo da história, principalmente as políticas públicas.  

Em se tratando das políticas públicas (sociais) educacionais direcionadas à educação 

infantil, nos apoiamos na visão de Rosemberg (2002), quando destaca que:  

 



61 

 

No plano teórico-conceitual concebo a EI como um subsetor das políticas educacionais 

de assistência ao(à) trabalhador(a), que se integram às políticas sociais. Caracterizo as 

políticas sociais como uma intervenção do poder público no sentido de ordenamento 

hierárquico de opções entre necessidades e interesses explicitados pelos diferentes 

segmentos que compõe a sociedade. Quando destaco a ação do Estado como um 

ordenamento de interesses e de necessidades, estou, simultaneamente, aceitando que os 

interesses e necessidades que orientam as opções do Estado sejam expressos pelos vários 

atores que compõem o todo social e que as respostas do Estado emergem de um processo 

de escolhas sucessivas envolvendo confrontos, atritos, colisões. (ROSEMBERG, 2002, 

p. 178).  

 

Dessa forma, as políticas públicas direcionadas à EI, que são um desdobramento da 

política educacional (que em nosso entendimento é a expressão máxima do projeto educacional 

de uma sociedade, sua concretização e materialização), são orientadas, como citado por 

Rosemberg (2002), pelas opções do Estado. No modelo de Estado referenciado, essas opções 

envolvem confrontos, atritos, colisões, em razão de serem resultados de disputas de/por poder.  

Outrossim, quando focalizamos o debate sobre a implementação de políticas públicas 

educacionais voltadas ao atendimento da EI no cenário brasileiro, reconhecemos a inclusão tardia 

da EI na agenda do Estado no que se refere à formulação, implementação e manutenção de 

políticas. Logo, o campo de estudos em torno das políticas públicas de EI e também da gestão 

dessa etapa é novo e reserva desafios.  

Além de destacar aspecto importante como é o fato de que no Brasil é histórica a 

negligência do Estado em relação ao atendimento educacional das crianças como direito, vale 

considerar que quando o faz, a partir de determinações previstas na CF de 1988 e reafirmadas na 

LDB de 1996, vive-se um momento de profundas mudanças no cenário mundial e reconfiguração 

do papel do Estado em relação à garantia (implementação) das políticas públicas (sociais). Desse 

modo, no Brasil dos anos de 1990, em muitos setores e domínios de ação exclusiva do Estado, a 

sua presença ainda não se fazia sentir, é o caso do atendimento educacional das crianças, que, 

pela primeira vez na história, estava inscrito como direito na Constituição de 1988.  

Com a Reforma do Estado Brasileiro, a educação não ficou de fora e passou a ser 

“considerada o ponto fulcral para a inserção dos países em desenvolvimento na atual conjuntura 

produtiva e competitiva” (MIRANDA; PASQUINI, 2012, p. 1424). Na ótica das autoras, o papel 

e a função da educação assumem novos contornos ordenados pelo momento político e econômico 

vivenciado no país, gerando inúmeras reformas educacionais.  

De acordo com Miranda e Pasquini (2012): 

  

num contexto global, as reformas significaram um conjunto de medidas corretivas com 

plano de ajuste estrutural orientado por vários gestores internacionais, como a ONU, 

UNESCO, CEPAL e BM, que se organizaram em reuniões e conferências para discutir 
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a situação dos países do terceiro mundo, sobretudo os prejudicados pela Guerra. 

(MIRANDA; PASQUINI, 2012, p. 1424).  

 

Na ótica das autoras, o Brasil, enquanto país signatário dessas conferências, passou a 

adotar tais medidas. Nesse cenário, a execução do projeto de educação do país, iniciado nos anos 

de 1990, teve por fundamento a crescente diminuição dos gastos do Estado com a política 

educacional e forte utilização de mecanismos de racionalização dos recursos públicos destinados 

à educação, segundo as diretrizes de organismos internacionais e multilaterais13 (MIRANDA; 

PASQUINI, 2012).  

Essas transformações repercutiram no cenário das políticas de educação infantil. Para 

Rosemberg (s/d):  

  

No campo específico da política de EI, a década de 1990 assiste [...] a entrada importante 
do Banco Mundial entre as organizações multilaterais que elaboram e divulgam 

modelos de política educacional, redefinindo prioridades e estratégias à luz dos 

conceitos de rede de proteção social e de focalização de políticas sociais para populações 

pobres. Nota-se uma tensão entre a concepção construída no período anterior – EI como 

direito universal – e atual (prioridade dos pobres), especialmente quando se atenta para 

os índices de pobreza brasileiros – 33,8% de pobres e 14,3% de indigentes (IPEA, 2001) 

que justificam, para alguns, proposta de implantação de modelos baratos [...]  

 

Na visão da autora, as políticas contemporâneas de EI desenvolvidas nos países 

subdesenvolvidos, sob a orientação de organismos multilaterais, têm sido fortemente 

influenciadas por modelos “não formais” a baixo investimento público (ROSEMBERG, 2002). 

No que se refere ao contexto brasileiro dos anos de 1990, a autora afirma que a participação e 

influência do Banco Mundial nessa década se deram através do aumento do volume dos 

empréstimos (prática comum em períodos anteriores) e por meio da difusão de ideias e assessorias 

(ROSEMBERG, 2003). 

Nessa linha de pensamento, Corrêa (2011) afirma que: 

 

Os anos de 1990 foram marcados por grandes mudanças no padrão de gestão do estado. 

As reformas promovidas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) tiveram 

como resultado principal o fortalecimento das relações público-privado e do 

estabelecimento do ‘público não estatal’, diminuindo-se, assim, a ação do estado na 

oferta direta dos serviços e bens sociais tais como a educação e a saúde. (p. 21).  

 

 
13 São organizações fundadas a partir da noção de interdependência e de cooperação internacional. Alguns desses 

órgãos são de caráter financeiro e concedem empréstimos aos países em desenvolvimento às custas de significativas 

influências na economia e políticas sociais desses Estados-nação. Outros apresentam características peculiares e 

mantêm suas influências por meio de normas e pareceres que devem ser seguidos pelos países que constituem a 

organização (MIRANDA; PASQUINI, 2012).  
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Importante considerar que, segundo a autora, a gestão de FHC ocasionou rupturas com 

propostas elaboradas pelo MEC, com a participação de universidades, movimentos sociais, 

partidos políticos, associações de profissionais e usuários, e grupos sociais no início dos anos de 

1990. Também considera que esses grupos possuíam repertório de conhecimento sobre o setor 

das políticas sociais e haviam formado consenso sobre a necessidade de que a expansão da EI se 

realizasse com qualidade para todas as crianças, cujas famílias optassem pelos serviços 

educacionais (CORRÊA, 2011).  

Nas palavras da autora: 

 

Numa aparente contradição, é durante os anos de 1990 que temos, no âmbito do MEC, 

importantes discussões acerca do direito à educação infantil de qualidade para todas as 

crianças, com a organização de encontros com trabalhadores e pesquisadores e com a 

produção de alguns documentos que se tornariam referências duradouras, até hoje em 

vigência, dada a sua ampla aceitação como boas sínteses dos consensos acerca da 

qualidade em educação infantil. (CORRÊA, 2011, p. 23).  

 

Quanto aos documentos referenciados, destaca-se: Por uma Política de Formação do 

Profissional de Educação Infantil (BRASIL, 1994), com proposta de formação de professores em 

exercício nessa etapa; Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças (BRASIL, 1995b); e Propostas Pedagógicas e Currículo em Educação 

Infantil (BRASIL, 1996b), com diretrizes de organização pedagógica e curricular e a importante 

conquista que significou a instituição da EI como primeira etapa pela LDB de 1996.    

Consideramos que a sistematização desses documentos surgiu em decorrência do novo 

status da EI no âmbito da CF/1988. Contudo, as medidas adotadas pelo governo nos anos de 1990 

foram na contramão das garantias constitucionais e dos debates articulados no âmbito do MEC, 

que resultaram na construção de importantes documentos direcionados à EI. Basta analisar a 

política de financiamento adotada por FHC meados dos anos de 1990. 

Em 1996, o governo federal criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) – Lei nº 9.424/1996 (BRASIL, 1996c). 

O fundo focalizou o ensino fundamental e não destinou recursos para a cobertura das matrículas 

na EI, o que significou um impacto negativo para essa etapa da educação básica. Em contradição 

a essa política, destacamos a elaboração do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998) e a Resolução da Câmara de Educação Básica (CEB) nº 001, de 7 de abril de 1999, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI). Conclui-se 

que a década de 1990 registrou, do ponto de vista legal e normativo, a efetivação da garantia ao 
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direito à educação para as crianças pequenas, mas, ao mesmo tempo, não garantiu recursos 

vinculados a essa etapa da educação básica, com a criação do FUNDEF. 

Essa situação justifica-se em razão da presença dos organismos multilaterais na definição 

e indução das políticas públicas educacionais, cujas orientações acenavam para a focalização 

dessas políticas no ensino fundamental (ROSEMBERG, 2002). Assim, constata-se que, do ponto 

de vista das políticas de financiamento, a EI chegou aos anos 2000 sem “fomento” e sem 

prioridade. 

Segundo Corrêa (2011), a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei 

Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 –, que fixa em seu art. 19 o percentual mínimo para 

os gastos com receita corrente líquida em cada ente da federação, também foi uma ação que 

repercutiu de forma negativa sobre a EI. Para os municípios, a lei fixou o percentual de 60%, o 

que significou a busca por “alternativas” mais baratas para fomentar a política local de 

atendimento à educação de sua competência, sem onerar o município com a folha de pagamento. 

Essa medida política e administrativa trouxe consequências negativas para toda a educação, e de 

forma acentuada para a EI, destaca Corrêa (2011). 

Nos anos de 2000, a EI alcançou visibilidade no Plano Nacional de Educação (PNE) 

(2001-2011), Lei nº 10.172/2001 (BRASIL, 2001). A elaboração desse PNE correspondeu às 

determinações da CF/1988, em seu art. 214, que dispõe “a lei estabelecerá o Plano Nacional de 

Educação, de duração plurianual”, e da LDB/1996, que fixou a data limite de um ano, após a 

aprovação da lei, para a União enviar ao Congresso Nacional o plano com diretrizes e metas para 

o período de dez anos. 

No que se refere à EI, destaca-se os objetivos e metas para o período de 2001-2011:  

 

Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 30% da 

população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, 

até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 

e 5 anos. (BRASIL, 2001).  

 

A elaboração do PNE deve orientar-se por um processo participativo entre sociedade civil 

e Estado. No entanto, no que se refere ao PNE (2001-2011), Aguiar (2010, p. 712) afirma: “o 

texto final aprovado traz as marcas dos embates ocorridos ao longo da tramitação da proposta”. 

Para a autora, esses embates estão explicitados na esfera da aplicação de recursos para garantir o 

alcance das metas, item que sofreu restrições mediante os nove vetos presidenciais. Pela visão de 

Corrêa (2011), os vetos do governo impuseram limites à concretização das projeções direcionadas 
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à EI no âmbito do plano e impediram a efetivação de políticas de acesso e de direito à educação 

às crianças pequenas.  

Sem financiamento do governo federal, e com normas legais predeterminadas quanto ao 

percentual mínimo a gastar com as receitas líquidas, os municípios se depararam com grandes 

entraves para fomentar o atendimento educacional, em especial, a EI, etapa que demanda 

expressivo investimento financeiro para garantir um atendimento com padrões mínimos de 

qualidade.  

Segundo Barreto (2003), a criança de seis anos é quase ausente da política educacional do 

governo federal entre os anos de 1995 e 2003, sendo importante considerar que, no âmbito do 

Plano Plurianual (PPA) do governo de FHC, a população de zero a seis anos de idade aparece 

contemplada nos seguintes programas: Atenção à Criança e Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno; e Assistência ao Trabalhador e Alimentação Saudável. A autora chama atenção ao fato 

de que entre as metas e recursos exclusivos a essa faixa etária no âmbito do PPA, a ação mais 

significativa em termos de recursos financeiros estava vinculada ao programa Atenção à Criança 

destinado ao atendimento de crianças em creches e estava sob a gestão da Secretaria de Estado 

de Assistência Social (SEAS). 

No nosso entendimento, a ascensão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2006) marcou um momento político de inclinações mais populistas e repercutiu na 

formulação de novas políticas públicas (sociais) educacionais, que reverberaram em mudanças 

no cenário do financiamento, do currículo, da formação de professores, entre outras. A exemplo, 

podemos citar a implantação da Lei nº 11.114/2005, que normatiza a obrigatoriedade do ensino 

fundamental de nove anos (BRASIL, 2005), a instituição dos “Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006a).  

Quanto à formação de professores, destaca-se o Programa de Formação Inicial para 

Professores em Exercício na Educação Infantil (PROINFANTIL), curso a distância de formação 

para o magistério, em nível médio, oferecido para professores em exercício nos sistemas 

municipais e estaduais de educação, da rede pública ou privada, que não possuíam formação 

exigida pela Lei nº 9.391/1996 (art. 62) (CORSINO; GUIMARÃES; CASTRO E SOUZA, 2010). 

Em se tratando de financiamento, a primeira política a destacar foi o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), criado pela Emenda Constitucional (EC) nº 53/2006 (BRASIL, 2006b), 

regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 (BRASIL, 2007b) e pelo Decreto nº 6.253/2007 

(BRASIL, 2007c). O FUNDEF incluiu no financiamento do governo federal as matrículas em 

pré-escolas.  
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Constata-se, no período, legislações e ações públicas de grande relevância para a EI: 

  

até final de 2006 não existia uma política que definisse claramente a noção de recursos 

para o financiamento do atendimento das crianças de 0 a 6 anos de idade. O Fundo de 

Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos 

Profissionais do Magistério (Fundef), política de financiamento no âmbito da Educação 
Básica, que vigorou de 1997 até 2006, priorizou o financiamento do Ensino 

Fundamental em detrimento de outros segmentos da Educação Básica, dentre eles a 

Educação Infantil. (SANTOS; SOUZA JÚNIOR, 2017, p. 263). 

 

Na visão de Corrêa (2011), essa política é o que se tem de mais significativo na gestão 

Lula, sendo que a cobertura para creche só foi possível mediante a “pressão por parte de diferentes 

setores da sociedade civil, com especial destaque para o movimento o Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil (MIEIB)” (p. 24). A luta pela cobertura das creches emerge em decorrência da 

retirada dessa etapa do projeto do executivo encaminhado em junho de 2007. 

Contudo, de acordo com Davies (s/d, p. 1):  

 

O FUNDEB sofreu alterações na Câmara dos Deputados no seu processo de conversão 

na Lei nº. 11.494 (BRASIL, 2007), que distorceu o conteúdo da Medida Provisória e 

mesmo da Emenda Constitucional (EC) Nº 53, que criou o FUNDEB, ao prever que os 

recursos do FUNDEB podem ser destinados a creches, pré-escolas e instituições de 

educação especial confessionais, filantrópicas e comunitárias sem fins ‘lucrativos’ e 
conveniadas com o Poder Público, contradizendo a EC Nº 53, que reserva o FUNDEB 

apenas para a educação básica pública.  

 

Nesse sentido, esse fundo não rompeu com as lógicas, disputas e contradições que 

perpassam as políticas públicas enquanto ação do Estado, quando permite que recursos do 

FUNDEB sejam destinados a instituições de educação especial confessionais, filantrópicas e 

comunitárias sem fins “lucrativos” e conveniadas com o Poder Público.  

No segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2010), foi lançada a 

política do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que consiste num conjunto integrado 

de programas direcionados a todos os níveis e etapas da educação. No que se refere à educação 

básica, o governo instituiu, através do Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação. Esse decreto determina, em seu art. 9º, o PAR, conjunto 

articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo MEC, que visa ao cumprimento das 

metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes (BRASIL, 2007a). O PAR “ganhou 

centralidade no conjunto das políticas educacionais para a educação básica” (SCAFF; 

OLIVEIRA, 2015) e tem se constituído no principal instrumento de planejamento das políticas 

educacionais desenvolvidas pelo MEC nos contextos estadual e municipal.  
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De acordo com o decreto referenciado, o objetivo do PAR é operacionalizar o regime de 

colaboração entre os entes federados, além de romper com a lógica da descontinuidade presente 

no contexto das políticas públicas educacionais no país. A elaboração do PAR exige que o ente 

federado (estado, Distrito Federal ou município) realize diagnóstico da sua realidade educacional 

(BRASIL, 2007a). 

Entre as principais ações vinculadas ao PAR, que focalizam a EI, destacamos o Programa 

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

Educação Infantil (Proinfância) (BRASIL, 2007d) destinado à construção de creches e pré-

escolas, e aquisição de equipamentos para a rede física escolar dessa etapa educacional; o “EI 

Manutenção” e o “Brasil Carinhoso”, programas vinculados ao Proinfância, cuja implementação 

se deu por meio da Resolução CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013, e da Resolução CD/FNDE 

nº 19, de 29 de setembro de 2014, respectivamente.  

No período de 2007 a 2010, destacamos ações do governo voltadas à EI: publicação do 

documento “Indicadores de qualidade da educação infantil” (BRASIL, 2009a); Revisão das 

DCNEI (BRASIL, 2009b); a inclusão da EI em programas do governo federal, antes eram 

direcionados apenas ao ensino fundamental: Programa Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE), 

que a partir de 2008 estende suas ações às instituições de EI (SPENGLER, 2017); Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), “com per capita diferenciado para creches” 

(CORRÊA, 2011); e o Programa Dinheiro Direto na Escola, em vigência desde o ano de 1995. A 

partir do ano de 2009, esse programa passou a atender a todos os níveis da educação básica, 

incluindo a EI e o ensino médio (MAFASSIOLI, 2015).   

A chegada da presidenta Dilma Rousseff (2011-2014) ao poder representou, em parte, 

uma continuidade da agenda política no tocante às políticas sociais que vigorou na gestão Lula. 

Desse modo, no domínio educativo, nota-se a permanência das principais políticas públicas 

(sociais) implementadas na gestão anterior. No que se refere à EI, o que destacamos de novidade 

para essa etapa da educação na gestão Dilma é a abertura do Edital nº 32/2012 no âmbito do PAR: 

 

[...] Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo 

de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de BRINQUEDOS para atender as 

necessidades de solicitação de adesão de entidades municipais, estaduais, federais e do 

DF, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes 
neste Edital e seus respectivos Anexos. (BRASIL, 2012a). 

  

Conforme descrito no documento referenciado, a compra governamental de brinquedos 

visou atingir os seguintes objetivos: subsidiar a criação do Programa Nacional de Material 

Pedagógico para a Educação Infantil e apoiar os municípios na aquisição de brinquedos para as 
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instituições de EI públicas e privadas sem fins lucrativos, comunitária, filantrópica e confessional 

conveniadas com o poder público (BRASIL, 2012a). A aquisição de brinquedos para as 

instituições de EI, ainda que incluindo a filantropia e os segmentos privados sem fins lucrativos, 

expressou avanços em torno da compreensão de que o atendimento às crianças pequenas deve 

considerar suas diferentes linguagens e singularidades, com adequação e reorganização dos 

espaços às suas necessidades.  

Em pensamento similar, Silva e Soares (2017) asseveram que o cenário de subalternidade 

do Estado com a infância brasileira começa a ser combatido com um maior volume de ações nas 

gestões de Lula e Dilma (2003-2010/2011-2016), pois, como apresentado, foi nesse período, e 

especificamente a partir dos anos de 2008, que importantes políticas voltadas ao atendimento 

educacional das crianças foram implementadas. Contudo, em boa parte dessas ações estão 

presentes princípios inerentes à lógica da agenda de descentralização consolidada na gestão FHC, 

particularmente na área das políticas sociais, com grande parte das funções de gestão das políticas 

para os estados e municípios.  

De acordo com Höfling (2001), o que justifica permanências ou rupturas no plano prático 

das políticas públicas é que existem tendências históricas que vão se configurando que 

independem de gestores de ocasião. Ademais, o contexto apresentado até aqui põe em evidência 

a ação do Estado na formulação e implementação de políticas para garantir o efetivo direito das 

crianças à educação, com proposições de políticas públicas numa arena de disputas e de 

posicionamentos políticos e ideológicos decorrentes da relação de forças entre classes e frações 

de classes condensadas no seio do Estado.  

Na visão Rosemberg (2015), a partir dos anos de 2007, com a política do PDE, todas as 

políticas e programas do governo federal, direcionados à educação básica, estão vinculados ao 

PAR, cujos princípios estruturantes baseiam-se novo modelo de gestão pública gerencial 

introduzida no contexto brasileiro a partir da reforma do Estado, em que se utiliza das estratégias 

de descentralização de responsabilidades e centralização de decisões e do controle na esfera 

central do governo. 

Nesse cenário, marcado por tensões, limites e desafios, consideramos que o movimento 

de luta da sociedade civil através da ação de diferentes grupos sociais organizados foi importante 

para imprimir conquistas no que se refere à formulação e implementação de políticas públicas 

para a EI. No entanto, não foram suficientes para garantir que de fato essas conquistas se 

materializassem concretamente no âmbito dos sistemas municipais de ensino, configurando um 

cenário controverso. Do ponto de vista legal e normativo, está assegurado o direito, na prática, há 

uma longa trajetória de luta para a sua garantia.  
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Além disso, recentemente, com o Golpe Parlamentar que teve seu desfecho no primeiro 

semestre de 2016, o que temos visto é a retomada e intensificação do modelo de Estado de 

exceção, com um cenário de cortes, explícita defesa da privatização da educação e a expansão de 

financiamento do sistema privado com vistas à acumulação e ao lucro. Vivemos um momento 

crítico, com mudanças sem precedentes, sobre as quais não conseguimos, ainda, calcular ou 

decifrar seus impactos no que se refere à formulação, implementação e gestão da EI.  

 

2.1.4 Normatizações da CF/1988 x reforma educacional dos anos 1990: os desafios aos 

municípios para a implementação de políticas públicas para a educação infantil 

 

No que se refere à concretização das políticas públicas, conforme Vieira (2007, p. 58), “as 

políticas que traduzem as intenções do Poder Público, ao serem transformadas em práticas se 

materializam na gestão”. Nos termos propostos pela autora, a gestão é compreendida como aquela 

que se destina à organização e administração da “coisa pública”, é a esfera “das coisas que têm 

que ser feitas” (p. 58). 

No domínio educativo, a gestão pública é constituída por dois campos de ação: a gestão 

educacional e a gestão escolar:  

 

a gestão educacional refere-se a um amplo espectro de iniciativas desenvolvidas pelas 

diferentes instâncias de governo, seja em termos de responsabilidades compartilhadas 
na oferta de ensino, ou de outras ações que desenvolvem em suas áreas específicas de 

atuação. A gestão escolar, por sua vez, como a própria expressão sugere, situa-se no 

plano da escola e diz respeito a tarefas que estão sob sua esfera de abrangência. Nesse 

sentido, pode-se dizer que a política educacional está para a gestão educacional como a 

proposta pedagógica está para a gestão escolar. [...] a gestão educacional situa-se na 

esfera macro, ao passo que a gestão escolar localiza-se na esfera micro. Ambas 

articulam-se mutuamente [...] Noutras palavras, a razão de existir da gestão educacional 

é a escola e o trabalho que nela se realiza. (VIEIRA, 2007, p. 63).  

 

Para que de fato as políticas sejam concretizadas nos sistemas de ensino, além de 

referirem-se a ações normatizadas do ponto de vista legal, devem possuir condições de serem 

realizadas e executadas (condições de implementação) e constituírem um conjunto de ideias 

aceitáveis (condições políticas). Essas dimensões são condições sine qua non para a efetivação 

das políticas públicas:  

 

Nenhuma gestão será bem-sucedida se passar ao largo dessas duas dimensões. Por 

melhores e mais nobres que sejam as intenções de qualquer gestor ou gestora, suas ideias 

precisam ser viáveis (condições de implementação) e aceitáveis (condições políticas). 

(VIEIRA, 2007, p. 59). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sine_qua_non
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Vieira (2007) aponta que a gestão educacional e a gestão escolar se articulam mutuamente 

para que se concretize a política educacional, pois a razão de existir a gestão educacional é a 

escola e os indivíduos que dela fazem uso, por isso a necessária condição de implementação e 

condição política para o contexto da prática. Nesse debate, também consideramos que a gestão 

das políticas públicas no âmbito dos sistemas e a efetividade nas escolas dependem não só de 

“boas” formulações, mas implica em uma série de condições para sua realização. Para Arretche 

(2001), a efetivação de programas de governo em contextos de implementação requer: uma 

legislação geral, uma legislação específica, que os implementadores conheçam o programa, 

aceitem seus objetivos, além de ser necessário condições institucionais. 

Após as determinações da CF/1988, estados e municípios, na condição de entes federados, 

dispõem de autonomia e poderes administrativos, financeiros e políticos para o exercício de 

governo e administração próprios. Em termos educacionais, essa mudança repercutiu na 

responsabilização dos entes federados pela gestão da educação de sua competência e a 

organização, em regime de colaboração, dos seus sistemas de ensino: 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino. [...] § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente 

no ensino fundamental e na educação infantil. [...] § 4º Na organização de seus sistemas 

de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de 

colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. § 5º A 
educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. (BRASIL, 1988). 

 

Para Saviani (2010), o sistema é o resultado da ação sistematizada decorrente da 

capacidade humana de agir intencionalmente segundo objetivos previamente formulados. Em 

termos educacionais, essa ação sistemática, no contexto dos municípios, se traduz no 

planejamento e articulação da educação local em consonância com as normatizações gerais que 

regulam a educação, levando em consideração objetivos e metas. Também implica a provisão 

financeira para que de fato as intenções sejam traduzidas em ação concreta. 

Vale destacar que em suas discussões sobre essa temática, Saviani (2010) é categórico ao 

problematizar a utilização ambígua do termo sistema. Segundo o autor, frequentemente o mesmo 

tem sido utilizado para designar as diversas partes constitutivas do sistema macro propriamente 

dito, o que indicia falta de entendimento teórico sobre o conceito e pouca compreensão sobre a 

configuração de um suposto Sistema Nacional de Educação. 

As discussões sobre a problemática do sistema, mais especificamente sobre os SMEs, se 

ampliam e reúnem posicionamos distintos. De um lado, os que se revelam favoráveis enaltecem 

as possibilidades de fortalecimento do poder decisório da sociedade civil e da participação em 
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torno da construção e defesa da educação. De outro, estão aqueles que se posicionam contrários, 

cujos argumentos – baixa capacidade financeira para garantir a oferta da educação, aspectos 

culturais e políticos e limitações quanto ao exercício da autonomia para organização, 

formalização e gestão do sistema – justificam posição contrária à concretização das orientações 

legais e normativas sobre a constituição dos SMEs. 

Do ponto de vista das suas responsabilidades, ao município compete, de acordo com a 

LDB, de 1996:  

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: I – organizar, manter e desenvolver os órgãos 

e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 

educacionais da União e dos Estados; II – exercer ação redistributiva em relação às suas 

escolas; III – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; IV – 

autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; V – 

oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 

atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 

dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino; VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede 

municipal. Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao 

sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. 

(BRASIL, 1996a). 

 

Da composição dos sistemas municipais: 

 

Art. 18 Os sistemas municipais de ensino compreendem: I - as instituições do ensino 

fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal; II - 

as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; III - os 

órgãos municipais de educação. (BRASIL, 1996a). 

 

As determinações de que tratam os artigos referenciados descrevem elementos, funções e 

responsabilidades que passam a exigir a presença de estrutura político-administrativa e 

pedagógica no âmbito municipal para que de fato ocorra organização, institucionalização, 

formalização e, em consequência, a gestão do/no sistema de ensino do município, além de 

também depender de financiamento. 

Nesse cenário de descentralização, no atual formato de organização federativa do Brasil, 

Arretche (1999) destaca limites para a gestão municipal das políticas públicas (sociais) em razão 

da baixa capacidade econômica, expressiva dependência das transferências fiscais e fraca tradição 

administrativa. A autora sugere que, nessas condições, programas de descentralização desenhados 

de forma a minimizar os custos financeiros e administrativos de gestão, no modelo de Estado 

vigente, passam a ter um peso decisivo para as administrações locais. 

Arelaro (2007) afirma que:  



72 

 

pela primeira vez na nossa história federativa, se estabeleceu que os municípios 

constituem uma esfera pública, politicamente autônoma. É oportuno lembrar que a 

Constituição de 1988 não produziu um projeto articulado de redistribuição de renda no 

país, ou seja, o país continua altamente desigual, apesar dos objetivos e estratégias para 

a efetivação dos direitos sociais aparecerem de maneira generosa nessa Constituição. O 

que ela promoveu foi um processo simples e efetivo, de desconcentração de recursos, 

do governo central para estados e municípios. Descentralizar recursos, simplesmente, 

no entanto, reforça uma situação de desigualdade pois, os municípios mais ricos 

continuarão ricos e contarão com recursos adicionais para atender as novas 

responsabilidades sociais; os mais pobres continuarão mais do que pobres, pois as 
responsabilidades também foram descentralizadas, e eles, dificilmente terão condições 

de cumpri-las com o sistema estabelecido. (ARELARO, 2007, p. 2).  

 

Sobre a situação dos municípios, vale destacar que a presença das diferenças regionais, 

características de um país continental14 como é o caso do Brasil, reverbera em novas 

especificidades quando focalizamos os diferentes contextos sociais dos estados e municípios, já 

que no curso de suas histórias sempre estiveram presentes desigualdades sociais, políticas, 

econômicas e culturais. Em relação aos municípios, uma boa parte é federação de pequeno porte. 

Nesse sentido, destaca Pinto (2014):  

 

enormes desafios estão postos às administrações desses pequenos burgos, seja do ponto 

de vista da gestão, seja do planejamento da sua rede de ensino, uma vez que apresentam 

instituições de natureza frágil, com profissionalismo questionável – no sentido 

weberiano de qualificação para a ocupação de um cargo em uma burocracia – dos 

agentes públicos, sem contar as relações clientelistas, aproximando-se do modelo de 

dominação carismática, também dentro da tipologia weberiana. (p. 5). 

 

Conclui-se, portanto, que são inúmeros os desafios para os municípios na realização da 

gestão educacional. Na visão de Macedo e Dias (2011), acerca da gestão da EI nos sistemas 

municipais, a responsabilidade de oferecer e manter a EI foi transferida para os municípios, no 

entanto, o repasse de verbas pelo governo federal não ocorreu de maneira a contribuir com a 

responsabilidade assumida por esse ente federado. 

Ademais, é importante destacar que, neste cenário, seguindo a lógica das reformas 

educacionais dos anos de 1990, os novos ordenamentos tomam corpo e forma nas instituições 

escolares visando ajustá-las às novas exigências do mercado. Desse modo, veremos no capítulo 

4 deste trabalho alguns desdobramentos e reflexos desses processos na gestão escolar, 

especificamente, de instituições de EI.   

 

 
14 Porém, vale registrar que essa questão continental é um reverso das questões a serem analisadas sobre a política 

educacional. Quando é conveniente para o Estado capitalista, na perspectiva de expansão e alcance da política, a 

questão continental não é tocada na elaboração da política. No entanto, quando se trata da garantia do direito à 

educação e da obrigatoriedade do Estado, essa tônica retoma e entra no debate. Essa discussão exige um 

aprofundamento. 
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3 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE 

COARACI/BA  

 

 

Neste capítulo apresentamos a organização do município de Coaraci para a gestão da EI. 

Após breve contextualização do município, destacamos a institucionalização do SME, os 

principais órgãos colegiados e as principais normativas do sistema. Na sequência, situamos a 

organização da Secretaria Municipal de Educação para a gestão da EI e a organização da gestão 

escolar nas instituições infantis da rede pública municipal de ensino, apontando os principais 

desafios à constituição da gestão dessa etapa, como uma dimensão da garantia do atendimento 

educacional das crianças pequenas, com qualidade referenciada socialmente. Por fim, 

contextualizamos as principais políticas/programas do governo federal presentes em Coaraci 

direcionadas à EI e que visam à garantia do direito da criança pequena à educação.          

 

3.1 Contextualizando o Município de Coaraci/BA  

 

Coaraci é um município baiano que faz parte do Território Litoral Sul (TLS) (Figura 1). 

Esse território integra o Programa Territórios da Cidadania15, criado pelo governo federal, por 

meio do Decreto de 25 de fevereiro de 2008, com o objetivo de promover e acelerar a superação 

da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, incluindo as de gênero, raça e etnia, por 

meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável (BRASIL, 2008a). 

O TLS, constituído por 26 municípios, possuía, em 2016, uma população total de 772.683 

habitantes. Destes, 632.787 viviam no meio urbano (81,9%) e 139.896 viviam no meio rural 

(18,1%). Nesse mesmo ano, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do TSL16 foi de 0,67, 

considerado baixo pela Coordenação do Programa Territórios da Cidadania. A configuração do 

 
15 Para mais informações sobre o programa, consultar o Decreto de 25 de fevereiro de 2008, disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/2008/decreto-40117-25-fevereiro-2008-571946-

publicacaooriginal-95077-pe.html>. 26 municípios integram esse território: Maraú, Ubaitaba, Aurelino Leal, Itacaré, 
Itapitanga, Ilhéus, Uruçuca, Almadina, Coaraci, Itajuípe, Barro Preto, Floresta Azul, Ibicaraí, Itapé, Itabuna, 

Buerarema, Itajú do Colônia, Jussari, Arataca, Una, Pau Brasil, Camacan, Santa Luzia, Mascote, Canavieiras e São 

José da Vitória.  
16 O IDH é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: 

renda, educação e saúde. A criação do IDH em 1990 objetivou medir a qualidade de vida e o progresso humano em 

âmbito mundial, além de resultar da busca por uma medida socioeconômica mais abrangente, que incluísse também 

outras dimensões fundamentais da vida e da condição humana. O seu cálculo é baseado em informações relacionadas 

a uma vida longa e saudável, medida pela esperança de vida à nascença; a capacidade de adquirir conhecimento, 

medida pela média de anos de escolaridade e anos de escolaridade esperados; assim como a capacidade de atingir um 

nível de vida digno, medida pelo rendimento nacional bruto per capita (PEREIRA, 2003).  
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TLS aponta para a carência e necessidade de políticas públicas voltadas ao atendimento das 

populações em diferentes áreas sociais. Em se tratando dos municípios que integram o TLS, a 

maior parte é considerada de pequeno porte; entre outros fatores, possuem baixa densidade 

demográfica e baixo dinamismo econômico (CERQUEIRA; JESUS, 2016).  

 

Figura 1 – Mapa do Território Litoral Sul. 

Fonte: Sistema de Informações Territoriais/Bahia (2017). 

 

Quanto ao município de Coaraci, este possui extensão territorial de 274,500 km² e os 

seguintes municípios limítrofes: Itapitanga (Norte), Almadina (Sudeste), Ibicaraí (Sul), Itajuípe 

(Leste), Ilhéus (Nordeste) e Ibicuí (Oeste). Sua hidrografia conta com a presença do Rio Almada 

que atravessa o município e desemboca na cidade de Ilhéus. Seu clima é quente e seco no verão 

e frio e úmido no inverno. O município está situado a 214 metros de altitude, cujas coordenadas 

geográficas registram: Latitude - 14° 38' 29'' Sul; e Longitude: 39° 33' 1'' Oeste (COARACI, 

2015b).  

O território, hoje designado de Coaraci, começou a ser ocupado por volta de 1889/1919, 

na região atualmente denominada de Itamotinga. Na época, conhecido como Ribeirão do Terto, 
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esse território pertencia ao município de Ilhéus. Sua ocupação está relacionada à necessidade de 

se estabelecer um entreposto para servir de ponto comercial, residência e pousada para os 

tropeiros e moradores que se deslocavam da região até Pirangi (Itajuípe), a fim de escoar a 

produção agrícola e trazer de volta especiarias, roupas e alimentos (COARACI, 2015b).  

De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2000, a população de Coaraci totalizava 27.852; em 2010, a população era de 20.964 

habitantes, destes, 19.130 viviam na zona urbana e 1.834 na zona rural (COARACI, 2015b).  

As últimas projeções realizadas pelo IBGE, a partir de dados do último Censo 

Demográfico, realizado no ano de 2010, e informações mais recentes dos registros de nascimentos 

e óbitos, apontam que, para 2016, o município possuía população estimada de cerca de 19.383 

habitantes (IBGE, 2013). Nota-se que o movimento populacional de Coaraci apresenta tendência 

de decréscimo e involução. De acordo com o Plano Municipal de Educação (PME) (COARACI, 

2015b), o decréscimo da população coaraciense apresenta-se como um fenômeno que alcança os 

municípios da Região Cacaueira, como consequência de ocorrências climáticas, excesso da 

produção de cacau no mundo, diminuição da renda do produtor, entre outros fatores presentes no 

cenário regional desde o final da década de 1980.  

A Tabela 1 apresenta a variação demográfica da população de crianças no município entre 

os anos de 2000-2005.   

 

Tabela 1 – Número de crianças de zero a cinco anos no município de Coaraci/BA – zona urbana e rural 

(2000/2010).  

POPULAÇÃO DE CRIANÇAS (0 A 5 

ANOS) 
2000 2010 

0 a 3 anos 
Campo Urbano Campo Urbano 

356 1.528 111 1.095 

4 a 5 anos 
Campo Urbano Campo Urbano 

259 919 83 644 

Total 3.062 1.933 

Fonte: PME de Coaraci (2015b).17 

 

Ademais, as mudanças relacionadas à população coaraciense podem ser compreendidas a 

partir da visão de Rigotti (2012) e Reichert e Marion Filho (2015), quando discorrem sobre as 

 
17 A tabela apresenta o dado referente à população de crianças atualizado. No Plano Municipal de Educação 

(COARACI, 2015b), o cálculo total referente à população de crianças no levantamento realizado pelo IBGE em 2010, 

campo e urbano, registra 1.739 crianças, quando o cálculo correto refere 1.933.    
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transformações demográficas da população brasileira nos últimos anos. Os autores explicam em 

seus estudos que está em curso no Brasil uma transição demográfica. Esse fenômeno é 

caracterizado pela passagem de uma situação de equilíbrio no crescimento populacional em que 

ocorrem mudanças expressas pela transição de altos níveis de fecundidade e de mortalidade para 

uma etapa de níveis baixos, em ambas componentes, ocasionando o que pode ser definido como 

janela de oportunidades e/ou bônus demográfico. De acordo com Rogotti (2012), o contexto de 

diminuição da fecundidade implica menor proporção de crianças e jovens, ao passo que aumenta 

a participação de idosos na população. 

Na visão de Reichert e Marion Filho (2015), dados das Nações Unidas apontam que as 

mudanças demográficas no Brasil decorrem principalmente da queda no nível de fecundidade a 

partir dos anos de 1965. Em análise complementar, Rogotti (2012) destaca que, durante um longo 

período, o comportamento reprodutivo no Brasil se caracterizava por famílias numerosas – típicas 

de sociedades agrárias precariamente urbanizadas e industrializadas. Para esse autor, a atual fase 

de transição demográfica brasileira resulta de profundas mudanças decorrentes, principalmente, 

do padrão reprodutivo das mulheres.  

Nesse sentido, pondera que o Brasil alcançou baixos níveis de fecundidade em um prazo 

relativamente curto, se comparado com os países desenvolvidos do mundo ocidental. Pela ótica 

desse autor, outros fatores justificam as alterações no padrão reprodutivo das mulheres: muitas 

mulheres se deslocaram do campo para as cidades; a intensificação da urbanização que 

impulsionou o assalariamento da economia; a crescente participação feminina no mercado de 

trabalho; e a elevação dos custos de reprodução familiar.  

Com o intuito de apontar outras características da população coaraciense, reunimos 

informações sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)18 de Coaraci. Em 

2000, o IDHM do município registrou o percentual de 0,433 e, em 2010, 0,613. Constata-se 

elevação significativa entre o percentual registrado em 2000 e 2010. Quando comparado aos 

índices do Brasil (0,683/2000 e 0,699/2010) e da Bahia (0,512/2000 e 0,660/2010), nota-se que 

 
18 O IDHM refere-se a um indicador construído pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pela 

Fundação João Pinheiro, tendo por base o IDHM (PEREIRA, 2003). O IDHM mede o nível de desenvolvimento 
humano do município, popularizando o conceito de desenvolvimento humano centrado nas pessoas. Utiliza como 

critério indicadores educacionais, de longevidade e renda. Para a avaliação da dimensão educação, o cálculo considera 

a taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade, que tem peso dois, e a taxa bruta de frequência à escola, 

peso um. Para a avaliação da dimensão longevidade, considera o mesmo indicador do IDH de países: a esperança de 

vida ao nascer. A longevidade sintetiza as condições de saúde e salubridade do local, uma vez que quanto mais mortes 

houver nas faixas etárias mais precoces, menor será a expectativa de vida. Para a avaliação da dimensão renda, o 

critério usado é a renda municipal per capita, ou seja, a renda média de cada residente no município. Para se chegar 

a esse valor, soma-se a renda de todos os residentes e divide-se o resultado pelo número de pessoas que moram no 

município (inclusive crianças ou pessoas com renda igual a zero). Para mais informações, consultar: 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coaraci_ba.    

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coaraci_ba
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os índices municipais refletem a mesma tendência de crescimento em relação ao país e ao estado 

no período, embora as médias municipais estejam abaixo das médias nacionais e estaduais 

(PNUD, 2018).    

Quanto às dimensões analisadas para compor o seu IDHM, Coaraci apresenta os seguintes 

percentuais: Educação (0,227/2000 – 0,491/2010); Longevidade (0,689/2000 – 0,762/2010); e 

Renda (0,520/2000 – 0,615/2010) (PNUD; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IPEA, 2018). Esses 

percentuais determinaram a sua inclusão no grupo das municipalidades brasileiras com IDH 

médio (IDHM entre 0,600 e 0,699) e determinaram sua colocação na 3.847ª posição em relação 

aos 5.565 municípios brasileiros, entre os quais estão São Caetano do Sul (0,862) e Melgaço 

(0,418) com o maior e menor IDHM, respectivamente. Conclui-se que, entre as dimensões 

analisadas, a educação ainda se apresenta como o grande desafio.   

Quanto às manifestações culturais presentes no município de Coaraci, destacam-se: a 

religiosidade representada por diferentes segmentos religiosos, como terreiros de candomblé, 

igrejas católicas, centro espírita, igrejas evangélicas e loja maçônica; festejos juninos e diferentes 

iniciativas vinculadas às diferentes religiões; e projetos musicais, como o “Som na Praça” 

(COARACI, 2015b). 

Nas atividades econômicas, o município apresenta um comércio local com lojas de 

gêneros alimentícios, de medicamentos, além da agricultura, cujo principal produto 

comercializado ainda é o cacau. No cenário municipal, a prefeitura é a principal fonte 

empregadora.  

 

3.2 Criação e Institucionalização do Sistema Municipal de Ensino de Coaraci/BA, os 

Órgãos Colegiados e as Principais Normatizações   

 

A constituição autônoma dos SMEs, prevista na CF/1988 (art. 211), significou aos 

municípios assumir um compromisso com as demandas sociais sob a justificativa de garantir o 

direito à educação escolar de qualidade, envolvendo todas as lideranças locais e toda a população 

nesse processo (ZAIONS, 2009).  

Para Lagares (2008), até o ano de 1980, os municípios integravam-se às redes de ensino 

dos Sistemas Estaduais de Educação e o seu papel frente à educação local voltava-se mais à 

execução de propostas e parte da manutenção do ensino, e menos ao planejamento e capacidade 

de decisão. Todavia, nos anos de 1980, foram intensos e acirrados os debates sobre a necessidade 

de mudanças das ideias, das práticas e da institucionalização da educação municipal no Brasil, 

sobretudo a necessidade e importância de descentralização na educação. 
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O planejamento da educação e das políticas locais como de responsabilidade do 

município, sem dúvida, representa uma conquista. Contudo, os debates e discussões acerca da 

municipalidade são diversos e reúnem posicionamentos a favor e contra, em razão das 

contradições que embasaram a materialização do processo de municipalização da educação no 

contexto político e econômico no Brasil, nas últimas décadas do século XX. 

Pela visão de Sarmento (2005), a agenda das lutas pela educação pública, defendida por 

entidades do magistério, sindicalistas, associações científicas e partidos políticos nos anos de 

1980, é constituída pelos seguintes pontos: a defesa pela gratuidade do ensino público em todos 

os níveis; pela dotação automática de recursos para a educação; e aprovação de uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional que determinasse a descentralização administrativa dos 

sistemas educacionais. O entendimento que embasava tais aspirações fundamentava-se na 

compreensão de que o caráter unitário da escola só poderia adquirir pleno sentido no âmbito local. 

Principalmente, pautava-se no reconhecimento de uma perspectiva descentralizadora a partir de 

uma reforma tributária, de modo a permitir aos municípios e estados assumirem novas 

responsabilidades com a manutenção e a ampliação do ensino público, gratuito e de boa qualidade 

(SARMENTO, 2005). 

De acordo com Miranda e Pasquini (2012), no contexto político-econômico de elaboração 

da CF/1988, a autonomia, a descentralização e a participação da comunidade escolar nos 

processos decisórios e na elaboração das políticas educacionais se constituíram nos princípios 

basilares da luta empunhada pela sociedade brasileira representada pelos sindicatos, 

trabalhadores, partidos políticos, entidades do magistério e associações científicas. Contudo, 

como advertem as autoras, na prática, esses conceitos foram ressignificados no contexto de 

organização e gestão da educação frente ao cenário da reforma do Estado, nos anos de 1990, cujos 

desdobramentos reverberaram na ressignificação do papel a ser cumprido pelo poder local frente 

à garantia de direitos e também no processo de implementação das políticas públicas. 

Em se tratando do município de Coaraci, a criação e institucionalização do SME 

ocorreram por meio da Lei nº 915, de 6 de setembro de 2007, 18 anos após as definições expressas 

na CF/1988 e 10 anos após a promulgação da LDB/1996. No que se refere aos motivos que 

impulsionaram a criação do SME, em entrevista, a técnica da Secretaria Municipal de Educação 

(2005-2008) destacou:  
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na época a gente respondia ainda pela DIREC19, pelo Estado, então com a criação do 

sistema a gente passou a resolver as coisas por aqui, através do CME, mas o que 

impulsionou foi essa necessidade mesmo de cumprir o que o Conselho Estadual de 

Educação já exigia e a LDB, a criação do SME. (Técnica da Secretaria de Educação, 

mar./2018).   

 

Como referenciado anteriormente, a criação do SME de Coaraci ocorreu para atender a 

exigências do Conselho Estadual de Educação, quase duas décadas após as definições da CF/1988 

(art. 211), e reflete a busca do município em cumprir determinações externas. Embora importante, 

essa medida não esteve relacionada a uma vontade política consciente por parte dos gestores, 

tampouco dos desafios postos à sua concretização. Na ótica de Lagares (2008), a descontinuidade 

administrativa, composições transitórias potenciadas por precária organização administrativa, 

precária organização da sociedade civil e, sobretudo, motivos dependentes de iniciativas ligadas 

a uma reforma tributária são os principais desafios presentes nas realidades dos municípios.  

Ademais, Lagares (2008) destaca que assumir a responsabilidade pela educação local é 

uma tarefa que se apresenta desafiadora, por requerer do município assumir a educação como 

uma política pública e dela se ocupar sistemática, metódica e permanentemente, o que exige 

conhecimento, compreensão e análise da sua realidade educacional, além de financiamento 

público. 

No Quadro 8, a seguir, são apresentados, de forma sistemática, os órgãos da estrutura 

técnica, política-administrativa e pedagógica do SME de Coaraci e suas respectivas datas de 

criação.  

 

  

 
19 A Secretaria da Educação do Estado da Bahia é uma das 25 secretarias subordinadas ao Governo do Estado da 

Bahia responsável pela manutenção financeira e pela elaboração de diretrizes administrativas e pedagógicas de 
diversas escolas públicas de ensino fundamental, médio e/ou técnico localizadas em Salvador e demais municípios 

do interior da Bahia, além de manter financeiramente as quatro universidades estaduais. Até 2014, a Secretaria 

possuía 33 sedes regionais, sendo duas Diretorias Regionais de Educação (Direc) em Salvador e outras 31 distribuídas 

pelo interior do estado, entre as quais destaca-se a DIREC-7 situada em Itabuna. Camacan, Pau Brasil, Itajú do 

Colônia, Itapé, Coaraci, Itajuípe, Floresta Azul, Almadina, Itapitanga, Aurelino Leal, Ubaitaba, Ibicaraí, Barro Preto 

integravam a DIREC-7. Contudo, o Decreto nº 15.806, de 31 de dezembro de 2014, dispôs sobre nova organização 

territorial do Estado e instituiu os Núcleos Regionais de Educação (NREs), definidos de acordo a sua regionalização 

e os Territórios de Identidade do Governo do Estado. Disponível em: 

http://4.bp.blogspot.com/_qMjUxW6_I7E/Sd84HQKpsNI/AAAAAAAAAds/TNvqqDtVyBQ/s1600-

h/Mapa+DIREC+v+11.jpg.  
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Quadro 8 – Órgãos da estrutura técnica, político-administrativa e pedagógica do município de 

Coaraci/BA – órgão e data criação. 

ÓRGÃO DATA DE CRIAÇÃO 

1. Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE) 
Lei Municipal nº 777, de 15 de novembro de 1994. 

2. Conselho Municipal de Educação 
(CME) 

Lei Municipal nº 730, de 5 de setembro de 1996 

(Criação).  
Decreto Municipal nº 2.348, de 21 de novembro de 

1997 (Implantação). 

3. Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle do 
FUNDEF (CACS-FUNDEF) 

Lei Municipal nº 743, de 27 de agosto de 1997. 

4. Secretaria Municipal de Educação 
2000/2004 – período que o órgão passou a funcionar em 

espaço próprio.  

5. Sistema Municipal de Educação (SME)  Lei nº 915, de 06 de setembro de 2007.  

6. Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB (CACS- 
FUNDEB) 

Lei Municipal nº 923, de 28 de março de 2008. 

7. Fórum Municipal de Educação (FME) Portaria nº 040, de 05 de junho de 2015.   

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A partir da análise do quadro, constata-se que antes da criação do SME, o município já 

possuía instituídos os conselhos de educação (CAE, CME e CACS-FUNDEF) e a Secretaria 

Municipal de Educação. No que se refere aos conselhos, a criação desses órgãos ocorreu em 

decorrência das transformações e redefinição do papel do Estado frente à garantia de direitos 

sociais nos anos de 1990. Em se tratando do domínio educativo, segundo Lagares (2008), nesse 

período são implementados planos, programas e políticas alinhados aos novos direcionamentos 

econômicos e políticos de fundamento neoliberal. Quanto às mudanças mencionadas por Lagares 

(2008), Pereira (2014) defende que há um novo olhar para os cidadãos que são “mobilizados” 

para assumir novas responsabilidades em relação à garantia do direito à educação no cenário local 

(PEREIRA, 2014), de modo a cumprir com as responsabilidades e obrigações do Estado.  

Em Coaraci, os desdobramentos dessas mudanças e transformações são materializados a 

partir do ano de 1994, com a criação do CAE. Através da Lei Municipal nº 777, de novembro de 

1994, o CAE passou a ser um órgão de caráter deliberativo, de fiscalização e assessoramento dos 

repasses transferidos do MEC por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), no âmbito do PNAE. De acordo as informações disponibilizadas na página do FNDE, a 

exigência de constituição do CAE pelos estados, municípios e DF, em 1994, iniciou o processo 

de descentralização dos recursos para a execução do PNAE.  
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Em 1996, o município instituiu através da Lei Municipal nº 730, de 5 de setembro, o CME, 

no entanto, a implementação do órgão ocorreu apenas em 1997, com a composição do primeiro 

grupo de trabalho por meio do Decreto Municipal nº 2.348, de 21 de novembro de 1997. Dentre 

os conselhos de educação, destacamos o importante papel desempenhado pelo CME, órgão 

colegiado de deliberação superior, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal 

de Educação, incumbido de estabelecer, acompanhar e avaliar as diretrizes, estratégias, 

instrumentos, e fixar prioridades da Política Municipal de Educação, em consonância com a 

política administrativa do Estado no Setor Educacional, além de também interpretar as leis 

nacionais e locais (COARACI, 1996). O que fundamenta a sua existência e atuação é o interesse 

público pela garantia do direito à educação das pessoas que buscam a educação escolar (CURY, 

2006).  

De acordo com Santos e Carvalho (2002), em Coaraci a intensificação do cenário de 

mudanças no contexto da educação local ocorreu nos anos de 1997, em decorrência da 

promulgação da LDB/1996 e da Lei Federal nº 9.424/1996 que criou o FUNDEF. Em 27 de 

agosto de 1997, o município institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do 

FUNDEF (COMACS), através da Lei Municipal nº 743, de 1997 (COARACI, 1997b). Santos e 

Carvalho (2002, p. 26) destacam que essas normatizações levaram “o município a uma 

reorganização dos seus espaços de atuação, e de suas atribuições, inaugurando assim novos 

processos e instrumentos de participação, de parceria e controle.”   

Em substituição ao COMACS, a Lei nº 923, de 28 de março de 2008, criou o Conselho 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais 

da Educação (FUNDEB). Por um lado, essa reorganização refletiu o cenário de mudanças que 

marcava o contexto nacional nos anos de 1990, e, por outro, evidenciou o impacto da legislação 

federal no contexto municipal. Como parte de uma totalidade, o município não esteve excluído 

desse processo. 

A instituição do FUNDEF não deve ser tomada como uma ação isolada, mas 

contextualizada a partir do novo cenário político e econômico, no qual, pela ótica de Barroso 

(2005), se aplicam medidas políticas e administrativas que visam alterar os modos de regulação 

dos poderes públicos no sistema escolar. Segundo Teles (2001), a instituição de novos conselhos 

de educação, principalmente a partir dos anos de 1990, corresponde a ideais e concepções gerais 

que estão por trás de uma dinâmica política que ultrapassa o setor educacional: concepções de 

eficiência, de controle social e de legitimação política. Nesse sentido, além de responder às 

expectativas da sociedade que lutou por espaços legítimos de participação nas definições em torno 
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da política educacional, a constituição desses órgãos também representou avanços para os grupos 

conservadores, em razão de fortalecer as estratégias de desresponsabilização do Estado. 

Visando cumprir as determinações emanadas da esfera federal no tocante à construção do 

planejamento educacional do município, em 2015, o município institui o Fórum Municipal de 

Educação através da Portaria nº 040, de 05 de junho de 2015 (COARACI, 2015c). A criação do 

FME está relacionada à sistematização e implementação do Plano Municipal de Educação 

(COARACI, 2015b). Esse órgão deve acompanhar e avaliar a implementação do PME, bem como 

apontar o que de fato o município cumpriu ou não em relação às metas e estratégias estabelecidas 

para a educação das redes pública e privada do município.    

Nesse sentido, o FME se coloca como mais um espaço de interlocução entre a população 

e o poder público. Sua composição deve ser diversificada e representativa, com a participação de 

instituições públicas e privadas, sindicatos, movimentos sociais, instituições de pesquisa, 

universidades, famílias, cidadãos, estudantes e pesquisadores, com a finalidade de acompanhar e 

avaliar as políticas públicas educacionais no âmbito municipal. 

Quanto às ações desenvolvidas pelo FME direcionadas à EI no município, em entrevista, 

o presidente destacou a participação dos membros no processo de construção do PME (2015-

2025); a articulação de discussões e debates acerca de melhorias para a EI no município; além de 

participar no ano de 2016 de discussões, junto ao governo do estado da Bahia, sobre a proposta 

de municipalização do Colégio Estadual Paulo Américo para a criação, no referido espaço, de um 

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). O centro passou a funcionar a partir do ano em 

curso. Duas creches públicas da rede municipal que funcionavam em espaços alugados foram 

autorizadas pelo CME a desenvolver suas atividades no CMEI. 

No Quadro 9, apresentamos as principais normas complementares fixadas pelo SME, 

devidamente articuladas às deliberações estaduais e federais.  

 

Quadro 9 – Principais normatizações locais, leis e decretos do SME de Coaraci/BA. 

LEIS/NORMATIZAÇÕES DATA 

1. Lei Municipal nº 753 – Plano de Carreira e Vencimentos do 

Magistério Público.  
30 de abril de 1998 

2. Resolução nº 06 – Fixa normas para o funcionamento das 

instituições de EI, ensino fundamental, integrantes do SME e dá 
outras providências.  

20 de dezembro de 2002 

3. Decreto Municipal nº 6.521 – Regulamenta o processo 

eleitoral para as eleições de diretor(a) e vice-diretor(a) das Escolas 

da Rede Municipal de Educação e dá outras providências. 

28 de janeiro de 2015 

4. Lei nº 1.121 – Plano Municipal de Educação (2015-2025). 23 de junho de 2015 
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LEIS/NORMATIZAÇÕES DATA 

5. Resolução nº 02 – Complementa a Resolução CME nº 06 de 

20/12/2002, para atendimento às legislações educacionais 
vigentes que tratam da EI. 

27 de maio de 2016 

6. Lei Municipal nº 1.135 – Dispõe sobre a reestruturação e 

gestão do plano de carreira dos profissionais do magistério 

público do município de Coaraci/BA. 

7 de junho de 2016 

 Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

A análise do Quadro 9 permite observar que, em 1998, o município criou o Plano de 

Carreira e Vencimentos do Magistério Público (PCVMP) – Lei Municipal nº 753, de 30 de abril 

de 1998. Em 2016, esse plano foi alterado pela Lei Municipal nº 1.135, de 7 de junho de 2016, 

que dispõe sobre a Reestruturação e Gestão do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério 

Público do Município de Coaraci/BA (COARACI, 2016b), adequando-se à Lei do Piso Salarial, 

Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso nacional dos profissionais da educação 

(BRASIL, 2008b). Considerando que a lei determinou, em seu art. 6º, o dia 31 de dezembro de 

2009 como sendo o dia para que os estados, municípios e Distrito Federal realizassem as devidas 

adequações nos seus respectivos planos de carreira, em Coaraci, essas mudanças foram realizadas 

apenas em 2016, sete anos após a promulgação da Lei nº 11.738/2008. 

A instituição do plano de carreira representa importante conquista para os profissionais 

da educação e refere às disposições postas pela CF/1988, ratificadas pela LDB/1996, ao 

referenciar, em seu art. 67: “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.” (BRASIL, 1996a). Entre os avanços da referida Lei do Piso Salarial, 

podemos citar: referência mínima para os vencimentos iniciais de carreira em todo o território 

nacional; direito ao aperfeiçoamento profissional continuado com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação 

do desempenho; período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho; e condições adequadas de trabalho (BRASIL, 2008b).   

Em 2002, o município estabeleceu a Resolução nº 06, de 20 de dezembro de 2002 

(COARACI, 2002), que normatiza as orientações gerais para todas as instituições pertencentes 

ao SME, contudo, somente em 2016, em caráter complementar, estabeleceu a Resolução nº 02, 

de 27 de maio de 2016 (COARACI, 2016a), para atender à legislação educacional vigente que 

trata da EI.   

No que se refere ao cumprimento dos preceitos da gestão democrática, além da criação 

dos órgãos colegiados (conselhos de educação, FME), o município regulamentou, por meio do 
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Decreto Municipal nº 6.521, de 2015, a eleição de diretor(a) e vice-diretor(a) nas escolas da rede 

municipal de Coaraci e nas instituições de EI com a participação da comunidade. O decreto dispõe 

sobre a organização e acompanhamento do processo de eleição para gestores(as), cuja 

responsabilidade é de uma comissão instituída por meio de ato normativo do Poder Executivo, a 

qual deve ser composta por funcionários efetivos.  

Em 2015, o município elaborou o 1º PME, Lei nº 1.121, de 23 de junho 2015, referente 

ao período de 2015-2025, o qual foi aprovado em audiência pública articulada pelo FME, 

realizada em 3 de junho de 2015 (COARACI, 2015b). O PME é uma política de planejamento da 

educação municipal que traduz o projeto político-educacional do município para um período de 

10 anos. Em seus objetivos, fundamentos e princípios expõe concepção de educação, objetivos e 

intencionalidades, visando, por meio de discussões e diálogos com diferentes segmentos da 

sociedade, apontar desafios e perspectivas de mudanças na educação municipal.   

Embora tenha ocorrido mobilização para construção e implantação do PME referente ao 

período de 2002-2012, o município não conseguiu encaminhar a proposta para análise do CME, 

logo, sem apreciação desse órgão, o documento não foi implementado. Desse modo, só 

recentemente Coaraci construiu seu planejamento municipal, a Lei nº 1.121 – Plano Municipal 

de Educação (COARACI, 2015b).   

O PME do município de Coaraci (2015-2025) está estruturado a partir da Meta 7 do Plano 

Nacional de Educação (2014-2024), que expõe:  

 

fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir, progressivamente, até 

2021, as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 para os anos iniciais do ensino 

fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental e 5,2 no ensino médio. 

(COARACI, 2015b). 

 

No que se refere à EI, a problemática da qualidade da educação para as crianças de 0 a 

seis anos de idade tem adquirido maior destaque a partir dos anos de 1990, em decorrência de 

mudanças políticas e legislativas trazidas com a redemocratização do país (CAMPOS; 

FÜLLGRAF; WIGGERS, 2006). Segundo as autoras, as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas 

por ampla mobilização da sociedade civil pela extensão do direito da criança à educação e as 

discussões sobre a qualidade foram relegadas a segundo plano. As autoras destacam que a 

preocupação com a baixa qualidade do atendimento à EI ganhou centralidade diante do 

surgimento dos primeiros estudos sobre as condições de funcionamento das creches, em especial 

as creches vinculadas aos órgãos de assistência bem-estar social. 
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No PME de Coaraci, há um reconhecimento de que o tema da qualidade na educação 

básica requer múltiplos olhares e inclui diferentes facetas do processo educacional. No 

documento estão explicitadas dimensões que orientam a análise da qualidade da educação no 

SME de Coaraci, a saber: o conceito de qualidade da educação, os vários determinantes da 

qualidade, as experiências de gestão que podem se constituir em referências de qualidade e a 

atenção às diferenças. 

A partir das ponderações apresentadas, conclui-se que, embora com pouco mais de nove 

anos de institucionalização, o SME de Coaraci encontra-se em fase inicial de organização para a 

gestão da EI. Entre outros aspectos, o fato de não dispor de uma proposta pedagógica para orientar 

o trabalho pedagógico nas instituições de EI confirma o quanto há muito por se fazer em se 

tratando da gestão dessa etapa da educação básica no cenário local.  

Em entrevista com uma coordenadora pedagógica que, em trabalho conjunto com mais 

duas profissionais, coordenava o trabalho pedagógico nas instituições escolares da rede pública 

municipal durante o período de 2005 a 2008, incluindo as instituições de EI, a técnica informou 

que em 2008 ocorreram os primeiros diálogos sobre a necessidade da construção desse 

documento, contudo não houve avanços concretos. Em 2011, aconteceu a sistematização de uma 

proposta para orientar o trabalho pedagógico na EI em toda rede municipal. Embora finalizado, 

o documento não foi apresentado ao CME para análise, normatização e implementação.  

A Resolução CME nº 02, de 27 de maio de 2016, que complementa a Resolução nº 06, de 

20 de dezembro de 2002, para atendimento às legislações educacionais vigentes que tratam da 

EI, apresenta orientações para a organização da proposta pedagógica do município, no entanto, 

para ganhar materialidade, é preciso existir esforço, conhecimentos sobre a etapa e capacidade de 

articulação que garanta a participação dos profissionais da EI, famílias, representações da 

sociedade civil, órgãos colegiados e diferentes setores da sociedade no movimento de construção 

desse documento. Ademais, a ausência desse diálogo pode significar a realização de um trabalho 

sem unidade, além de também evidenciar a fragilidade do SME no que se refere à organização e 

gestão da EI. 

Quanto à oferta de cursos de formação continuada dos(as) professores(as) em exercício 

na EI na rede municipal de ensino de Coaraci, encontramos que até o ano de 2008 tais iniciativas 

se resumiram aos estudos do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

de 1998, a partir do trabalho do grupo de coordenadoras pedagógicas que, no período, articulava 

o trabalho de orientação pedagógica em todas as instituições de anos iniciais do ensino 

fundamental e da EI da rede pública municipal de Coaraci.  
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De acordo com Corrêa (2011), em função de o RCNEI não possuir caráter obrigatório e 

como meio de forçar à sua adoção pelos municípios, o governo condicionou a liberação de 

recursos à formação das professoras da EI à adoção do RCNEI como currículo oficial, logo, a 

formação referenciada assumiu um caráter indutor. A partir dos dados levantados para a 

realização desta pesquisa, não identificamos iniciativas em relação à realização de estudos sobre 

outros documentos importantes para fomentar os debates e discussões acerca da EI no contexto 

local, a exemplo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010).  

Em entrevista, a coordenadora geral da EI (2009/2012) informou que entre os anos de 

2009 e 2012 a iniciativa de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação do 

município em estudo referiu-se à realização de oficinas pela coordenadora do Setor de EI, sobre 

o lúdico, música e a articulação entre teoria e prática na Educação Infantil. O trabalho foi 

orientado por dois motivos centrais: em resposta aos anseios das docentes atuantes na EI por 

formação, e em decorrência da ausência de práticas pedagógicas centradas na ludicidade no 

âmbito das instituições de EI. Em relação ao período de 2013 a 2016, não identificamos a presença 

dessas ações. A partir das entrevistas com técnicos da Secretaria Municipal de Educação, 

constatou-se a inexistência de uma política de formação local para as professoras em exercício na 

EI, aspecto que também evidencia a fragilidade do SME do ponto de vista pedagógico e político.   

  

3.3 Organização da Secretaria Municipal de Educação para a Gestão da Educação 

Infantil (2008-2016)   

 

A Secretaria Municipal de Educação é o órgão executivo do SME e junto com o CME 

formula diretrizes, e promove a definição e a implantação de planos, programas, projetos e ações 

direcionados à educação municipal. O objetivo central desse órgão é executar a política 

educacional do município, atentando-se para as deliberações emanadas das esferas federais e 

estaduais.  

Até o ano de 1992, a Secretaria Municipal de Educação funcionava integrada à pasta da 

Cultura. Com a criação da Diretoria de Cultura no referido ano, o órgão passou a desenvolver 

apenas as atividades relativas à educação. Entre os anos de 2000 e 2004, a Secretaria Municipal 

de Educação passou a funcionar em espaço próprio, localizado na Praça Pio XII, s.n., Centro, 

CEP: 45638-000, Coaraci/BA (SANTOS; CARVALHO, 2002). Antes da criação do SME, o 

espaço próprio da Secretaria Municipal de Educação já era uma realidade. No contexto de 

organização e gestão da educação, no âmbito do SME, funcionar em um espaço próprio indica 

melhor estruturação do órgão, já que revela a criação de estruturas administrativas próprias que 
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auxiliam o dirigente municipal na coordenação das atividades e na gestão da educação, 

reverberando em melhores condições para a realização da gestão educacional. 

Em 2008, a Secretaria Municipal de Educação apresentava a seguinte estrutura 

organizacional: secretário(a) municipal de educação; assessor(a) técnico(a) responsável pelos 

programas educacionais e folha de pagamento; assessor(a) pedagógico(a) responsável pela 

supervisão pedagógica do trabalho desenvolvido nas instituições da rede municipal; setor da 

educação do campo; técnico(a) responsável pelo censo escolar; coordenação de jovens e adultos; 

e um grupo constituído por três coordenadoras pedagógicas que orientavam o trabalho 

pedagógico em todas as instituições da rede pública municipal (ensino fundamental anos iniciais 

e EI).  

A partir do ano de 2009, a organização da Secretaria Municipal de Educação passou a 

apresentar nova estrutura, conforme descrito no Quadro 10. 

 

 Quadro 10 – Organograma da Secretaria Municipal de Educação de Coaraci/BA – (2009-2016).  

SETORES DA SECRETARIA RESPONSÁVEL E FUNÇÃO 

Secretário(a) Municipal de 
Educação 

Dirigente municipal responsável imediato pelos trabalhos no 
âmbito da Secretária de Educação. 

Diretoria da Educação Básica (DEB) 

Dispõe de um(a) técnico(a) pedagógico(a) responsável pela 

coordenação e acompanhamento dos trabalhos das 

instituições que integram o sistema municipal (rede 
municipal). 

Diretoria da Educação do Campo 

A diretoria é formada por um grupo constituído de 

diretor(a), coordenação pedagógica e secretário(a) das 
escolas do campo. 

Núcleo de Coordenação do Pacto 

Nacional Pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC)20 

Grupo de professoras/coordenadoras responsáveis pelo 

trabalho de formação desenvolvido na rede no âmbito do 

PNAIC. 

Técnico(a) responsável pelo Censo 
Escolar 

Coordena e realiza coleta de dados sobre a matrícula inicial 

e situação dos alunos matriculados nas instituições da rede 

pública de ensino do SME. O Censo Escolar tem como base 

legal a LDB/1996 e o Decreto nº 6.424, de 4 de abril de 
2008. É de responsabilidade do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

coordenar o trabalho em todo o território nacional por meio 
de sistema eletrônico de informações. 

Técnico(a) responsável pelo Setor 

Pessoal 

Coordenação e acompanhamento dos procedimentos para 

pagamento de folha. 

Coordenação geral da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) 

Técnico(a) pedagógico(a) responsável pela coordenação dos 
trabalhos nessa modalidade, pela realização de planejamento 

com os(as) professores(as) e formação continuada 

(urbano/campo). 

 
20 O grupo de trabalho do PNAIC foi agregado à estrutura da Secretaria Municipal de Educação a partir da criação 

da política de alfabetização, materializada por meio do PNAIC, através da Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, que 

institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012b).   
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SETORES DA SECRETARIA RESPONSÁVEL E FUNÇÃO 

Técnico(a) responsável pelos 

programas educacionais 

Lançamento de dados e monitoramento das liberações de 

recursos; e acompanhamento e orientação acerca da 
execução dos programas no sistema municipal. 

Setor da EI 

Técnico(a) pedagógico(a) responsável pela coordenação e 

acompanhamento das instituições de EI da rede municipal, 
como também pela sistematização da proposta de formação 

continuada.  

 Fonte: Elaborado pela autora (2018).   

 

A partir do ano de 2009, a Secretaria Municipal de Educação passou a funcionar com 

novos setores incorporados, são eles: Diretoria da Educação Básica, Núcleo de Coordenação do 

Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e Setor da EI.  

A incorporação desses novos setores à Secretaria Municipal de Educação foi uma ação 

importante por significar maior organização técnica e administrativa, no entanto, em se tratando 

do Setor da EI, cabe ressaltar que a sua criação foi tardia, cerca de 13 anos após a aprovação da 

LDB (1996). A presença desse setor é importante em razão de representar a possibilidade de 

articulação da gestão educacional da EI, tomando como parâmetro a realidade da EI (CORRÊA, 

2015). Nesse sentido, quando focalizamos a gestão da EI, é uma questão que merece destaque, 

haja vista ainda seguir referenciada a partir da gestão do ensino fundamental, como apontam 

Fernandes e Campos (2015).  

Em nosso entendimento, pensar a EI no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 

exige levar em consideração um conhecimento teórico e sistemático sobre essa etapa da educação 

básica, de modo que os(as) gestores(as) municipais possam de fato realizar uma gestão adequada 

às reais necessidades da EI, dos(as) profissionais que atuam nas instituições de EI e das crianças 

pequenas que são atendidas nesses espaços. Para Corrêa (2015), no contexto municipal, esse 

aspecto persiste como um desafio a superar.    

No período de 2009 a 2012, esteve à frente do Setor da EI apenas uma profissional, 

professora efetiva da rede pública municipal de ensino. Em entrevista, essa profissional destacou 

as principais ações desenvolvidas pelo setor no período citado, a saber: projeto “Leitura na Praça” 

– implantado a partir da criação da Biblioteca Pública Municipal de Coaraci, localizada na Praça 

Pio XII, s.n., Centro, CEP: 45638-000 –, que envolvia as crianças e vários profissionais das 

instituições de EI em atividades de leitura, contação de histórias, dramatizações e coreografias na 

referida praça; o projeto BRINCARTE – extensivo a todas as instituições da rede municipal de 

ensino –, que consistiu no desenvolvimento de várias atividades lúdicas no estádio de futebol do 

município, em comemoração ao dia da criança; e implantação da política de expansão de creches 
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com abertura de novas instituições para atender a crianças de zero a três anos, com recursos 

próprios.  

A entrevistada contou que a partir do ano de 2013 assumiu o Setor da EI outra profissional, 

coordenadora pedagógica efetiva também da rede. Entre os anos de 2013 e 2014, não 

identificamos ações da Secretaria Municipal de Educação com direcionamentos mais específicos 

para a gestão da EI. 

Em suas colocações, a entrevistada apontou que, ao iniciar o trabalho no ano de 2009, em 

uma função inédita até então no município, enfrentou alguns obstáculos: a falta de transporte 

disponível para visitação nas instituições de EI, em razão de no período a Secretaria Municipal 

de Educação disponibilizar um único transporte para atender, coletivamente, todos os seus 

técnicos, que se deslocavam até às escolas mediante realização prévia de planejamento coletivo 

de visitas; a falta de equipamentos técnicos, como impressora; e resistência da coordenação 

pedagógica no âmbito das instituições de EI.      

Ademais, a presença de uma única profissional para responder pelo setor, bem como o 

funcionamento deste não ocorrer em sala própria, revela a falta de condições para o 

desenvolvimento das funções e responsabilidades, sobretudo no que diz respeito ao 

assessoramento e acompanhamento das 12 instituições infantis, duas instituições que também 

atendem ao ensino fundamental e das 11 instituições do campo. Nesse sentido, cabe um 

questionamento: com essas condições de funcionamento, podemos falar de fato na presença de 

Setor da EI no município?  

As ponderações apresentadas acerca da organização da Secretaria Municipal de Educação 

apontam a presença de desafios que se colocam como obstáculos para que a gestão da EI se 

constitua em referência de qualidade no contexto do município de Coaraci.   

 

3.4 Organização da Gestão Escolar nas Instituições de Educação Infantil no Município de 

Coaraci/BA  

 

Além dos órgãos colegiados e da Secretaria Municipal de Educação, o SME é constituído 

pela rede escolar. É no âmbito das instituições que o SME ganha materialidade e que se realiza a 

gestão escolar, dimensão diretamente relacionada com a garantia de uma EI de qualidade 

(CAMPOS; FÜLLGRAF; WIGGERS, 2006; CORRÊA, 2011; FERNANDES; CAMPOS, 

2015).  

Em 2016, o SME de Coaraci possuía as seguintes instituições para o atendimento da EI: 

quatro instituições atendiam exclusivamente, em creches, crianças a partir de um ano; três 
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instituições atendiam crianças de zero a cinco anos; cinco instituições atendiam exclusivamente 

crianças de quatro e cinco anos de idade; duas instituições de anos iniciais do ensino fundamental 

atendiam em turmas de pré-escola crianças de quatro e cinco anos de idade; e 11 instituições no 

campo.  

Constata-se a presença de diferentes arranjos para o atendimento à EI no município: na 

zona urbana, instituições com atendimento exclusivamente para creches, outras para pré-escolas, 

casos em que há funcionamento conjunto, creche e pré-escola, e ainda escolas de anos iniciais do 

ensino fundamental com turmas de crianças com quatro e cinco anos em funcionamento. No 

campo, o atendimento acontece em salas multisseriadas, tipo de arranjo em que as crianças de 

quatro e cinco anos frequentam as mesmas turmas que agrupam crianças dos anos iniciais do 

ensino fundamental.   

Segundo o art. 3º, da Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece 

diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 

atendimento da educação básica do campo, além de ser obrigatória a oferta da EI no campo para 

evitar os processos de nucleação e deslocamento das crianças, a legislação define que em 

nenhuma hipótese deverá ocorrer agrupamentos de crianças da EI em turmas formadas por 

crianças do ensino fundamental (BRASIL, 2008c).   

Destaca-se que a determinação fixada no art. 3º, da Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de 

abril de 2008, visa garantir que as crianças do campo tenham acesso a uma EI que priorize as 

dimensões do cuidado e do educar, o que requer organização didática e pedagógica diferenciada 

para atender aos tempos e ritmos de aprendizagem e desenvolvimento da criança pequena em um 

momento singular que é a infância, sem perder a importância da qualidade da educação. Além 

disso, as crianças de zero a três anos de idade tornam-se invisíveis quando se trata de atendimento 

no campo.  

Em relação ao atendimento no município de Coaraci, a EI ainda não é universalizada. O 

PME do município traz:  

 

Meta 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação 

infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 70% (setenta por cento) das 

crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. (COARACI, 
2015b).  

 

De acordo com informações do relatório de Monitoramento do PME (2015-2025) enviado 

à Câmara Municipal de Educação em setembro de 2017, em 2015 a taxa de atendimento na pré-

escola foi de 81,8% e, em 2016, atingiu 100%. 
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Em relação à população de creche, essa taxa foi de 23,3% em 2015, e 50% em 2016. O 

Gráfico 1 2 apresenta o movimento das matrículas para crianças em idade de creche durante o 

período de 2008 a 2016.   

 

Gráfico 1 – Matrículas na rede pública municipal de ensino – creche (0 a 3 anos) – Coaraci/BA (2008-

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Censo Escolar (INEP, 2018).  

 

Ao analisar o Gráfico 1, verifica-se um crescimento das matrículas na creche, exceto nos 

anos de 2011 e de 2016, em que houve um decréscimo nos índices. De acordo com as informações 

presentes no relatório do FME, a projeção é que até o período final de vigência do PME o 

município tenha efetivado 70% das matrículas das crianças de zera a três anos. Podemos 

considerar que, com a aprovação do PME em 2015, o município projetou uma realidade que 

reflete o quanto, no município, a garantia do direito das crianças dessa faixa etária está aquém.  

Se considerarmos que no PNE 2001-2010 (BRASIL, 2014b) estava posta como meta 

alcançar a ampliação, em cinco anos, do percentual de 30% das matrículas na creche, veremos 

que em 2005 o município deveria ter expandido o acesso em 30%, de modo que no ano de 2005 

essa meta já deveria ter sido alcançada. Em Coaraci, o alcance dessa meta ocorreu apenas no ano 

de 2016, 12 anos após o prazo previsto no PNE de 2001-2011.  

Ademais, no município não há cobertura no campo dos serviços educacionais em creche 

para as crianças com idade entre zero e três anos de idade. Nesse sentido, as oportunidades quanto 

à matrícula na EI se apresentam de forma desigual e diferenciada, visto que o município não tem 

garantido a igualdade de oportunidades em relação ao atendimento educacional das crianças 

pequenas em relação ao urbano e campo.    

Quanto à gestão escolar nas instituições infantis da rede pública municipal, alguns 

aspectos são importantes de serem evidenciados. A partir da aplicação de questionário com os 

secretários de educação e técnicos, constatamos a ausência de vice-diretores(as) nas instituições 

de EI. Em 2016, apenas uma instituição possuía a presença de vice-diretora, no entanto foi uma 
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exceção que evidenciava outra situação, pois se referia ao caso exclusivo de duas instituições de 

EI que funcionavam em um mesmo prédio e que eram coordenadas pelo mesmo grupo gestor, 

constituído por uma gestora e uma vice-gestora.    

Em análise do Anexo 1, do Decreto Municipal nº 6.521, de 28 de janeiro de 2015 

(COARACI, 2015a), que regulamenta o processo eleitoral para as eleições de diretor(a) e vice-

diretor(a) nas escolas da rede municipal de educação de Coaraci, verificamos que o quadro de 

vagas para os cargos de direção e vice-direção para o biênio 2015-2017 estabelece para todas as 

instituições de EI apenas uma vaga para diretora, com 40h. 

Ao analisar a Resolução CME nº 02, de 27 de maio de 2016, que complementa a 

Resolução CME nº 06, de 20 de dezembro de 2002, para atendimento às legislações educacionais 

vigentes que tratam da EI, e a Lei nº 1.135, de 7 de junho de 2016, que dispõe sobre a restruturação 

e gestão do plano de carreira dos profissionais do magistério público municipal de Coaraci, foram 

constatadas ausências de determinações e orientações quanto à presença de vice-diretor(a), 

coordenador(a) pedagógico(a), secretário(a) escolar e/ou adjunto de secretaria na constituição da 

equipe gestora das instituições de EI. Essa ausência nas principais normatizações locais 

direcionada à EI põe em evidência a falta de visibilidade da EI no município, pois se refere à 

gestão escolar dessa etapa da educação básica, importante dimensão a ser considerada quando se 

trata da oferta de EI com qualidade referenciada socialmente (KRAMER; NUNES, 2007).   

A ausência de vice-diretor(a) nas instituições de EI revela uma visão equivocada acerca 

do exercício da gestão escolar nessa etapa da educação e pode significar desafios ao exercício 

da gestão nessas instituições frente às demandas e especificidades do trabalho a ser 

desenvolvido com as crianças, como também do quadro reduzido de profissionais na 

constituição das equipes gestoras. Em relação à gestão escolar das instituições do campo, até o 

ano de 2016, esta era exercida por um grupo gestor constituído por uma diretora, uma 

coordenadora pedagógica e uma secretária escolar, o que também sugere contradições e 

desafios em relação ao atendimento da etapa no âmbito das escolas do campo. 

Até o ano de 2008, o município também não tinha instituído a coordenação pedagógica 

nas instituições da rede pública municipal. Essa realidade foi modificada a partir do ano de 

2009. Contudo, durante o período de aplicação do questionário, entre setembro e dezembro de 

2016, constatamos situações em que um(a) mesmo(a) coordenador(a), com carga horária 

correspondente a 20 horas semanais, atuava em mais de uma instituição de EI e que, na maior 

parte das instituições participantes da pesquisa, também não havia secretário(a) escolar ou 

adjunto(a) de secretaria.   



93 

 

As considerações acerca da organização e gestão escolar nas instituições de EI revelam a 

presença de desafios expressos pela constituição limitada da equipe gestora, incluindo as 

instituições localizadas no campo, sugerindo certa invisibilidade da gestão escolar no âmbito das 

instituições e também das normatizações que regulamentam a eleição para diretor(a) e o 

funcionamento da EI no município.  

No que se refere às instituições de EI da rede pública municipal de Coaraci, outro desafio 

no município que tem impedido o fomento de uma EI com qualidade é em relação à problemática 

da infraestrutura e dos espaços físicos. Em diagnóstico situacional da educação municipal, o PME 

(2015-2025) apresenta que a inadequação da estrutura física dessas instituições é o maior 

problema enfrentado pelo município, destacando que os espaços para pré-escola não são 

adequados e que a situação se agrava quando se trata do atendimento em creche (COARACI, 

2015b).    

Em visitas às instituições de educação infantil no segundo semestre de 2016, constatamos 

que na maioria das instituições, localizadas na zona urbana, estão ausentes condições mínimas 

para o seu funcionamento: pouca iluminação, espaços apertados, ausência de área para brincar, 

espaços sem ventilação natural, inexistência de diferentes ambientes para proporcionar vivências 

diversificadas e enriquecedoras, mobiliário inadequado e falta de acessibilidade, o que não condiz 

com as determinações legais.   

Essa situação diverge das orientações oficiais previstas nos “Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006a). O documento define 

que o ambiente físico destinado à EI deve ser promotor de aventuras, descobertas, criatividade, 

desafios e aprendizagem, e facilitar a interação criança-criança, criança-adulto e deles com o meio 

ambiente. O espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, “brincável”, explorável, 

transformável e acessível para todos. Também não atende ao que prevê a Resolução CME nº 02, 

de 27 de maio de 2016, que em seu art. 30 determina que os espaços físicos das instituições de EI 

do município, além dos materiais e equipamentos, são indicadores importantes para a definição 

de práticas educativas de qualidade, e, portanto, devem respeitar as necessidades de saúde, 

alimentação, proteção, descanso, interação, conforto, higiene, aprendizagens e aconchego e visar 

à execução da proposta pedagógica adotada (COARACI, 2016a). 

Pela ótica de Gonçalves (1999): 

 

Articulado ao empobrecimento dos salários, da formação, das condições de trabalho e 

de vida de professores e alunos, a degradação e empobrecimento dos espaços físicos 

escolares constitui-se em mais um elemento excludente e desqualificador da educação. 

É possível afirmar-se que o empobrecimento da rede física escolar pública é resultado 
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visível do modelo de desenvolvimento econômico, social e político do Brasil. 

(GONÇALVES, 1999, p. 1). 

 

Concordamos com essa autora quando argumenta que a dimensão do espaço é a 

expressão da materialização de um direito desigual à educação. Esse quadro retrata a realidade 

ainda presente no atendimento à EI no cenário brasileiro, cujo parâmetro tem correspondido a 

um modelo de atendimento com baixos investimentos (ROSEMBERG, 2002), expresso pelo 

funcionamento da EI em espaços inadequados e com o mínimo de condições para atender às 

crianças levando em consideração as suas necessidades.  

Quanto ao quadro de docentes no município atuando na EI, em 2016, Coaraci possuía: 

68 professoras, destas, 20 atuavam em pré-escolas, 42 em creche, seis eram 

monitoras/auxiliares, além de 10 professoras atuantes nas instituições do campo (distritos e 

salas multisseriadas). Em Coaraci, observa-se situação semelhante à de muitos municípios 

brasileiros, em que a docência na EI é exercida por mulheres. Segundo Rosemberg e Amado 

(1992), a presença feminina na EI refere-se a uma questão histórica e cultural que associa a 

docência na EI à maternagem. No nosso entendimento, essas questões históricas e culturais a 

que se referem as autoras fazem emergir a construção de uma representação social acerca da 

docência na EI, em razão de reduzir o exercício da profissão nessa etapa da educação à presença 

do “amor”, da “sensibilidade” e da “afetividade”.  

Frente a esses apontamentos, constata-se que são mais de duas décadas de garantia da EI 

como direito e de sua inclusão no sistema educacional, no entanto o município de Coaraci tem 

um longo caminho a percorrer em direção à garantia efetiva dos direitos das crianças a uma EI, 

com qualidade, como determina o arcabouço legal e normativo. Embora o município tenha se 

mobilizado para se adequar às determinações emanadas das legislações federais quanto à 

institucionalização do seu sistema de ensino, encontra-se em fase inicial de organização para a 

realização da gestão da EI, já que não dispõe de proposta pedagógica da educação infantil, não 

possui política de formação continuada para os profissionais dessa etapa da educação básica nem 

espaços físicos adequados ao atendimento educacional das crianças pequenas.  

O município também apresenta em seu quadro um número insuficiente de profissionais 

que lidam diretamente com a gestão da educação infantil tanto na Secretaria Municipal de 

Educação quanto nas instituições infantis. Mediante o exposto, constata-se que a invisibilidade 

da gestão da EI no âmbito do SME de Coaraci se estende à gestão escolar.     

  



95 

 

3.5 Políticas Públicas de Atendimento à Educação Infantil no Município de Coaraci/BA  

 

Neste tópico, apresentamos as políticas e programas do governo federal vinculadas ao 

Plano de Ações Articuladas (PAR) que estão presentes no município de Coaraci.  

Em 2007, com a nova política educacional materializada pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), os municípios foram induzidos a firmar compromisso 

com o governo através da aceitação e assinatura do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação (Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007). A adesão ao plano garantiu aos entes 

recebimento de apoio técnico e financeiro no âmbito do PAR. O Quadro 11, a seguir, destaca 

as principais políticas e programas.   

 

Quadro 11 – Políticas e Programas do governo federal presentes no município de Coaraci/BA (2008 – 

2016). 

POLÍTICAS 

PROGRAMAS 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Proinfância  - - - - - - - - - 

Brasil Carinhoso        x x x 

Programa Caminho da 

Escola  
x - - - - x - - x 

PNATE - X - - - - - - - 

PNAE  x X x X x x x x x 

PSE - - - - x x x x x 

PDDE  x X x X x x x x x 

PDDE Mantenedora  x X x X x x x x x 

 Fonte: Entrevista com técnico de Programas Educacionais (mar. 2018). 

 

A partir do PAR, foram disponibilizadas políticas e/ou programas com linhas de 

financiamento para a EI. O primeiro a destacar refere-se ao Programa Nacional de Reestruturação 

e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), 

instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, cujo objetivo é garantir o acesso de crianças 

a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de EI (BRASIL, 2007d).  

O Proinfância contempla dois eixos principais: a construção de creches e pré-escolas, por 

meio de assistência técnica e financeira do FNDE, com projetos padronizados que são fornecidos 

pelo FNDE ou projetos próprios elaborados pelos proponentes, e a aquisição de mobiliário e 

equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da EI, tais como mesas, 

cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros.  

Segundo informações do PME (COARACI, 2015b), a Secretaria de Educação 

encaminhou projeto solicitando creche padrão do governo federal, mas não obteve resposta. A 
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partir das entrevistas realizadas com técnicos da Secretaria Municipal de Educação, a ausência de 

uma relação partidária mais próxima entre o governo local e o governo central, a presença de 

programas de governo em detrimento de uma política de Estado, a descontinuidade das ações no 

âmbito do governo federal e a falta de vontade política foram apontados como os principais 

motivos que impediram o município de ser contemplado com à construção da creche. 

Quanto ao Programa Brasil Carinhoso, de acordo as informações localizadas no sítio do 

MEC, o programa visa contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e 

nutricional, além de garantir o acesso e a permanência da criança na EI. Coaraci recebeu 

transferências financeiras no âmbito desse programa; especificamente no ano de 2014, o total foi 

de R$ 407.870,60 e, em 2016, R$ 174.178,66. 

Em entrevista com técnicos da Secretaria de Educação, entre as iniciativas locais 

relacionadas aos recursos do Programa Brasil Carinhoso, destacam-se: 

 

Recebemos o Brasil Carinhoso. Nós equipamos um pouco de brinquedo e a prioridade 

era dar condição mínima de funcionamento. A gente então investiu em material de 

leitura, material pedagógico, jogos, nós investimos em equipamentos para tornar a 

creche um espaço de infância. E também para financiar os projetos pedagógicos nas 

datas sazonais com as crianças. (Ex-Secretária de Educação, 2018).  

 

Segundo a entrevistada, os recursos do programa foram direcionados à manutenção das 

atividades pedagógicas nas instituições de EI. Nesse sentido, os dados apontam que esses recursos 

foram importantes para a EI no cenário local.  

O município também recebeu repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes 

de todas as etapas da educação básica pública. Os repasses aos estados, municípios e escolas 

federais referem-se a valores financeiros de caráter suplementar, efetuados em 10 parcelas 

mensais para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede 

de ensino (BRASIL, 2017). Nesse sentido, é de responsabilidade do município complementar os 

recursos recebidos a fim de atender à demanda da sua rede. Em Coaraci, o gerenciamento dos 

recursos está centralizado no Executivo e é de competência do Conselho de Alimentação Escolar 

fazer os devidos acompanhamentos das ações dos gestores.  

Também foram repassadas verbas no âmbito do Programa Caminho da Escola e Programa 

Nacional de Apoio ao Transporte Escolar:  

 

As escolas receberam muitos programas, acessibilidade, Caminho na Escola, carros 

adaptados, educação do campo. Uma série de coisas que foram elencadas no processo 

foram desenvolvidas e poderiam ter sido muito mais. A educação infantil esbarrou muito 



97 

 

mais nessa coisa do MEC. Aquilo que o MEC exigia. Na época poderia ser mais rápido, 

mais ágil, até porque a gente cumpria as etapas todas. Mas aí, você tem as mudanças. 

Na verdade, é coisa da história da formação do Brasil. O cara saiu, daqui a pouco altera, 

quebra. (Ex-Secretário de Educação, 2018).  

  

Em pensamento semelhante ao do entrevistado, Souza (2011), ao apresentar os resultados 

parciais de uma pesquisa interinstitucional, investigou o PAR como instrumento de assistência 

técnica e financeira do MEC para os entes federativos. Os resultados sugerem limites estruturais 

na proposta e execução do PAR, que o impede de ser um instrumento de planejamento da 

educação, sendo apenas um instrumento de planejamento da rede de ensino e de controle do MEC, 

com forte viés gerencial e regulatório, o que também justifica a descontinuidade retratada no 

depoimento.  

O município também desenvolveu atividades do Programa Saúde na Escola (PSE). 

Refere-se a uma política intersetorial da Saúde e da Educação instituída pelo Governo em 2007. 

Volta-se ao desenvolvimento de ações na área da saúde e educação. Tem como público-alvo 

crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica pública brasileira. De acordo 

informações disponibilizadas no site do FNDE, a finalidade dessa política é promover saúde e 

educação integral (BRASIL, 2018a).   

Também localizamos que as instituições de EI receberam do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE). O PDDE foi criado em 1995 e tem por finalidade prestar assistência financeira 

para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para a manutenção e melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também 

visa fortalecer a participação social e a autogestão escolar. São contempladas com os recursos 

escolas públicas com mais de 50 alunos que devem, obrigatoriamente, constituir suas Unidades 

Executoras. 

Esse programa destina recursos financeiros, em caráter suplementar, a escolas públicas da 

educação básica (e casos específicos) para uso em despesas de manutenção do prédio escolar e 

de suas instalações (hidráulicas, elétricas, sanitárias etc.); de material didático e pedagógico; e 

também para a realização de pequenos investimentos. No Quadro 12, são apresentadas as 

instituições e os respectivos anos que receberam o repasse dos recursos do PDDE.  
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Quadro 12 – Repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola para as instituições de EI (creche e pré-

escolas) de Coaraci/BA (2008-2016). 

INSTITUIÇÕES 

(URBANO) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jairo de Araújo Góes x - x x x x x x x 

Escola Ricardo José x - x x x x x x x 

Escola Ricardo José 

dos Santos 
x - x x x x x x x 

Escola Hilze de Jesus 

dos Santos 
- - - x x x x x x 

Escola Efandil Soares 

da Silva Brandão 
x - x x x x x x x 

Escola Municipal 

Nossa Senhora de 

Lourdes 

 - - x x x x x x 

Escola Infantil 

Joselita Torquato 
- - x x x x x x x 

Escola Nair Gomes 

Costa 
- - x x x x x x x 

Escola Anfilófio Pinto - - x x x x x x x 

 Fonte: Base de dados do FNDE (fev. 2018).   

 

A partir da análise do Quadro 12, constata-se que em 2009 os recursos não foram 

repassados, pois foi o ano de alteração no âmbito do programa. A Lei nº 11.947, de 2009, dispõe 

sobre a assistência financeira em caráter suplementar a todas as escolas públicas da educação 

básica. Até 2008, os repasses eram direcionados apenas às instituições do ensino fundamental. 

Essa realidade sofreu alteração em 2009 quando, por meio da Medida Provisória nº 455, de 28 de 

janeiro de 2009, transformada na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, o programa passou a 

contemplar todas as etapas, incluindo as instituições de atendimento exclusivo à EI.  

Em relação ao campo, a análise do Quadro 13 permite concluir que ao longo do período 

de 2008-2016 poucas instituições foram contempladas com o recurso do PDDE. 

 

Quadro 13 – Repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola para as escolas do campo de Coaraci/BA 

(2008-2016).  

INSTITUIÇÃO 

(CAMPO) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aline Ribeiro Reis  - - - - - - - - - 

Antônio Batista Cher  - - - - - - - - - 

Nossa Senhora de 

Lourdes 
- - - - - - - - - 

Antônio Ribeiro 

Santiago 
- - - - - - - - - 

Francisco Benício dos 

Santos 
- - - - - - - - - 
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INSTITUIÇÃO 

(CAMPO) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Santa Helena - -        

São José - -        

Régis Pacheco x - x x x x x x x 

Jerônimo Jasmineiro 

de Santana 
x - x x x x x x x 

Padre Francisco 

Xavier Cardoso 
- -        

Chico Mendes - -        

Fonte: Base de dados FNDE (fev. 2018). 

 

Em relação às creches, como pode ser visualizado na Tabela 2, o dinheiro é repassado 

para a prefeitura que recebe o recurso do governo federal e administra os investimentos dessas 

instituições. De acordo com as informações disponíveis no site do MEC, para receber os repasses 

do PDDE, as instituições deverão criar as Unidades Executoras e possuir o mínimo de 50 alunos.  

 

Tabela 2 – Repasses do PDDE para Mantenedora – Coaraci/BA (2008-2016).  

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fonte: Base de dados do FNDE (fev. 2018). 

 

Em nosso entendimento, o critério utilizado pelo governo federal com base no total de 

matrículas das instituições é injusto e desigual, em razão de impedir que os profissionais que 

atuam nas creches exerçam a autonomia e decidam sobre quais investimentos consideram mais 

pertinentes e adequados para a instituição em que desenvolvem as suas funções e possam definir 

as prioridades, levando em consideração a participação de todos nesse processo decisório.  

 

  

ANO PDDE - MANTENEDORA  

2008 X 

2009 X 

2010 2.995,50 
2011 2.909,10 

2012 3.847,80 

2013 9.140,00 
2014 4.820,00 

2015 11.980,00 

2016 7.280,00 



100 

 

4 OS CONHECIMENTOS DAS GESTORAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

COARACI/BA ACERCA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados e análises da pesquisa desenvolvida com as 

gestoras em exercício na gestão escolar da EI no município de Coaraci, cujos objetivos foram: 

identificar e analisar com as gestoras as políticas públicas de EI implementadas pela rede pública 

municipal de Coaraci no período de 2008-2016; identificar e analisar com as gestoras em 

exercício na EI quais as percepções sobre o processo de implementação das políticas/programas 

de EI no município; produzir estratégias e ações com as gestoras que visem o fortalecimento da 

EI no município; apresentar o resultado das reflexões sobre o processo de implementação das 

políticas públicas de EI da rede pública municipal de Coaraci.  

O trabalho teve por base os pressupostos da pesquisa-ação, tipo de pesquisa social que 

pressupõe implicação e mudança, pois a produção do conhecimento é orientada pelas 

possibilidades de transformação dos sujeitos implicados e da realidade. Na pesquisa com as 

gestoras, tratou-se especificamente de mudanças e transformações em relação à tomada de 

consciência das participantes acerca da importância do conhecimento, tanto sobre as políticas 

públicas de EI quanto das leis e normatizações para exercício da gestão escolar dessa etapa, com 

proposições e ações voltadas ao fortalecimento da EI no cenário local.   

Com o intuito de preservar a identidade das participantes, no processo de descrição e 

análise dos dados referentes aos relatos orais, foram utilizadas as descrições: Gestora 1, Gestora 

2, Gestora 3 e Técnica 1 para indicar, respectivamente, as contribuições das gestoras escolares e 

da técnica da Secretaria Municipal de Educação. 

 

4.1 O primeiro encontro: apresentação do projeto, os acordos, negociações e o diagnóstico  

 

Neste encontro, apresentamos a pesquisa ao grupo, destacando a justificativa do trabalho, 

seus objetivos e planejamento inicial. Também buscamos identificar as expectativas e 

características dos sujeitos para construir um diagnóstico do grupo (THIOLLENT, 2000). 

Oportunizamos a cada gestora escolar expressar suas percepções sobre a proposta e externar sua 

decisão em participar, ou não, da pesquisa na condição de voluntária. Após notar abertura do 

grupo, apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), solicitando a 

assinatura de todas que concordaram em participar. Todas as gestoras presentes assinaram o 

documento.    
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O diagnóstico foi desenvolvido a partir da aplicação de um questionário, cujos objetivos 

foram: levantar informações sobre o perfil do grupo (Anexo 2) e conhecimentos  das gestoras da 

rede pública municipal de Coaraci acerca da implementação de políticas públicas (Apêndice 6), 

os principais problemas relacionados à gestão escolar da EI e possibilitar o conhecimento 

necessário para as discussões, tomada de decisão e definição/sistematização de ações 

(THIOLLENT, 1987).  

O momento de realização do diagnóstico foi extremamente significativo. Essa primeira 

experiência possibilitou perceber uma variação dos conhecimentos que as participantes possuíam 

sobre as políticas públicas de EI. Durante o preenchimento do questionário, foi comum ouvir: “Aí 

você coloca assim, procurar no regulamento da seleção democrática”; “vide regulamento da 

seleção democrática porque aí ela vai ter todas as informações que ela precisa”. Além de relatos 

como estes, entre os sujeitos foram se estabelecendo diálogos que expressaram dúvidas sobre 

diferentes questões levantadas pelo questionário. Desse modo, constatou-se que algumas gestoras 

demonstraram conhecer as políticas públicas parcialmente, em outros casos, tornou-se evidente o 

seu total desconhecimento.  

Nesse momento, foi delineado o problema a ser abordado, a partir da apresentação do pré-

projeto que foi elaborado, considerando-se apenas as primeiras impressões do problema. Nele foi 

introduzida a discussão da abordagem teórica. Foi o início das reflexões sobre o objeto da 

pesquisa e foram apresentados pelo grupo os desafios, nos quais indicaram os planejamentos e 

trajetórias das futuras discussões.  

 

4.2 O Segundo Encontro: os Conhecimentos das Gestoras Acerca da Implementação de 

Políticas Públicas de Educação Infantil em Coaraci/BA 

 

No segundo encontro as discussões foram estabelecidas a partir da apresentação dos dados 

coletados com a aplicação do questionário de diagnóstico (Apêndice 6) e dos diálogos no encontro 

anterior, os quais foram previamente tabulados e sistematizados pela pesquisadora, que organizou 

os dados em slides. A dinâmica de apresentação dos slides se construiu da seguinte forma: à 

medida que as lâminas eram apresentadas ao grupo, novos questionamentos eram direcionados 

às gestoras visando sanar dúvidas da pesquisadora, esclarecer informações fornecidas no 

questionário, oportunizar reflexões, e possibilitar a participação e interação no/com o grupo. 

Dos quatro blocos de perguntas do questionário de diagnóstico, os desafios listados pelo 

grupo, evidenciados na sistematização, foram: eleição para diretor(a) e vice-diretor(a) no 

município de Coaraci, regulamentada através do Decreto Municipal nº 6.521, de 28 de janeiro de 
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2015; gestão democrática; perfil profissional do(a) gestor(a) da EI; Plano de Trabalho para 

concorrer às eleições para diretor(a) e vice-diretor(a) no município de Coaraci; e 

desconhecimento das políticas e especificidades da EI.  

 

4.2.1 Os conhecimentos das gestoras sobre a eleição para diretor(a) e vice-diretor(a) no 

município de Coaraci/BA  

 

Sobre o cargo de direção na gestão da EI em Coaraci, que se refere ao primeiro bloco de 

questões do questionário, as gestoras foram questionadas sobre a organização e articulação das 

discussões e debates propositivos para a implementação da eleição para diretor(a) e vice-

diretor(a) no município e, sobre esse aspecto, se manifestaram dizendo: “Foi o Conselho 

Municipal de Educação [...]. Assim, foi a APLB que entrou com essas discussões, depois o 

Conselho Municipal de Educação.” (GESTORA 1 – 2º encontro).  

No entanto, na fala destacada a seguir, foram sugeridas algumas ponderações acerca da 

questão: 

 

Na verdade desde quando se começou as discussões do próprio Plano Municipal de 

Educação em 2015, já se surgiu essa necessidade porque como é lei, a lei já vem pedindo 

esse processo de seleção. Então começou [...] como era o Plano Municipal de Educação, 

o Fórum, o Conselho e o próprio Sindicato, eles começaram essas discussões e quem 

assumiu, tomou a frente disso foi o Conselho. Mas na época, o próprio presidente do 

Conselho era o do Sindicato, então assim, muitas vezes as ações, elas se confundiam 

porque muitas dessas ações eram do Conselho, mas como a representação era dos dois 

segmentos, achavam também que era o sindicato. (TÉCNICA 1 – 1º encontro).  

 

Nota-se que a sistematização do PME (2015-2025) foi o que impulsionou a instituição da 

eleição para diretor(a) e vice-diretor(a) em Coaraci, embora desde a Constituição Federal de 1988 

(art. 206) determina os princípios da gestão democrática que, posteriormente, foram reafirmados 

na LDB/1996, em seus arts. 3º, 14 e 15. O principal motivo da instituição da política foi a 

necessidade de o município adequar a sua política local às definições expressas pela política 

nacional de educação, através das determinações da CF/1988, LDB/1996, PNEs de 2001 e 2014.  

As participantes da pesquisa também relataram que as discussões sobre a instituição dessa 

política não foram extensivas à participação das famílias, nem aos alunos, e que ambos foram 

informados sobre a mudança na forma de provimento ao cargo de gestor(a) escolar em Coaraci 

no período de realização das eleições nas instituições da rede pública municipal de ensino do 

município. Embora tenha ocorrido o envolvimento de órgãos municipais de educação no processo 
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de articulação do movimento propositivo para implementação da eleição para diretor(a), a 

instituição da política, de acordo com os diálogos, não emergiu de uma vontade coletiva. 

Outra questão que chamou a nossa atenção nos diálogos referiu-se ao fato de um mesmo 

profissional desempenhar, simultaneamente, a presidência tanto do Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação quanto do CME, órgãos que exigem certo grau de envolvimento, investimento de 

tempo e estudos. Nesse sentido, sem considerar os motivos que justificaram/justificam tal arranjo, 

já que não foi esse o foco deste trabalho, cabe o questionamento: até que ponto ocupar, 

concomitantemente, dois espaços de representação, tal qual a presidência do CME e do sindicato, 

não compromete o desenvolvimento de atividades, envolvimento de demais pessoas e ações que 

favoreçam a articulação e fortalecimento desses órgãos? 

Os diálogos evidenciaram incompreensão/confusão por parte das gestoras a respeito da 

implementação da eleição para diretor(a) no município como um dos importantes mecanismos de 

gestão democrática à mudança na realidade escolar. Ao indagar as gestoras sobre o decreto 

municipal que regulamenta a eleição para diretor(a) e vice-diretor(a) em Coaraci, das 12 

participantes que responderam ao questionário, apenas três citaram a legislação, as demais (75%) 

não responderam à questão. Nesse segundo encontro, ao questioná-las sobre esse dado e os 

conhecimentos que possuíam acerca do Decreto nº 6.521, de 2015 (COARACI, 2015a), suas 

respostas confirmaram o desconhecimento do grupo acerca da normativa:  

 

Quando a gente foi fazer a seleção, o Conselho Municipal mandou alguma coisa ‘De 

acordo a lei tal’ [...] A gente tem, mas a gente não conhece. (GESTORA 2 – 2º encontro).  

 

Foi sim! Foi para a escola. Agora é porque eu não lembro. (GESTORA 1 – 2º encontro). 

 
Tudo que vai pra mim eu leio. Agora lembrar, gravar. (GESTORA 6 – 2º encontro).  

 

Em direção contrária às evidências desses relatos, Paro (2003), ao referenciar a história 

de luta e reivindicação dos movimentos por eleições de diretores escolares no Brasil na década 

de 1980, destaca que as mobilizações foram alavancadas, em sua maioria, pelos professores: “o 

peso da reivindicação por eleições esteve sempre diretamente relacionado ao grau de politização 

alcançado pela categoria docente, em especial as lideranças das associações de professores das 

redes públicas.” (p. 50).  

Nesse sentido, os relatos sugerem que, em termos de politização, a tomada de consciência 

sobre o papel que cada profissional da educação e cada gestor escolar desempenha no cotidiano 

escolar, principalmente em relação à eleição de diretor(a), com a participação da comunidade, é 

um desafio no cenário local. Fazem-se necessárias mudanças de uma visão ingênua desse lugar 
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ocupado por gestores de meros executores das orientações da secretaria, para ações ouvidas da 

coletividade da escola. O que só é possível, em parte, pela construção coletiva do conhecimento.  

As gestoras foram questionadas sobre quem organizou o processo eleitoral no município. 

Sete apontaram o CME; três indicaram o CME e a Secretaria Municipal de Educação; uma 

apontou a Secretaria Municipal de Educação como responsável pela organização; e uma não 

informou. Essa análise nos levou a apresentar ao grupo, no terceiro encontro, o art. 3º, do Decreto 

Municipal nº 6.521, de 28 de janeiro de 2015, o qual determina: “O processo eleitoral será 

coordenado por uma Comissão composta de servidores efetivos, nomeados por Portaria, com o 

objetivo específico de praticar todos os atos inerentes ao fim a que se destina.” (COARACI, 

2015a).  

Também apresentamos ao grupo o art. 1º, da Portaria nº 6, de 28 de janeiro de 2015 

(COARACI, 2015d), e da Portaria nº 21, de 9 de fevereiro de 2017 (COARACI, 2017b), que 

instituíram as comissões para coordenação das eleições para diretor(a) e vice-diretor(a) no 

município de Coaraci, nos anos de 2015 e 2017. Ao destacarmos essas normativas, 

problematizamos junto ao grupo o fato de não estar explicitado nas portarias quais representações 

compõem essa comissão, pois, embora os nomes dos membros sejam indicados nas normativas, 

não há esclarecimentos sobre quem esses profissionais representam, se as famílias das crianças, 

se os estudantes, se os órgãos públicos ou a Secretaria Municipal de Educação. O grupo discutiu 

a necessidade de rever esse aspecto de modo a melhorar a transparência desse processo que é de 

interesse público. 

É importante destacar que, ainda que o município tenha regulamentado a eleição para 

diretor(a) e vice-diretor(a), tanto as respostas aos questionários quanto os diálogos com o grupo 

apontaram que, do total de 14 gestoras em exercício na gestão escolar da EI, nove foram eleitas 

e cinco assumiram o cargo através de indicação. Segundo informaram, a justificativa para 

indicação foi ausência de candidatos para pleitear o cargo de diretor(a) nas respectivas 

instituições. O grupo constatou que no município há duas formas distintas e opostas de 

provimento ao cargo de diretor(a).  

Embora de forma limitada, a gestão democrática está legitimada nas legislações federais 

e também encontra respaldo nas normatizações do município, na Lei Orgânica do Município de 

Coaraci (2010) e no PME (2015-2025). A eleição para diretor(a) é um dos mecanismos da gestão 

democrática. Para Arretche (2001), no entanto, para que de fato uma política pública seja 

implementada, além de uma legislação geral e específica, faz-se necessário que os atores que 

atuam no plano da implementação possuam conhecimentos sobre a política. Nesse sentido, se não 

há conhecimento e consciência política do grupo de professores(as) de um dos mecanismos de 
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gestão democrática – a eleição de diretor(a) –, e de que esta é uma reivindicação histórica dos 

próprios profissionais da educação, como meio de inibir práticas autoritárias na escola, a situação 

apresentada pelo grupo permite aberturas para que ocorram mudanças e retrocessos no processo 

de implementação e execução de uma ação tão importante, a eleição para diretor(a).  

De acordo com Paro (2003), podem ser de três tipos as formas de provimento ao cargo de 

diretor(a): nomeação por autoridade do Estado, concurso e eleição. Sobre as categorias 

destacadas, o autor aponta seus pontos e contrapontos. No que se refere à nomeação e indicação, 

na visão do autor, historicamente se estabeleceu no país práticas vinculadas ao coronelismo, de 

tráfico de influências e voltadas à promoção de interesses de pessoas ou grupos, principalmente, 

pautadas em alto grau de subjetividade (PARO, 2003). Essa situação, para o autor, evidencia sua 

inadequação e limites. Quanto ao concurso público, o autor cita que, embora seja pautado em 

critérios de objetividade e técnicos, não consegue aferir ou avaliar a capacidade de liderança do 

gestor, sendo o ponto mais crítico dessa modalidade de provimento ao cargo de diretor(a) o fato 

de ser democrático para o candidato, pois este escolhe, muitas vezes, a instituição na qual deseja 

atuar; em contraposição, à comunidade escolar é negada o direito de escolha (PARO, 2003).  

Ainda de acordo com esse autor, a eleição como critério para escolha de diretores(as) está 

fundamentada em seu caráter democrático e se apresenta como a forma mais adequada, por 

dialogar com propósitos e finalidades voltados à promoção e democratização da escola pública. 

Na visão de Paro (2003), a conquista da população por essa forma de provimento ao cargo de 

diretor(a) nas escolas públicas se realizou em contexto marcado por disputas entre forças 

conservadoras, que estiveram na condução do país até meados dos anos 1980, e forças 

progressistas, que fortaleceram a luta em torno do ideal de redemocratização da sociedade 

brasileira.  

Desde a sua instituição no país, a problemática da eleição de diretores(as) reúne 

posicionamentos antagônicos e materializa as próprias contradições presentes na sociedade em 

sua totalidade. Paro (2003) considera que, na prática, com a eleição de diretor(a), “exercitam-se 

vontades e lida-se com o político. Por isso, o processo tende a produzir resultados não esperados 

pelos idealizadores, o que pode ser muito bom para a democracia na escola” (p. 82). No mais, o 

processo de democratização, que pode representar a eleição de diretores(as), com participação da 

comunidade, certamente não corresponde aos interesses e expectativas de grupos políticos 

acostumados com velhas práticas coronelistas, de mando, submissão e clientelismo.  

Sobre a ausência de profissionais interessados ao pleito no município de Coaraci, é um 

fato que merece atenção. Essa tendência foi analisada com o grupo, que questionou os atrativos 
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para ocupar esse cargo, e os limites e desafios à sua consolidação no âmbito do sistema e 

instituições escolares, aspectos evidenciados nos relatos:  

 

Ninguém quer mais esse cargo não. (GESTORA 2 – 2º encontro). 

 

Quando a gente fala assim, oh gente, se prepara aí pra ser candidata, eu já tô entregando, 

falta um ano. Elas dizem assim: Deus me livre! Não sei se é da boca pra fora. Mas vai 

que alguém se encanta pelo cargo. Mas o povo corre... (GESTORA 3 – 2º encontro). 

 
Um tempo atrás era status, era muito bom ser diretora e hoje a realidade já é outra. Tem 

o lado bom, tem, porém tem trabalho, muito trabalho. (GESTORA 5 – 2º encontro).  

 

Pensar sobre as questões levantadas pelas gestoras quanto às mudanças no exercício da 

gestão escolar requer algumas ponderações. Nesse sentido, o primeiro aspecto a destacar é a 

mudança e ressignificação do conceito de gestão democrática ao longo dos anos de 1990 e 2000. 

Segundo Miranda e Pasquini (2012), este passou pela estratégia da eficácia e eficiência, que no 

domínio educativo traduz a visão neoliberal mercadológica da educação, cuja materialização 

encontra na descentralização21 pedagógica, administrativa e financeira formas privilegiadas de 

expressão.  

No que se refere à descentralização, ao discutir a emergência do local nesse novo cenário 

de gestão das políticas e da educação, Barroso (2005) destaca que é uma medida 

administrativa/política associada à necessidade de recomposição do papel do Estado. Nesse 

contexto, ocorre a diminuição da sua função de prestador direto do serviço público e conservação 

da sua capacidade estratégica de garantia da coesão nacional e da equidade da oferta educativa. 

Vieira (2011, p. 1) adverte: “acelera-se um processo de ‘descentralização que vem do centro’, 

onde sob aparência de maior autonomia dos agentes do poder local, se intensifica o controle do 

poder central sobre a política e a gestão educacional e escolar”.   

De acordo com Oliveira (2007): 

  

No âmbito da gestão escolar, observa-se a ampliação do espaço de manobra para 

conduzir as políticas internas à escola e flexibilidade administrativa que dota a escola 

de maior autonomia institucional. A descentralização administrativa que se observa tem 
representado a transferência de obrigações dos órgãos centrais às escolas [...] A 

descentralização administrativa e financeira permite à escola maior flexibilidade na 

gestão e captação de recursos externos. Essa é uma importante dimensão na 

 
21 Conforme Miranda e Pasquini (2012), no contexto de elaboração da CF/1988, o conceito de descentralização, 

autonomia e de participação da comunidade nos processos decisórios das políticas públicas se apresentaram como 

princípios basilares da luta pela democratização da educação pública. As autoras apontam que, com o cenário da 

reforma do Estado, esses conceitos foram ressignificados. Nesse contexto, a descentralização expressa progressivo 

afastamento do Estado do seu papel na garantia dos direitos sociais e transferência de duas responsabilidades a 

diferentes esferas e segmentos da sociedade. Ainda segundo Miranda e Pasquini (2012), o princípio da 

descentralização deve ser compreendido dentro da lógica de universalização do capitalismo.  
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reorganização das políticas sociais, pois essas passam a depender cada vez mais de 

arranjos no nível local. Essas reformas têm resultado em reestruturação do trabalho 

pedagógico, proveniente da combinação de diferentes fatores que se fazem presentes na 

gestão e organização do trabalho escolar [...] tendo como colorário, maior 

responsabilização. (OLIVEIRA, 2007, p. 5-6).  

  

Decorre dos processos explicitados pelos autores referenciados, a intensificação do 

trabalho dos profissionais que estão na escola, que não se restringe apenas aos docentes, mas, 

também, se aplica ao caso do gestor escolar, que no contexto de necessidades, carências e novas 

responsabilidades se vê cada vez mais envolvido numa rotina frenética, em que precisa 

desenvolver diferentes funções, sendo, em primeira instância, o responsável direto pelo sucesso 

ou fracasso da escola. 

Pela ótica de Krawczyk (1999), a gestão escolar não se esgota no âmbito da escola, está 

vinculada ao sistema educativo. Nesse sentido, destaca que essa norma que afeta a prática escolar, 

e que é ao mesmo tempo afetada por ela, faz parte de uma definição política-educativa mais ampla 

de organização e financiamento do sistema educativo, sobretudo no contexto das reformas 

educativas das últimas décadas, que elege a escola como espaço central das políticas para 

melhorar a qualidade de ensino. Outrossim, a autora afirma que a finalidade dessas reformas é a 

construção de uma governabilidade, de caráter normativo e pragmático, que servirá de base para 

a construção de uma governabilidade de toda a sociedade.  

Para Barroso (2005), “a defesa da escola pública” passa por desmontar o caráter 

pretensamente “neutro” da introdução de uma lógica de mercado na educação, denunciando a sua 

“ética” perversa e a sua intencionalidade política. O papel do gestor nesse cenário é 

imprescindível e também desafiador. Paro (2003) pondera:  

 

Se for para imitar a empresa capitalista, que seja, então, no cuidado em levar em conta 

o objetivo que se procura atingir, o que exige um conhecimento o mais profundo 

possível da própria ‘coisa administrativa’, ou seja, a educação e a escola. Isso implica 
uma formação do diretor, acima de tudo, como educador que tenha familiaridade com 

os fins sociais da educação e as formas de alcançá-los. (p. 86).  

  

A partir dos depoimentos das gestoras constatou-se uma tendência: à medida que o Estado 

e o município se afastam das suas obrigações, nos termos discutidos anteriormente, verifica-se 

um distanciamento dos profissionais da educação dos espaços da gestão escolar. Para a Gestora 

3, ser gestora envolve “muita responsabilidade, muita cobrança, muito tudo! Muita limitação na 

vida!” (2º encontro). A fala permite pensar acerca da sobrecarga de trabalho, ou seja, as relações 

problemáticas entre vida privada e profissional do(a) gestor(a) escolar. 
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Outrossim, Cattonar (2006) aponta, a partir de resultados de pesquisas desenvolvidas no 

Canadá, que os diretores se encontram confrontados com inúmeras transformações e essas 

mudanças têm impactos importantes em sua função e no funcionamento da escola. Logo, as 

constatações acerca das mudanças que têm afetado o exercício da gestão escolar na EI no cenário 

municipal, em decorrência das reformas do Estado e da educação, se apresentam como parte de 

uma dinâmica global.  

As gestoras foram questionadas quanto às motivações para assumir a função, no Quadro 

14 são apresentados os motivos apresentados por elas.  

 

Quadro 14 – Motivos/justificativas que as impulsionaram a assumir o cargo de gestora escolar.  

MOTIVAÇÕES INDICAÇÕES 

Interesse particular pela área e desejo de efetivar propostas que favorecessem a 

qualidade da educação oferecida pela instituição 
01 indicação 

Possuir formação para atuar 01 indicação 

Necessidade da escola 01 indicação 

Colocar em prática todas as experiências da sala de aula 01 indicação 

Identificação com o público 02 indicações 

Convite da Secretaria de Educação 02 indicações 

Melhoria salarial 03 indicações 

Fonte: Questionário aplicado com as gestoras (abr. 2018).    

 

Os motivos, de acordo com o Quadro 14, não evidenciam a importância da eleição na 

perspectiva discutida neste trabalho. Destaca-se que, entre as motivações, a mais citada foi 

“melhoria salarial”. Nos diálogos com o grupo, constatou-se que essa melhoria salarial se referia, 

principalmente, aos casos de professoras que, concursadas 20h, veem na eleição a oportunidade 

de aumentar a renda. 

Quanto ao exercício do direito de votar, nos diálogos com as gestoras, estas 

compreendiam que era garantido aos profissionais da escola e à comunidade a oportunidade de 

votar. De acordo com Paro (2003), nas experiências brasileiras examinadas sobre os grupos com 

direito a votar, esse direito é garantido aos professores, funcionários, pais e alunos. Contudo, 

ainda se apresenta como um desafio à democratização da escola a sistematização de práticas e 

estratégias que possibilitem às crianças o direito de também expressar suas opiniões e exercitar 

no âmbito das instituições, por ocasião das eleições e demais processos ali construídos, vivências 

democráticas, participativas e cidadãs.  
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Algumas gestoras, em número reduzido, manifestaram compreender as novas estratégias 

de descentralização utilizadas pelo Estado como meio dele se afastar do cumprimento de suas 

obrigações. A Gestora 1, em sua fala, destacou: 

 

o ponto que eu acho positivo é esse, a questão da autonomia. Por outro lado, a questão 

financeira, o Estado aproveita disso para ele se eximir das obrigações. Porque, por 

exemplo, manda um recurso para a escola como é o PDDE. Um recurso que não é 

suficiente para atender as necessidades da escola, mas como a escola tem que caminhar 

de forma autônoma até em relação a essa questão financeira, vai faltar muita coisa na 

escola e assim o município também acaba se eximindo, porque diz ‘não, a escola recebe 

o recurso. Eu não vou mandar tal material para a escola’. É bom pelo lado da autonomia, 

por outro lado, é ruim pela questão financeira. (2º encontro).  

 

Desse modo, em sua visão crítica, embora esses processos de descentralização postulem 

maior autonomia à escola, eles se configuram como uma estratégia do Estado para se eximir de 

suas responsabilidades. As discussões elencadas pela gestora demonstraram os limites da 

proposta de financiamento do governo federal materializada no âmbito do PDDE, que destina 

recursos financeiros, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica. Os valores 

repassados às instituições são calculados com base no total de crianças matriculadas e informadas 

no censo escolar. Como citou a gestora, são recursos insuficientes para atender a todas as 

necessidades da escola. Nesse sentido, a contradição é que o município age no sentido de tornar 

o recurso aditivo em fonte de renda principal, eximindo-se das suas responsabilidades com a EI.  

Quanto aos desafios presentes no cenário local em relação à eleição de diretor(a), junto 

ao grupo, problematizamos que a gestão democrática, sendo um dos mecanismos da eleição para 

diretores(as), resultou de uma luta recente e expressa conquistas políticas sem precedentes. 

Portanto, ainda é objeto de disputas e está “na arena de lutas das classes sociais” (MIRANDA; 

PASQUINI, 2012, p. 1418). Desse modo, a eleição para diretor(a) deve compor a luta pela 

educação pública no contexto local, principalmente quando consideramos o retrocesso e os riscos 

representados pela presença “harmônica” de modelos distintos de provimento do cargo de 

diretor(a), como evidenciado no município.  

Todas as discussões explicitadas nesse encontro apontaram a importância de se garantir a 

eleição e lutar para que essa política se fortalecesse:  

 

Lá, como se comentou, no meu caso não teve ninguém para concorrer, mas teve a 

votação dos pais, porque se não tiver 50% de aprovação dos pais você não ficaria. O 
processo ocorreu por conta dos pais terem ido à escola e aprovar o trabalho do gestor. 

(GESTORA 1 – 2º encontro).  

 

Porque se não tiver 50%, mesmo eu sendo única não seria eleita. (GESTORA 5 – 2º 

encontro).  
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Um importante destaque pode ser feito a partir desses depoimentos: a democratização da 

escola pública prevê a garantia não apenas do acesso da população a seus serviços, mas, 

sobretudo, a participação desta na tomada de decisões no que diz respeito a seus interesses 

(PARO, 2003). Nesse caso, como demonstram os depoimentos das gestoras, a eleição para 

diretor(a) é uma possibilidade concreta de garantir às famílias e às crianças essa participação, 

através do direito ao voto e decisão sobre os rumos da instituição.  

Dessas discussões, surgiram novas indagações e desafios, como os critérios a serem 

atendidos pelos candidatos(as) na eleição para diretor(a) e vice-diretor(a). No Quadro 15, 

destacamos, simultaneamente, os critérios fixados pelo Decreto Municipal que regulamenta a 

eleição para diretor(a) e vice-diretor(a) no município e os critérios fixados pela Resolução nº 25, 

de 20 de dezembro de 2017, que fixa as normas para autorização do exercício das funções de 

diretor(a) e vice-diretor(a) do SME de Coaraci.  

De acordo com as determinações fixadas pelo decreto, são 11 os critérios a serem 

considerados pelos(as) candidatos(as) ao cargo de diretor(a), já na resolução são destacados 10.   

 

Quadro 15 – Legislações sobre os critérios para a escolha de gestores(as) escolares no município de 

Coaraci/BA (2015-2017). 

Art. 10º do Decreto Municipal nº 6.521 de 

2015, que regulamenta o processo eleitoral 

para as eleições de diretor(a) e vice-

diretor(a) nas escolas da rede municipal de 

educação e dá outras providências.  

Ar. 4º da Resolução nº 25, de 20 de dezembro 

de 2017, que fixa as normas para autorização 

do exercício das funções de diretor(a) e vice-

diretor(a) do SME de Coaraci/BA e dá outras 

providências.  

I - Comprovação de conclusão de estágio 

probatório em efetivo exercício do Magistério 
na Rede Municipal;  

I - Requerimento ao presidente do Conselho 

Municipal de Educação;  

II - Cópia do comprovante de conclusão de 

cursos de graduação e/ou Pós-graduação na 
área da Educação;  

II - Duas fotos 2x2;  

III - Cópia da carteira de identidade, título de 

eleitor, comprovante da última votação, CPF e 

certidão de alistamento militar (para candidatos 
do sexo masculino);  

III - Xerox do diploma de 
Graduação/Licenciatura ou Pós-graduação na área 

de Educação;  

IV - Declaração de atuação de no mínimo 2 

(dois) anos de experiência no magistério na 

rede municipal emitida pela Secretaria 
Municipal de Educação; 

IV - Xerox do Registro Geral/Identidade 

V - Declaração de disponibilidade de carga 

horária de cada candidato(a); 

V - Documento comprobatório de experiência 

mínima de dois anos de magistério.  

VI - Declaração de inexistência de vínculo de 

direção ou vice-direção em instituição pública, 
federal ou privada; 

VI - Termo de disponibilidade de carga horária 

para 40 horas, para diretor(a), distribuídas nos três 

turnos de funcionamento (caso haja) de acordo 

com o quadro de vagas do anexo I deste edital. 
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Art. 10º do Decreto Municipal nº 6.521 de 

2015, que regulamenta o processo eleitoral 

para as eleições de diretor(a) e vice-

diretor(a) nas escolas da rede municipal de 

educação e dá outras providências.  

Ar. 4º da Resolução nº 25, de 20 de dezembro 

de 2017, que fixa as normas para autorização 

do exercício das funções de diretor(a) e vice-

diretor(a) do SME de Coaraci/BA e dá outras 

providências.  

VII - Declaração de inexistência de vínculo em 
instituição pública estadual ou privada com 

carga horária superior a 20 horas semanais; 

VII - Documento comprobatório do pleno gozo de 
seus direitos políticos e em dias com as obrigações 

eleitorais.  

VIII - Declaração emitida pela Secretaria 

Municipal de Administração que não tenha 
mais de cinco faltas justificadas no período de 

um ano anterior a inscrição (Anexo IV);  

VIII - Documento comprobatório da não 

existência de outro vínculo de direção ou vice-
direção em instituição pública ou privada com 

carga horária superior a 20 horas semanais;  

IX - Apresentar, por ocasião da inscrição, 

um Plano de Trabalho para a gestão, que 

contenha definição clara e objetiva de metas 

com prazo para conclusão, ações que visem 

elevar o índice de melhoria do desempenho 

dos alunos da unidade escolar, formas de 

preservação do espaço físico, equipamentos e 

proposta pedagógica, administrativa e 

financeira; 

IX - Documento comprobatório de quitação dos 
deveres do serviço militar (quando for do sexo 

masculino);  

X - Declaração de conhecimento do Termo de 

Compromisso assinado pelos componentes da 
chapa. 

X - Plano de Trabalho para a gestão da 

unidade para qual foi escolhido(a) 

democraticamente ou nomeado(a); 

XI - Quadro de distribuição dos horários 

devidamente assinados pelos componentes da 

chapa. 

---------------- 

Fonte: Normatizações do município (2015a, 2017a). 

 

Quando questionadas sobre seus conhecimentos acerca desses critérios, foram elencados 

quatro critérios pelas gestoras escolares, como pode ser observado no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Conhecimentos das gestoras – critérios para orientar a escolha de diretor(a) e vice-

diretor(a) nas escolas da rede pública municipal de Coaraci/BA.  

CRITÉRIOS INDICAÇÕES 

Disponibilidade de tempo   1 indicação 

Ser do quadro de profissionais efetivos da rede municipal  5 indicações 

Possuir experiência no ensino por um período mínimo de dois anos  9 indicações 

Ter formação superior na área de educação  11 indicações  

 Fonte: Reunião com as gestoras (abr. 2018). 

 

Ao comparar o Quadro 15, em relação às indicações das gestoras no Quadro 16, 

verificamos que as participantes demonstraram conhecer uma média de 36% dos critérios, pois 

mencionaram: formação superior na área de educação; experiência no ensino por um período de 

no mínimo dois anos; ser do quadro de profissionais efetivos da rede municipal; e disponibilidade 

de tempo.  
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Em se tratando dos critérios, se tornou evidente em nossas análises que no decreto não 

são apontados critérios relacionados ao perfil do(a) gestor(a) que pretende exercer a função na 

EI. Discutimos com/no grupo que, embora a gestão da EI seja um campo de estudo recente, estão 

explicitadas duas questões centrais acerca dessa problemática: a sua importância para a qualidade 

da educação nos estabelecimentos de ensino (KRAMER; NUNES, 2007) e a necessidade de que 

seja pensada a partir das suas especificidades, e não sob a ótica da gestão escolar realizada em 

outros níveis de ensino (FERNANDES; CAMPOS, 2015).   

Nas discussões, também pontuamos que, recentemente, o município alterou o Decreto 

Municipal nº 6.521, de 28 de janeiro de 2015, através da Resolução nº 25, de 20 de dezembro de 

2017. Essa resolução regulamenta o exercício da função de diretor(a) e vice-diretor(a) na rede 

pública municipal de ensino de Coaraci (ver Quadro 16). Com a participação do grupo, 

analisamos as duas normativas e constatamos que, em relação à normativa de 2015, a resolução 

de 2017 é reformulada com base na eliminação de alguns incisos e reformulação de outros, no 

entanto, não houve alterações em relação à inclusão de critérios para orientar a escolha de 

diretores(as) e vice-diretor(as) levando em consideração as especificidades da EI. Nesse sentido, 

nos diálogos, o grupo apontou a importância de serem fixados critérios para assegurar que, ao 

assumir a gestão na EI, os(as) candidatos(as) ao cargo possam ter condições de exercer a função 

levando em consideração essas especificidades. 

A partir da análise do Quadro 15, também dialogamos sobre o Plano de Trabalho que deve 

ser apresentado à comissão por ocasião da inscrição no processo eleitoral. Conforme explicita as 

normatizações, este é um documento importante, de caráter obrigatório, que por se tratar de um 

planejamento do trabalho do gestor no exercício da gestão escolar, deverá considerar as 

especificidades relacionadas ao exercício da função em instituições de EI.  

Quando questionadas sobre a elaboração desse instrumento no período da eleição, a 

gestora 2 indicou que:  

 

Tinha um modelo. Eu acho que ele precisa ser reformulado. Tem coisas de hoje, mais 

recente, que precisa ser contemplado. A de educação infantil, o meu não tem, pois não 
tinha educação infantil. (2º encontro). 

 

No caso da gestora com maior tempo de experiência na EI, o depoimento evidencia seus 

conhecimentos sobre os aspectos que deveriam compor esse documento: 

 

[...] Foi fundamentado em alguns documentos para a educação infantil. Políticas eu não 

lembro. Meu plano, eu partir do critério [...] quem eu sou como profissional? [...] Para 

mim era mais fácil saber porque eu já estava lá. Junto com a vice fomos pensar nos 
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objetivos para o pedagógico, administrativo, financeiro. Quais as metas e estratégias? 

Como a gente ia fazer para alcançar esses objetivos. Então a gente fez o trabalho com 

base nisso. Nossas estratégias estavam asseguradas em alguns direitos que assistiam a 

criança da educação infantil, que apontavam aquelas questões ações que deveriam ser 

trabalhadas e ser realmente garantidas a criança. Na efetivação do Plano, no trabalho, 

para você tentar concretizar, [...] ali vai encontrar dificuldades, os entraves. E uma delas, 

é em relação ao pedagógico é o que mais me incomoda. (GESTORA 1 – 2º encontro). 

 

Depreende-se dessa fala que o exercício da gestão escolar está marcado por tensões, visto 

que a escola é constituída por diferentes sujeitos, com suas concepções de mundo, seus 

posicionamentos ideológicos, e que nela, também, se materializam as contradições da sociedade, 

especialmente no que se refere à luta das classes sociais, que representadas pelos blocos do poder 

que ocupam o Estado atuam no sentido de estabelecer de forma hegemônica seu projeto de 

sociedade, encontrando na educação um campo privilegiado para a realização dessas intensões.  

Nota-se que está explicitado no depoimento uma divergência entre as representações 

dos(as) professores(as) acerca do papel que deve ser exercido pela gestora. Esta, por sua vez, 

demonstrou compreender a extensão do seu papel/função na escola. Essa visão coaduna com o 

posicionamento de Lück (2009, p. 23), quando destaca: 

 

Não se recomenda, nem se justifica, a divisão de trabalho nas escolas, como muitas 

vezes ocorre, delimitando-se para o diretor a responsabilidade administrativa e para a 
equipe técnico-pedagógica a responsabilidade pedagógica. Estes profissionais são 

participantes da liderança pedagógica exercida pelo diretor, exercendo essa 

responsabilidade em regime de co-liderança. Ao diretor compete zelar pela escola como 

um todo, tendo como foco de sua atuação em todas as ações e em todos os momentos a 

aprendizagem e formação dos alunos. 

 

Concordamos com Lück (2009), quando a autora assevera o importante papel do diretor 

em razão de atuar como o articulador-líder do trabalho de todos que atuam na escola, promovendo 

orientações que favoreçam o desenvolvimento de ambiente educacional capaz de favorecer a 

aprendizagem e formação dos alunos no nível mais elevado possível.  

É importante destacar que muitos desafios envolvem à construção da identidade do(a) 

gestor(a) como importante líder no ambiente escolar. Se por um lado, o(a) gestor(a) se depara, 

entre outras questões desafiadoras, com a resistência por parte dos(as) professores(as), por outro, 

ele(a) mesmo(a) pode encontrar dificuldades para agir na condição de líder que mobiliza, articula, 

dialoga e acolhe o que emerge do coletivo escolar, tendo em vista os princípios da gestão 

democrática e a concretização dos objetivos, finalidades e propósitos do trabalho que se realiza 

na escola.     

No momento das discussões e diálogos, constatou-se que boa parte das participantes 

permaneceu em silêncio quando foram convidadas a falar sobre seus respectivos planos de 
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trabalho; estas apenas consideraram pertinentes os depoimentos destacados por outras 

participantes. Esse silêncio despertou nossa curiosidade em compreender o motivo pelo qual as 

participantes não relataram suas experiências, no entanto, como veremos adiante, o silêncio, nessa 

circunstância, foi indicativo de falta de conhecimento ou inexperiência na construção desse 

documento. Essa conversa foi essencial e modificou os objetivos do diálogo do encontro coletivo 

seguinte. 

 

4.2.2 Conhecimentos das gestoras sobre algumas políticas nacionais de educação infantil 

(2008-2016) para a gestão na educação infantil  

  

O segundo bloco de perguntas foi organizado com o objetivo de verificar o conhecimento 

das gestoras sobre as principais políticas nacionais direcionadas a EI e sobre como 

conheceram/estudaram essas políticas que indicaram conhecer. No Quadro 17, listamos as 

respostas das gestoras relacionadas às principais políticas/programas do MEC de 2008 a 2016.  

 

Quadro 17 – Principais políticas/programas do governo federal direcionados à EI (2008-2016) 

apresentados pelas gestoras da EI de Coaraci/BA.  

POLÍTICAS/PROGRAMAS NACIONAIS INDICAÇÕES 

Plano Nacional de Educação  

PNE (2014-2024) 07 

Currículo  

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EI (2010) 09 

Plano de Ações Articuladas (PAR) (2007)  

PNAE 11 

PNATE 9 

PSE 11 

Edital nº 32/2012 06 

PAR 07 

Brasil Carinhoso 07 

PDDE 11 

Proinfância 05 

Fonte: Questionário aplicado com as gestoras (abr. 2018).   

 

A análise do Quadro 17 permite considerar que as gestoras escolares demonstraram 

conhecer as políticas/programas listados. Contudo, nos diálogos e discussões, as gestoras 

confirmaram exatamente o contrário, como destacado:  

 

Assinalei a maioria das políticas, porém tenho apenas um conhecimento superficial da 

maioria. Algumas só de ouvir falar, outras um conhecimento parcial adquirido por meio 
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de participação de palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Educação 

(SMED), assim como informações enviadas pela SMED através de memorando e    

portarias. (GESTORA 1 – 1º encontro). 

 

Consideramos as mudanças e transformações nas definições normativas e políticas da EI 

importantes, que devem integrar o repertório de conhecimentos do(a) gestor(a) da EI em razão de 

ser o(a) coordenador(a) dos trabalhos no âmbito das instituições. Ainda que boa parte das 

políticas/programas esteja centralizada no âmbito do governo federal e do SME, é importante 

existir, por parte dos profissionais da educação, gestores e órgãos municipais, cobrança e 

acompanhamento para que de fato essas ações sejam concretizadas no âmbito das instituições de 

EI. 

Também dialogamos com as gestoras sobre a forma como conheceram/estudaram as 

políticas/programas que indicaram conhecer. Vejamos no Quadro 18.  

 

Quadro 18 – Informações sobre formas de acesso à formação/informação acerca das principais 

políticas/programas nacionais direcionados à EI (2008-2016) – gestoras em exercício na EI de 

Coaraci/BA.  

FORMAS DE ACESSO À FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO INDICAÇÕES 

Palestra promovida pela Secretaria de Educação  01 

Encontros com o CME 01 

Encontros da APLB 01 

Busca pessoal  01 

Reuniões realizadas pela Secretaria Municipal de Educação  05 

Documentos enviados pela Secretaria Municipal de Educação  05 

Cursos ofertados pela Secretaria Municipal de Educação  06 

Fonte: Questionário aplicado com as gestoras (abr. 2018). 

 

A análise do Quadro 18 permite observar que há indicações para o CME e APLB como 

fontes de conhecimento das políticas/programas, no entanto, estas se referem ao caso específico 

de uma gestora que atuou no âmbito desses órgãos como representante, a qual também indicou a 

busca pessoal como estratégia de conhecimento. 

Em se tratando dos cursos ofertados pela Secretaria Municipal de Educação, nos 

encontros, as participantes informaram que estes se referiam a cursos do Programa Formação pela 

Escola. Em entrevista, o técnico de programas educacionais da Secretaria Municipal de Educação 

informou que este é um programa de formação continuada, na modalidade a distância. Seu 

objetivo é contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a 

execução, o monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas 

e ações educacionais financiados pelo FNDE.  
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De acordo com as informações disponíveis na página do FNDE, o programa é composto 

por nove cursos: Competências Básicas, Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa 

de Transporte do Escolar (PTE), Programas do Livro (PLI), Programa de Alimentação Escolar 

(PNAE), FUNDEB, Controle Social, Siope e Censo Escolar da Educação Básica (Educacenso). 

Cada curso possui carga horária entre 40/60h, com previsão de 8 horas para encontros presenciais 

e 45 dias para conclusão das atividades (BRASIL, 2018b).  

Segundo informou o técnico que atuou como tutor dos cursos ofertados em Coaraci e 

também como técnico de programas educacionais do município, entre os anos de 2012 e 2015 

foram desenvolvidos oito cursos no município: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

Programa de Alimentação Escolar (PNAE), Programas do Livro (PLI), Competências Básicas, 

Programas de Transporte do Escolar (PTE), Controle Social para Conselheiros, Censo Escolar 

para a Educação Básica (Educacenso). Destacou que, no município de Coaraci, esses cursos 

foram direcionados aos(às) gestores(as), técnicos(as) de educação, conselheiros(as), 

coordenadores(as), secretários(as) escolares, professores(as), integrantes da sociedade civil e 

universitários(as), e que cerca de 80% do público de gestores(as) das escolas municipais 

estiveram envolvidos(as) nos cursos.  

Pode-se inferir que a Secretaria Municipal de Educação se configura como o principal 

órgão que dissemina informações sobre as políticas/programas, aspecto evidente nos depoimentos 

das gestoras, como pode ser verificado neste relato: 

  

Alguns conheci ao participar dos cursos e outros somente de ouvi falar. Porém, poucos 

tive conhecimento apurado. Tendo contato apenas através de documentos que chegam 

a instituição. (GESTORA 3 – questionário de diagnóstico). 

 

Nos diálogos com as gestoras refletimos sobre o aprofundamento dos conhecimentos e 

informações disseminadas pela Secretaria Municipal de Educação, questionando-as se as ações 

desenvolvidas pela secretaria proporcionaram formação ou informaram. A esse respeito, as 

gestoras destacaram: 

 

Proporciona formação... [...] Acho que tem que pensar em que período, em que espaço de 

tempo [...] porque pelo tempo que estou na gestão, eu participei do curso do Progestão 

promovido pela Secretaria de Educação em parceria com o Governo do Estado da Bahia 

no ano de 2012. Foi um curso muito bom, de 300h, um preparo muito bom. Esses cursos 

aí do FNDE que parte da Secretaria de Educação, proporciona formação para gente. Agora 

em relação à pergunta feita, sobre a política pública, a gente é informada. Agora assim, 

algumas políticas, PDDE é o que a gente tem mais interação porque a gente precisa. Agora 

mesmo, assistir a nova resolução, que teve agora em dezembro. A gente assiste pela 

internet, eles informam, olha tem a resolução tal. Chama, explica tudo, mandou os slides 

para gente apresentando detalhadamente essas mudanças que ocorreram. Então, isso aí ela 
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está proporcionando conhecimento dessas políticas. Agora tem políticas que a gente só 

sabe. Não tem muita interação com as políticas. (GESTORA 1 - 2º Encontro). 

 

A Secretaria fica muito atenta a todos os cursos que vão surgindo aí e vai informando para 

gente [...] Eu acho que ela dá essa informação para gente. Vocês têm até tal dia para se 

inscrever, é bom que todo mundo faça... Esse é o papel da secretaria. (GESTORA 2 – 2º 

encontro).   

 

Nota-se nas falas das gestoras escolares diferentes posicionamentos em relação ao nível 

dos conhecimentos adquiridos sobre as políticas/programas através dos cursos de formação 

continuada ofertados pela Secretaria de Educação. Pode-se considerar que, se comparado com o 

PROGESTÃO, os cursos do Programa Formação Pela Escola são de curta duração, 

desenvolvidos na modalidade da educação a distância. Nesse sentido, considerando o contexto de 

trabalho excessivo das gestoras, conforme apresentamos anteriormente, é possível que ocorra 

uma fragilização da formação e, em decorrência, da sua qualidade.  

Durante a realização do trabalho com as gestoras, foi possível constatar que, no município 

de Coaraci, as iniciativas de formação para gestores(as) escolares se resumiam aos cursos do 

Programa Formação Pela Escola, e que não havia uma política local instituída, voltada a essa 

finalidade. Nesse sentido, a fala a seguir retrata algumas dificuldades presentes na realidade local:  

 

[...] é uma dificuldade muito grande essa política de formação, a gente tira por essa 

própria reunião, como foi difícil. Na outra reunião de gestores vieram dois. É muita 

coisa. Vamos supor... a BNCC é desde de fevereiro para discutir, agora a gente vem 

empurrando com a barriga, empurrando com a barriga porque é muita coisa!!! Hoje de 
tarde mesmo vocês já têm outra reunião [...] fora isso ainda tem o PDDE, fora isso tem 

o Formação Pela Escola que para o dia 18. (TÉCNICA 1 – 2º encontro). 

 

Constata-se que o destaque para “é muita coisa” sugere a presença de muitas atividades a 

serem desenvolvidas pelos técnicos e também pelas gestoras da EI, apontando como principal 

consequência desse processo a falta de “tempo” para a sistematização de políticas locais de 

formação continuada que auxiliem os(as) gestores(as) na compreensão da função social da escola, 

suas finalidades e objetivos quando se pretende a formação de sujeitos na perspectiva da 

transformação e emancipação; que possibilite reflexões sobre a dimensão política do exercício da 

gestão escolar e os desafios postos no atual cenário de gestão e regulação da educação.  

Foi comum ao grupo o discurso de que muitas gestoras enfrentavam dificuldades em se 

ausentar, pois, constantemente, era necessário suprir a falta de outros profissionais. De nossa 

parte, consideramos que este é um cenário controverso e permite a seguinte indagação: no 

momento que o gestor cuida do que compete a esses profissionais para garantir o andamento das 

atividades na escola, quem se responsabilizará pelo cumprimento das suas inúmeras funções e 
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responsabilidades? Essa realidade se torna mais desafiadora nas instituições de EI, visto que, 

como evidenciado no capítulo 3 deste trabalho, havia um quadro reduzido de profissionais na 

composição do grupo gestor.   

Ademais, considerando que a escola é um aparelho do Estado e que nela há uma disputa 

entre o que o Estado quer imprimir e o que a comunidade em geral realiza dentro das instituições, 

é importante destacar a necessidade de formação, de modo a possibilitar aos trabalhadores 

docentes, gestores e demais profissionais o processo de reflexão crítica sobre o trabalho que se 

realiza nessas instituições: se este tem buscado cumprir com a função social da escola ou 

fortalecido o projeto social voltado para conformação e o ajustamento dos sujeitos. 

Durante os encontros, constatou-se maior participação e interação das gestoras nas 

discussões focalizadas no trabalho pedagógico na escola, especificamente nas questões sobre a 

inadequação da metodologia utilizada nos encaminhamentos pedagógicos junto às crianças 

pequenas e na dificuldade da valorização do brincar nas práticas pedagógicas, entre outros 

aspectos. Contraditoriamente, quando se tratava das discussões voltadas às políticas públicas, leis 

e normatizações, constatou-se menor participação e interação do/no grupo.  

Do final das discussões do segundo encontro, depreendeu-se que há a necessidade de uma 

formação para as gestoras que favoreça o desenvolvimento de uma consciência política, que 

possibilite a construção de conhecimentos acerca da política educacional direcionada à EI, em 

seus movimentos contraditórios, articulados a outras esferas sociais (política, econômica e 

cultural), numa perspectiva global/local, e que não esteja restrita apenas aos conhecimentos 

básicos necessários para atender às demandas imediatas do exercício da gestão escolar. 

Pela ótica de Souza e Gouveia (2010), a natureza do trabalho do dirigente escolar é, 

essencialmente, política, referindo-se à política educacional/escolar. Em se tratando da formação 

do(a) gestor(a) escolar, Souza (2009) destaca que deve ser uma formação político-pedagógica, 

cujos fundamentos sejam pautados na disposição ao diálogo, à democracia e à capacidade de 

liderança, e os conteúdos devem ser focados em questões relacionadas à política educacional, aos 

princípios do direito à educação e à educação democrática. 

 

4.2.3 Conhecimentos das gestoras sobre algumas políticas/programas nacionais de 

educação infantil no contexto local  

 

O terceiro bloco de perguntas apresentou questionamentos sobre o conhecimento das 

gestoras acerca das políticas/programas nacionais no contexto local (Quadro 19). Neste tópico, 



119 

 

apresentamos análises dos conhecimentos das gestoras acerca de algumas dessas 

políticas/programas.  

 

Quadro 19 – Conhecimentos das gestoras sobre as principais políticas/programas nacionais direcionadas 

à EI no contexto do município de Coaraci/BA.  

POLÍTICAS/PROGRAMAS NACIONAIS NO CONTEXTO 

LOCAL 

TOTAL DE GESTORAS 

QUE INDICARAM 

CONHECER 

Plano Nacional de Educação  

PNE (2014-2024) 1 

Currículo  

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) 0 

Plano de Ações Articuladas (PAR) 2 

Brasil Carinhoso 2 

Programa Saúde na Escola (PSE) 6 

Proinfância 0 

PDDE 2 

Fonte: Questionário aplicado com as gestoras (abr. 2018). 

 

Ao analisar as respostas das gestoras em relação aos conhecimentos sobre as principais 

políticas/programas no contexto local, nota-se que houve apenas uma indicação para o PNE 

(2014-2024), o que permite concluir que predomina o desconhecimento da proposta de 

planejamento nacional e suas relações com o planejamento local para a EI, sistematizado no PME 

(2015-2025). 

 As gestoras também demonstraram desconhecer a presença das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil no cenário local. Quando questionadas sobre seus 

conhecimentos acerca dessa política, nenhuma das participantes indicou conhecê-la. Como 

destacado no capítulo 3, não identificamos no contexto da Secretaria Municipal de Educação 

iniciativas voltadas ao estudo desse documento, que, além de ser importante pelas concepções e 

fundamentos apresentados para orientar o trabalho na EI, possui caráter mandatário.  

Infere-se, portanto, que no âmbito das instituições de EI esse documento não é conhecido 

pelas gestoras, o que desperta reflexões: a partir de quais referenciais se organizou/organiza a 

proposta pedagógica dessas instituições? Em que se baseia o planejamento das docentes para o 

trabalho pedagógico junto às crianças? 

Em relação ao PAR, que se refere ao instrumento que possibilita ao município planejar e 

implementar políticas públicas no âmbito local com apoio técnico e financeiro da União, apenas 

duas gestoras informaram conhecer, o que permite concluir que poucas gestoras possuíam 

conhecimentos sobre. Quanto ao Brasil Carinhoso, no capítulo 3 deste trabalho está explicitada a 

importância do programa no cenário local, suas ações chegaram ao contexto das instituições, 
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porém essas ações não se tornaram evidentes nas percepções das gestoras. Aqui reside certa 

inquietação, pois, se a ação é pública e foi direcionada às instituições de EI, como pode haver 

total desconhecimento? Por se tratar de ações, conteúdos e projetos de domínio público, deveriam 

ser amplamente divulgados para a comunidade, mas nem sempre isso ocorre.   

Quanto ao Programa Saúde na Escola, que apareceu com seis indicações, destacamos as 

percepções da Gestora 1:  

 

O Programa Saúde na Escola existe desde a outra gestão. O programa atende alguns 

problemas de saúde simples que não tem necessidade de diagnóstico antes. Trata mais 

da questão da higiene bucal, verminose. Lá na educação infantil, até agora, só foi isso. 

Pelo menos uma vez no ano faz uma visita na escola. Uma vez participei de uma reunião 

e aí falaram que o recurso que o governo manda é mínimo para o desenvolvimento do 

projeto na escola e que eles não têm condições de comprar o material que precisam para 
usar, creme dental, escova, e outros materiais que eles precisam. E até a estrutura física 

da escola que não ajuda na realização do projeto, na educação infantil, por exemplo, não 

tem escovódromo. É uma dificuldade muito grande. Pelo menos lá na escola, tem essa 

dificuldade. É um projeto que eu avalio como muito bom, mas infelizmente, faltam 

recursos. (GESTORA 1 – 2º encontro).  

 

Depreende-se desse relato que a política em análise funciona nas instituições de EI, no 

entanto, evidencia inúmeras dificuldades relacionadas ao financiamento e à falta de estrutura nas 

escolas para a execução. Apesar das contradições explicitadas, em sua percepção, a gestora 

avaliou o programa como muito bom, o que, em nosso entendimento, justifica-se pelo caráter 

formativo das ações realizadas. Contudo, caberia um questionamento: com os limites estruturais 

e financeiros que impedem o desenvolvimento do trabalho, o programa tem de fato garantido 

formação?   

Em relação ao Proinfância, como destacado no capítulo 3 deste trabalho, de acordo com 

técnicos da Secretaria Municipal de Educação, em decorrência da inadequação do terreno, da 

burocracia e da falta de vontade política, o município não conseguiu implantar o projeto. As 

gestoras não apresentaram conhecimentos sobre a política e as questões que impediram a 

execução do projeto no município.  

Outrossim, nas discussões as gestoras apontaram a Secretaria Municipal de Educação 

como principal meio de conhecimento sobre as políticas nacionais de EI no cenário local, isso 

evidencia a importância da SME e de seus órgãos executivos para o conhecimento das políticas 

e reforça a compreensão acerca da necessidade de uma política local de formação para 

gestores(as), que não se limite apenas a disseminar informações, mas que promova discussões 

sobre os conteúdos político e ideológico dessas ações do Estado.   

Nessa linha de pensamento, reiteramos que o processo de implementação das políticas 

nacionais direcionadas à EI no contexto local exige conhecimento sistemático das gestoras para 
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aprimorar seu trabalho no cotidiano das instituições e ajudar seus pares na construção do projeto 

pedagógico da escola. Isso pode ser possível, à medida que o sujeito, ao se confrontar com os 

problemas, se coloca a pensá-lo, propondo novas soluções e descobrindo novas alternativas. Esse 

processo de consciência humana, para Vázquez (1968), chama “consciência prática”. Para o 

autor, a consciência prática requer do sujeito não somente a atividade realizada para atender às 

necessidades, mas, também, que o sujeito seja capaz de ter consciência da atividade prática que 

desenvolve. Nesse sentido, adverte que a consciência da atividade que se realiza não se dá de um 

momento para outro. É preciso considerar o contexto histórico, cultural, político e econômico, e 

criar as condições para captar conscientemente o desenvolvimento da atividade (VÁZQUEZ, 

1968).   

O CME publicou algumas normatizações e documentos direcionados à gestão da EI, quais 

sejam: a Resolução nº 06, de 20 de dezembro de 2002 (COARACI, 2002), que fixa as normas 

para o funcionamento das instituições de EI e ensino fundamental, integrantes do SME, e dá 

outras providências; a Resolução nº 02, de 20 de dezembro 2016 (COARACI, 2016a), de caráter 

complementar à resolução anterior, regulamenta o atendimento na EI no contexto do município 

de Coaraci; e o Regimento Escolar Unificado das Unidades Escolares de Educação Básica da 

Rede Oficial de Ensino do Município de Coaraci e a Matriz Curricular da Educação Infantil, 

ambos em vigência até o ano de 2016.  

As informações do Quadro 20, a seguir, sugerem que as gestoras possuíam conhecimento 

sobre as principais normatizações e documentos direcionados à EI no cenário local.  

 

Quadro 20 – Conhecimentos das gestoras sobre as normatizações e resoluções para a EI – Coaraci/BA. 

Fonte: Questionário aplicado com as gestoras (abr. 2018). 

 

Elas informaram como conheceram ou estudaram os documentos e normatizações locais 

e as principais políticas/programas nacionais: oito gestoras destacaram a atuação da Secretaria 

Municipal de Educação; duas gestoras indicaram o CME como fonte de conhecimento; e uma 

gestora não respondeu. Nas discussões, as gestoras sugeriram que esses conhecimentos e a 

PRINCIPAIS DOCUMENTOS/NORMATIZAÇÕES, 

RESOLUÇÕES DO MUNICÍPIO PARA A EI 

TOTAL DE GESTORAS 

QUE INDICARAM 

CONHECER 

Resolução nº 02, de 20 de dezembro de 2002, fixa as normas para 
funcionamento das instituições de EI e ensino fundamental, integrantes 

do SME, e dá outras providências   

08 

Resolução nº 06, de 2016 09 

Regimento Escolar Unificado das Unidades Escolares de Educação 
Básica (2016) 

10 

Matriz Curricular da Educação Infantil (2016) 10 
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presença dessas normatizações no cotidiano escolar contribuíam para torná-las mais conhecidas. 

Nesse sentido, para o grupo, esses conhecimentos estavam associados à necessidade imediata e à 

prática. 

 

4.2.4 Conhecimentos das gestoras sobre os conselhos de educação e o Fórum Municipal de 

Educação  

   

O quarto e último bloco apresentou questionamentos sobre o conhecimento das gestoras 

acerca do Conselho Municipal de Educação (CME), Conselho de Alimentação Escolar (CAE), 

Conselho de Controle e Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e sobre o Fórum 

Municipal de Educação (FME).  

 

Quadro 21 – Conhecimento das gestoras sobre os conselhos de educação e FME. 

         Fonte: Questionário aplicado com as gestoras (abr. 2018).  

 

Entre os órgãos municipais indicados no quadro, todas as gestoras conheciam o CME e 

uma média de 90% conheciam o Conselho do FUNDEB, o CAE e o FME. No questionário, as 

gestoras foram orientadas a comentar uma ação de cada órgão.  

 

Quadro 22 – Ações dos órgãos municipais citadas pelas gestoras.  

ÓRGÃOS AÇÕES COMENTADAS 

CME 

Verificar e orientar se os alunos estão tendo a carga horária necessária de 
aula.  

Acompanhar o funcionamento escolar através de normatização. 

Fiscalização das escolas. 
Normatizar a organização do ensino. 

Orientar através dos servidores, sanando dúvidas diárias. 

Fiscalizar a estrutura e funcionamento da escola. 

Conselho do 

FUNDEB 
Pagamento do pessoal da educação por meio do fundo de investimento. 

CAE Cardápio de alimentação que vise atender as necessidades das crianças.  

 Fonte: Questionário aplicado com as gestoras (abr. 2018). 

 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

TOTAL DE GESTORAS 

QUE INDICARAM 

CONHECER 

Conselho Municipal de Educação (CME) 12 

Conselho do FUNDEB 11 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 11 

Fórum Municipal de Educação (FME) 11 
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A análise do Quadro 22 sugere que o CME é o mais conhecido pelas gestoras. Ao 

comentar as ações do órgão, destacaram sua função fiscalizadora e normativa, contudo não 

apareceu entre as indicações referência à sua função representativa. Quando questionadas sobre 

essa questão, as falas a seguir sugeriram falta de comunicação entre o órgão e a escola: 

 

Porque assim, manda para escola: [...] a gente precisa de duas pessoas para reunião para 
fazer escolha dos membros do Conselho. Aí eu acho que cada escola indica o nome de 

alguém. Lá se reúnem para formar esse Conselho. Mas a gente... Eu não lembro de 

retorno de quem participa, dos membros do Conselho. Nossos representantes para fazer 

a devolutiva para escola, eu não vejo sinceramente, isso acontecer, essa devolutiva [...] 

dos nossos representantes. Como a gente faz, por exemplo, com colegiado escolar, o 

Conselho Escolar. A mesma coisa é com o Conselho, com o CAE, a gente não tem a 

devolutiva. Você indica alguém da escola para participar, nem sempre é aquela pessoa 

indicada, porque lá vai de todas as escolas indicadas também, e lá é que é feita a escolha. 

(GESTORA 2 – 2º encontro). 

 

Não sabe nem se os participantes são atuantes, se ele realmente sabe de fato o que se 
passa ou se existe um representante que decide tudo. (GESTORA 1 – 2º encontro).  

 

Essas falas mostram que o critério de representatividade para a composição do CME era 

desconhecido pela comunidade escolar e a comunidade em geral. As gestoras não conheciam as 

representações no conselho e, nas discussões, mostraram haver pouca interação/comunicação 

entre o CME e as escolas. Nos diálogos não constaram ações referentes aos trabalhos do FME. O 

FME é um órgão importante para mobilizar e articular, em parceria com o CME e outros órgãos 

municipais, a política de educação local. Essa invisibilidade as gestoras não souberam explicar e 

demonstraram não conhecer as ações desse órgão.  

 

4.2.5 Encerrando os diálogos e as discussões no segundo encontro  

 

No encerramento do segundo encontro, antes de finalizar as atividades, propomos às 

gestoras refletirem, a partir das discussões realizadas naquela manhã, sobre os principais 

problemas levantados pelo grupo e as possibilidades de ações a serem sistematizadas, visando ao 

fortalecimento da EI no município.  

Uma sugestão apresentada por uma gestora foi abordar o perfil do(a) gestor(a) da EI. O 

grupo aprovou a sugestão, e uma participante destacou: “Às vezes você tem a prática, mas não 

tem a teoria. Às vezes é um conhecimento leigo”, o que, em nosso entendimento, aponta para a 

importância do tema proposto para orientar as atividades no grupo. Por volta das 10h45, 

encerramos as atividades e marcamos o nosso próximo encontro para antes do recesso junino, 
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com a sistematização dos diálogos para dar continuidade ao debate, incluindo a questão do perfil 

do(a) diretor(a) da EI.  

 

4.3 O Terceiro Encontro: O Perfil do(a) Gestor(a) da Educação Infantil em Coaraci/BA e 

o Plano de Trabalho  

  

No terceiro encontro, os diálogos foram retomados a partir da exposição de um quadro 

com as indicações de todos os problemas levantados pelo grupo (Quadro 23).  

 

Quadro 23 – Quadro síntese dos principais problemas evidenciados pelas gestoras – 1º e 2º encontros.  

PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA  

GESTÃO ESCOLAR DA EI 

Dificuldades relacionadas à materialização da política pública (gestão democrática). 

Pouco conhecimento sobre a regulamentação da eleição para diretor(a) e vice-diretor(a). 

Ausência de critérios para orientar a escolha de diretor(a) e vice-diretor(a) nas instituições de EI. 

Mudanças no perfil do(a) gestor(a) (ser gestor deixou de ser status). 

Pouco conhecimento sobre a política nacional de EI. 

Ausência de conhecimento acerca de normatizações locais direcionadas à EI. 

Tensões em relação ao exercício da função de gestora no âmbito das instituições.  

Dificuldades no que se refere à sistematização de uma política local de formação para gestores (as) 

no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.  

Plano de Trabalho para a gestão.  

Ausência de uma política institucional no âmbito das instituições de EI. 

Resistência por parte do (a) professor (a) em “seguir” a proposta de trabalho da escola (nas instituições 

que possuem, por exemplo, o Projeto Político Pedagógico). 

Metodologia de trabalho junto às crianças inadequada – não valoriza a ludicidade, descontextualizada.   

Fonte: Discussões com o grupo de gestoras (maio/jun. 2018).  

 

Após apresentar todos os desafios listados a partir das discussões e diálogos nos encontros 

coletivos, sinalizamos para o grupo que, apesar de serem várias situações de conflito indicadas, 

não seria possível, dentro das possibilidades de tempo disponível e do próprio objetivo da 

pesquisa, propor ações que resolvessem todos os problemas.  

Na análise coletiva dos registros levantados (Quadro 23), ficou evidenciada a 

invisibilidade da EI. Diante dos limites e das possibilidades da pesquisa, o grupo definiu por 

estudar e propor ações para o perfil do(a) gestor(a) da EI e o Plano de Trabalho para a gestão na 

EI. Desse modo, delimitamos o problema e iniciamos o estudo do perfil do(a) gestor(a) para o 

exercício na EI em Coaraci. 
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4.3.1 O perfil das gestoras em exercício na EI no município de Coaraci (2017-2018) 

 

Para discutir com o grupo sobre o perfil das gestoras em exercício na EI, solicitamos que 

preenchessem informações referentes à idade, sexo, tempo de atuação na gestão da EI e perfil de 

escolarização (formação e especialização) (Anexo 2). Aplicamos o questionário com 14 (100%) 

gestoras convidadas a participar da pesquisa, destas, 12 (92,35%) devolveram.  

Na Tabela 3, são apresentadas as idades das gestoras respondentes. 

 

Tabela 3 – Idade das gestoras em exercício na gestão escolar da EI – Coaraci/BA (2018).  

IDADE DAS GESTORAS EM 

EXERCÍCIO NA EI 
2018 

30 a 39 anos  1  

40 a 49 anos  5 

50 a 59 anos  6 

Sem devolutiva  2 

TOTAL  14 

                                     Fonte: Organizada pela pesquisadora (abr. 2018). 

  

Ao analisar as informações da Tabela 3, destacamos que, em 2018, uma gestora possuía 

entre 30 e 39 anos, cinco entre 40 e 49 anos e seis gestoras possuíam entre 50 e 59 anos. Quando 

questionadas sobre o fato de predominar na gestão escolar da EI um grupo expressivo de gestoras 

com idade entre 50 e 59 anos em 2018, e sobre os possíveis desdobramentos para o trabalho nas 

instituições de EI, a Gestora 1 respondeu:   

 

Quando diz respeito a 50 e 55 anos, eu acho ainda que a pessoa pode está em atividade, 

tem muitas professoras que por causa das políticas do governo de formação de professor, 

tão formando agora, depois dos 50 anos, então de repente, eu acho que é muito relativo 

assim... De repente é um gestor que tem essa idade, mas fez formação agora e está apto 
para atuar na gestão, porque por outro lado, eu entendo também que quando fala assim 

“nessa idade” ele não pode dar um retorno maior para escola, porque se entende que ele 

está cansado, faz muito tempo que ele estudou e não tem aquela disposição para está em 

atividade. Então tem esse lado que a gente fica achando isso. Eu não vejo dessa forma. 

55 anos, a não ser assim, uma pessoa que tenha problema de saúde. (3º encontro).  

 

A idade gerou muita discussão no grupo e destacaram-se duas tendências: necessária 

condição física para o exercício na EI e plenas condições de saúde. Para as gestoras, ter 50 anos 

ou mais não é impeditivo para ser gestor(a) na EI. Em relação ao tempo de experiência na gestão 

escolar da EI, a Tabela 4 aponta os principais resultados.  

 

  



126 

 

Tabela 4 – Experiência das gestoras em exercício na EI – Coaraci/BA (2018). 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA 

GESTÃO DA EI EM ANOS 
2018 

0 a 1 ano  1  

0 a 5 anos  7 

6 a 9 anos  4 

Sem devolutiva  2 

TOTAL  14 

                                    Fonte: Organizada pela pesquisadora (abr. 2018). 

 

Verifica-se que sete gestoras possuíam até cinco anos de experiência na EI. No diálogo 

com o grupo, toda a experiência que possuíam sobre a gestão foi adquirida no cotidiano escolar. 

Foram profissionais que aprenderam a serem gestoras na prática, no dia a dia da escola. As 

gestoras com mais experiência na gestão da EI eram as que vieram da docência no ensino 

fundamental. As gestoras com menos experiência ou iniciantes no exercício da gestão da EI 

tinham uma vasta experiência na docência em turma de EI.   

Para o grupo, a experiência na docência ajuda no exercício da gestão, contudo é 

insuficiente para possibilitar ao(à) gestor(a) realizar um trabalho adequado e coerente ao papel 

que precisa desenvolver e desempenhar como articulador(a), coordenador(a) do trabalho de 

todos(as) os(as) profissionais da escola e a interação com as famílias.  

Nessa direção, Paro (2003) assevera que, em geral, os diretores reconhecem a importância 

da experiência docente, no entanto adverte que de fato não se deve considerá-la absoluta, pois na 

sua visão dos diretores são exigidos componentes da formação técnica diferenciados dos que 

detêm os demais profissionais do magistério.  

Em relação ao contexto do município de Coaraci, constatou-se que as 12 gestoras 

apresentavam menos de dez anos de experiência na gestão da EI, logo, infere-se que é uma 

experiência relativamente nova, se levarmos em consideração que a consolidação da política de 

EI no município ocorreu em 2008.  

Vale ressaltar também que todas as gestoras eram mulheres. Vieira e Vidal (2014), em 

pesquisa recente acerca do perfil dos(as) gestores(as) escolares das escolas públicas brasileiras do 

ensino fundamental, confirmam que 79,4% desses(as) profissionais são mulheres, configurando 

a gestão escolar como uma categoria eminentemente feminina. Seguindo essa linha de raciocínio, 

em pesquisa realizada no Distrito Federal, Pontes (2015) também identificou que cerca de 73,9% 

dos(as) diretores(as) das escolas de ensino fundamental são mulheres. Em se tratando da EI, 

parece que essa tendência também prevalece. No contexto do município de Coaraci, todos os 

cargos de gestão são ocupados por mulheres.  
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No que se refere ao perfil de escolarização das gestoras, a Tabela 5 apresenta a formação 

inicial.  

 

Tabela 5 – Formação inicial das gestoras em exercício na EI – Coaraci/BA (2018). 

FORMAÇÃO INICIAL DAS GESTORAS 

EM EXERCÍCIO NA EI 
2018 

Graduação em pedagogia 11 

Graduação em ciências (incompleta) 1 

Sem devolutiva  2 

TOTAL 14 

                                  Fonte: Organizada pela pesquisadora (abr. 2018).  

 

Das gestoras que responderam à ficha, quase a totalidade atende ao que determina a 

CF/1988 e a LDB/1996 quanto à formação para atuar junto às crianças. Havia apenas uma 

gestora com graduação incompleta na área de ciências. Nesse caso, é desconsiderado o que 

dispõe a legislação federal:  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996a). 

 

Quando questionadas se a formação inicial em pedagogia possibilitava conhecimentos 

suficientes para o exercício da gestão na EI, a fala a seguir revela o quanto essa formação não é 

suficiente: 

 

Tem que ter uma formação específica para a educação infantil, que a gente não tem, 

entendeu? Mesmo a Pedagogia, eu fiquei pensando, que a gente vem para essa reunião 

e depois fica buscando o que fica do assunto dentro da gente, depois de tanto tempo. A 
gente começou lá no Proação 2003, foi 2003/2004, e eu estava tentando lembrar o que 

teve realmente da educação infantil? Não teve muita coisa. O que teve exatamente para 

educação infantil? Eu lembro que naquela época tinha uma discussão que você tinha 

que fazer duas faculdades, uma para educação infantil e outra para o ensino fundamental 

e que aquela dava o direito de ensinar tanto na educação infantil quanto no ensino 

fundamental, mas não teve! Não teve nada! Dava o direito, mas não teve a formação 

específica para isso. Sempre tudo mais voltado para o fundamental e não para educação 

infantil. E aí a educação infantil vai ficando relegada! É como se fosse um descaso! 

Você vai fazendo do jeito que ‘dar’! (GESTORA 2 – 3° encontro). 

 

Pela ótica de Paro (2003), a exigência da formação inicial em pedagogia com habilitação 

em administração escolar supõe que essa habilitação forneça os conhecimentos necessários para 

capacitar o profissional a bem dirigir uma escola, contudo o autor chama atenção ao fato de que 
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quase sempre os currículos e programas dessa habilitação não correspondem às necessidades de 

formação do diretor. 

Em relação ao local onde cursaram o curso superior, cinco das gestoras cursaram 

pedagogia em faculdades particulares, na modalidade a distância, e seis tiveram a sua formação 

em cursos ligados a programas especiais do governo, quais sejam: UAB, PARFOR e 

PROAÇÃO22.  

Na ótica de Barreto (2015), a expansão dos cursos de formação docente no país, por um 

lado, decorre da expansão das oportunidades educacionais à população, por outro, busca 

corresponder com as determinações feitas pela LDB/1996 no que refere à exigência de 

certificação superior para o magistério.  

Nas palavras da autora: 

  

A partir da metade da primeira década dos anos 2000, o MEC assume um papel proativo 

na formação de docentes da educação básica, concebendo-a como um processo 

contínuo, que começa na formação inicial e prossegue ao longo da vida profissional. 

Monta então, em pouco mais de meia década, um grande aparato institucional de 

formação docente [...]. Com vistas a atender à grande demanda estimada pela 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, órgão do Ministério 

da Educação (CAPES/MEC) de formação docente das redes públicas em nível superior, 

o Ministério da Educação cria, em 2006, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) (Brasil, 

2006; lei n. 5.800). [...] Em 2009 é formulada, no âmbito da CAPES/MEC, a Política 
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, e instituído 

o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), que 

compreende um conjunto de ações do Governo Federal, em colaboração com as IES 

públicas e secretarias de educação de estados e municípios, para ministrar cursos 

superiores e de formação continuada aos docentes em serviço. (p. 685). 

 

Nesse sentido, destaca-se como positivas as políticas públicas voltadas à formação inicial 

de docentes da educação básica, no entanto, em discussões sobre essa problemática, Barreto 

(2015) aponta alguns limites para a formação docente fomentada no âmbito desses programas, 

entre os quais destacamos: defasagem entre o número de ingressantes e concluintes, fragilidades 

relativas à qualidade, parcelarização do trabalho docente, insuficientes discussões do projeto 

político-pedagógico, e dificuldades de integralização dos cursos no âmbito das IES.  

 
22 O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), foi instituído pelo governo federal em 2006 através do Decreto 

nº 5.800, de 08 de junho de 2006, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a 

finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. O PARFOR refere-

se ao Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Instituído pela Portaria Normativa nº 9, 

de junho de 2009, destina-se à formação de educadores das redes públicas que não possuem formação superior na 

área em que atuam, conforme exigência da LDB. Quanto ao Programa de Formação de Professores em Atuação na 

Educação Básica (PROAÇÃO), ele desenvolve formação de professores que já atuam nas escolas municipais, com 

alunos da EI e anos iniciais do ensino fundamental. O curso certifica como pedagogo e é resultado de parceria firmada 

entre governos municipais e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).  
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Na visão do grupo, existem diferenças entre estudar na modalidade de educação a 

distância ou presencial, mas, quanto a estudar na rede pública ou privada, não foram evidenciadas 

diferenças: 

 

Pública e privada eu acho bem pouco. Agora à distância, eu fiz a distância. Se você não 

estudar sozinho você fica. Você tem que se virar só. (GESTORA 10 – 3º encontro). 

 

É justamente por isso. É essa solidão que acaba comprometendo a formação. [...] Uma 

coisa é você está aqui com o telefone, internet. Outra coisa é você está como estamos 

aqui agora. Eu acho que quando a gente está ali, está todo mundo debatendo, eu acho 

que a aprendizagem, ela acontece mais sólida. Esse debate é muito importante! Ele ajuda 

muito na sua formação, na sua aprendizagem. Eu digo por experiência. [...] isso que a 

gente conversa aqui a gente leva para casa. Aí você fica pensando sobre isso, fica 
melhor, fica mais internalizado. (GESTORA 2 – 3º encontro). 

 

As dificuldades apontadas nas falas das gestoras referem-se ao fato de na modalidade a 

distância o percurso acadêmico ser mais solitário e, ao mesmo tempo, exigir mais autonomia e 

disciplina. Nesse sentido, na avaliação das participantes, não identificamos reflexão crítica sobre 

os sentidos políticos que envolvem a formação do acadêmico em instâncias públicas e privadas, 

ou ainda, sobre o crescimento da iniciativa privada no fomento dos cursos de graduação, 

sobretudo destinado à formação da classe trabalhadora. 

Esse crescimento do setor privado, como discutido no capítulo 2 deste trabalho, se 

estabelece em decorrência da ausência do Estado no fomento de políticas públicas sociais e, 

sobretudo, em razão do fortalecimento das parcerias público e privado. Quanto à formação em 

nível de especialização, apenas uma gestora informou possuir o título de especialista e duas 

informaram ter cursado o Progestão: “Eu fiz especialização em gestão e coordenação. Mesmo 

que a especialização não foca na educação infantil.” (GESTORA 2 – 3º encontro).  

No que se refere ao Progestão, outra gestora avaliou: “Um curso que ajudou muito foi o 

Progestão, porque as disciplinas focavam exatamente nas necessidades de conhecimento do 

gestor.” (GESTORA 1 – 3º encontro). Pela ótica de Vieira e Vidal (2014), o Progestão foi um 

curso de formação continuada de capacitação que se destacou no início dos anos 2000. Segundo 

consta no site do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED, 2018), esta foi uma 

iniciativa realizada por um conjunto de secretarias de educação vinculadas a esse conselho, 

voltado para a formação de gestores de escolas públicas estaduais e municipais, em um expressivo 

número de estados da federação. Contudo não se configura como um curso de especialização.   

O grupo discutiu a falta de formação continuada, apontando a necessidade de momentos 

de formação para os(as) gestores(as) que necessitam de suporte para desenvolver suas atividades. 
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Nesse sentido, a fala de uma das participantes apontou outros caminhos para superar essas 

dificuldades: 

 

Eu acho que ainda o que possibilita que o trabalho vá se ajustando, vá dando certo, 

porque assim, o conhecimento ele é fundamental, mas assim, o comprometimento 

muitas vezes do gestor é que vai fazendo com que as coisas vão se equilibrando. Porque 

assim, a gente vê que falta muita coisa. O que move é você saber que existe um direito 

[...] que aquela criança precisa ser assegurada daquele direito. E a gente assegura esse 

direito através de que? Das práticas pedagógicas e do trabalho da gente ali na 
coordenação da escola. Então a sensibilidade, eu acho que ela é muito necessária nesse 

sentido, porque a gente vê essa falta. [...] a gente reconhece que a necessidade é grande, 

gritante, mas eu digo assim, eu vou falar por mim, que a sensibilidade da gente é o que 

faz a gente buscar. Eu fico aqui pensando né, o que é que eu trabalhei? [...] Aí você tenta 

de alguma forma buscar. (GESTORA 1 – 3º encontro). 

 

A discussão do grupo gerou o reconhecimento da importância do comprometimento do(a) 

gestor(a) frente à garantia do direito da criança à educação, mas também o cuidado para não 

transformar esse comprometimento no campo subjetivo, por meio da sensibilidade. Nesse 

contexto, no decorrer dos diálogos, destacou-se a questão: qual deve ser o perfil e papel do(a) 

gestor(a) para atuar na EI? Em suas concepções, é importante considerar: 

 

Alguns aspectos da personalidade que vai além dessas questões materiais. Quando você 

fala sobre o professor escolher ser gestor e fala sobre ser um militante da causa. Ele 

também tem que ser militante e para isso ele precisa ter formação, conhecimento da 
formação específica, para pensar sobre as necessidades daquela etapa. (GESTORA 1 – 

3º encontro).  

 

Precisa ter formação, gostar. (GESTORA 2 – 3º encontro). 

 

Formação específica para educação infantil. Se identificar, né! (GESTORA 1 - 3º 

encontro).  

 

Para Vieira e Vidal (2014), são poucos os estudos sobre a categoria de diretores(as) em 

razão da indefinição sobre a matéria, no país, nas últimas décadas. Quando se trata do(a) gestor(a) 

da EI, como pondera Corrêa (2015), Kramer e Nunes (2007), Fernandes e Campos (2015), a 

situação ainda é mais grave. Desse modo, o trabalho coletivo com as gestoras para pensar o perfil 

do(a) gestor(a) para o exercício na EI teve grande importância para a visibilidade e fortalecimento 

dessa etapa no município. Além de sistematizar critérios para orientar a escolha de gestor(a) da 

EI, refletimos sobre o papel que este(a) deve desempenhar no exercício da função.   
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4.3.2 O Plano de Trabalho para a gestão escolar na EI  

 

Na continuidade das discussões com o grupo no 3° encontro, a questão do perfil do(a) 

gestor(a) da EI foi se delineando. Também ficou claro que, para concorrer ao cargo de gestor (a) 

nessa etapa da educação, o Plano de Trabalho permitiria uma gestão escolar organizada, 

respeitando as especificidades dessa etapa.  

De acordo com as determinações do art. 10º, inciso XI, do Decreto Municipal nº 6.521, 

de 28 de janeiro de 2015, reafirmadas pelo art. 10º, inciso XII, da Resolução nº 25, de 20 de 

dezembro de 2017, os(as) candidatos(as) ao cargo de diretor(a) e vice-diretor(a) devem 

apresentar, por ocasião da inscrição, um Plano de Trabalho:  

 

com definição clara e objetiva de metas com prazo para conclusão, ações que visem 

elevar o índice de melhoria do desempenho dos alunos da unidade escolar, formas de 

preservação do espaço físico, equipamentos e proposta pedagógica, administrativa e 

financeira. (COARACI, 2015a). 

 

A partir das determinações expressas pelo art. 10º, do Decreto Municipal nº 6.521/2015, 

o Plano de Trabalho pode ser definido como um compromisso de ação, com percepções claras e 

específicas sobre o que será feito, como, quando, por quem, para quem e com que objetivos. A 

elaboração desse plano exige do(a) gestor(a) compreensão de legislações, normas e de seus 

desdobramentos para a gestão escolar em suas dimensões técnica-administrativa, política e 

pedagógica.  

Desse modo, no encontro anterior concluímos a necessidade de conhecer o trabalho 

pedagógico na EI e o Plano de Trabalho como o documento necessário para explicitar as metas, 

estratégias e ações a serem desenvolvidas na instituição. Também foi evidenciado que as gestoras 

tinham conhecimentos insuficientes para elaborar o documento:  

 

Agora pergunta assim: Como fazer esse Plano de Trabalho? É porque estou iniciando 

agora. (GESTORA 9 – 3º encontro). 

 

E esse Plano de Trabalho faz só ou junto? (GESTORA 6 – 3º encontro). 

 

A elaboração de um roteiro de Plano de Trabalho, a partir das experiências das gestoras, 

emergiu como uma necessidade e se revelou uma estratégia pertinente para fortalecer tanto as 

gestoras participantes da pesquisa quanto para auxiliar futuros(as) gestores(as), que poderão 

assumir a gestão escolar da EI. A partir dos diálogos e participação efetiva das gestoras escolares 

com mais experiência na gestão escolar, foram construídas duas propostas de roteiro (Quadro 24). 
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Quadro 24 – Roteiro de Plano de Trabalho para a gestão da EI construído a partir das contribuições das 

gestoras.  

PROPOSTA DE ROTEIRO PARA PLANO 

DE TRABALHO (GESTÃO ESCOLAR DA 

EI) – Nº 1 

PROPOSTA DE ROTEIRO PARA PLANO 

DE TRABALHO (GESTÃO ESCOLAR DA 

EI) – Nº 2 

Fundamentação legal e teórica. Caracterização da escola. 

História da escola. Apresentação. 

Identificação da escola/História da escola  Apresentação do Plano de Trabalho. 

Objetivos e metas para as dimensões pedagógica, 

financeira e administrativa. 

Apresentação da linha de trabalho da escola.  

---------------------- Concepção de educação.  

---------------------- Indicadores da escola (aprovação, reprovação, 

repetência). 

---------------------- Proposta de trabalho  

---------------------- Objetivos pedagógicos, metas e estratégias.  

---------------------- Objetivos administrativos, metas e estratégias.   

---------------------- Objetivos financeiros, metas e estratégias.  

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das discussões com as gestoras (jun. 2018). 

 

Encerramos o terceiro encontro com muitas trocas e interações de posicionamentos, e ao 

final conseguimos estabelecer o plano de ação para o encontro seguinte.   

 

4.4 O Quarto Encontro: Sistematização das Ações  

 

Neste encontro, iniciamos os diálogos com as sínteses das discussões do terceiro encontro. 

Inicialmente, foram destacados os principais problemas relacionados à gestão da EI no âmbito do 

sistema e das instituições: a concretização efetiva do princípio da gestão democrática; 

especificidades da gestão na/da EI; inexistência de proposta pedagógica (rede municipal) para a 

EI; inexistência de política de formação (local) para gestores(as), coordenadores(as) e 

professores(as); inadequação da infraestrutura das escolas; perfil e funções do(a) gestor(a) para a 

EI; valorização profissional do(a) gestor(a); e elaboração das dimensões do Plano de Trabalho. 

Quando foram apresentados às gestoras os desafios elencados pelo grupo, que se 

constituem em barreiras para o fortalecimento da EI no município, o grupo avaliou quais desses 

desafios poderiam solucionar. A percepção crítica da situação fez com que as gestoras avaliassem 

a necessidade de eleger aquela situação que realmente poderia ser resolvida pelo grupo. O grupo 

percebeu a invisibilidade da EI no município, havia muito que fazer para modificar essa realidade. 

Dessa situação, o grupo deliberou sobre o que realmente poderia fazer no momento. Na Figura 2, 

são apresentadas as conclusões das gestoras.  
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Figura 2 – Conclusões do grupo acerca das ações a serem desenvolvidas para o fortalecimento da EI no 

município – Coaraci/BA (2018). 
 

      Fonte: Elaborada pela autora a partir das discussões com as gestoras – 4º encontro (jul. 2018). 

 

A Figura 2 apresenta o plano de ação do grupo para o fortalecimento da EI no município. 

A partir da definição do plano de ação, a discussão girou em torno de construir uma minuta 

(Quadro 25) para apresentar à Secretaria Municipal de Educação, ao CME, ao FME, ao Conselho 

Tutelar e à APLB-Sindicato as contribuições do grupo para o perfil do(a) gestor(a) da EI e o Plano 

de Trabalho que o(a) candidato(a) ao cargo necessita apresentar para a eleição.  

 

Quadro 25 – Resumo de minuta com as sugestões de critérios a serem incluídos no Decreto nº 

6.521/2015 – argumentos/justificativas que fundamentaram as indicações. 

CRITÉRIOS ARGUMENTOS/JUSTIFICATIVAS 

Formação inicial em Pedagogia. 

A Pedagogia, na minha formação. Lá no Proação 

2003, foi 2003/2004, e eu estava tentando lembrar 
o que teve realmente da educação infantil? Não 

teve muita coisa (GESTORA 2 – 4º encontro). 

Especialização em EI ou gestão escolar. 

Tem que ter uma formação específica para a 

educação infantil, que a gente não tem, entendeu? 
(GESTORA 2 – 4º encontro).  

Participação em curso básico de formação para 
candidatos(as) ao cargo de diretor(a) e vice-

diretor(a) de instituições de EI. 

Se você quer saber, esse curso não tinha que ser 

para o ano que vem. Eu acho que quem está na 

educação infantil hoje, tinha que fazer entendeu? 
(GESTORA 2 – 4º encontro).  



134 

 

CRITÉRIOS ARGUMENTOS/JUSTIFICATIVAS 

Experiência de no mínimo dois anos na 

educação: ou na docência, ou na gestão ou na 
coordenação. 

--------- 

Composição das chapas para o pleito ao cargo 

na gestão da EI: diretor(a) e vice-diretor(a). 

E ter um vice-diretor. Não é porque é escola 

pequena que o gestor tem que trabalhar sozinho 

(GESTORA 1 – 4º encontro). 
 

Eu trabalhei quase sete anos sem secretário, sem 

vice, sem apoio. É terrível. Você adoece. Eu 
mesma tive problemas de saúde, a secretaria de 

educação teve que mandar alguém. O trabalho 

burocrático fica todo por fazer. Porque você dá 
prioridade: a hora da alimentação. Faltou zelador, 

você tem que correr. A fralda acabou! Você tem 

que providenciar. A criança está com problema! 

Vamos socorrer (GESTORA 9 – 4º encontro).  

 Fonte: Elaborado pela autora a partir das discussões com as gestoras – 4º encontro (jul. 2018). 

 

Embora a maioria das gestoras em exercício na EI, participantes da pesquisa, possuísse 

formação inicial em pedagogia, o Decreto Municipal nº 6.521, de 28 de janeiro de 2015, que fixa 

os critérios que orientam a eleição para diretor(a) no município, quando aborda sobre a formação 

do(a) candidato(a), destaca no art. 10º, inciso II: “Tenha habilitação em nível superior em curso 

de graduação e/ou pós-graduação na área de educação”. Não especifica a formação. A partir das 

reflexões em grupo, chegou-se ao consenso de que a formação inicial deve ser em pedagogia, 

sobretudo, por ser estabelecido na LDB/1996.   

Nas discussões e reflexões com as gestoras, emergiu uma visão crítica de que para atuar 

na gestão da EI se faz necessário conhecimentos específicos sobre a gestão escolar e sobre essa 

etapa da educação básica, o que justifica a indicação do curso de especialização em gestão escolar 

ou na EI, como critério para concorrer ao cargo de diretor(a) e vice-diretor(a) no município. 

Nessa direção, houve um consenso no grupo sobre a importância da formação para os(as) 

gestores(as), o que se materializou na indicação de um curso básico para formação inicial de 

gestores(as), a ser ofertado pela Secretaria Municipal de Educação, antes da eleição. A sugestão 

do grupo é que esse curso também seja um critério a integrar as normatizações do Decreto nº 

6.521/2015 e que a participação dos(as) gestores(as) da EI seja obrigatória. Os posicionamentos 

e definições do grupo coadunam com as proposições de Paro (2003). De acordo com esse autor, 

a experiência docente deve fazer parte, juntamente com a formação profissional formadora da 

competência, como pré-requisito para a candidatura à eleição de diretor(a) e vice-diretor(a).  

O grupo destacou a importância da experiência do(a) candidato(a) ao cargo de diretor(a) 

e vice-diretor(a) de no mínimo dois anos, ou na docência, ou na gestão, ou na coordenação. Além 
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de sugerir que a chapa dos(as) candidatos(as) inscritos(as) para o cargo da gestão escolar em 

instituições de EI seja constituída por diretor(a) e vice-diretor(a). Quanto a esse último quesito, 

foi pontuado que, embora boa parte das instituições de EI sejam consideradas de pequeno porte, 

a realização do trabalho junto às crianças está permeada por especificidades e exige uma equipe 

integrada. Além disso, para reverter esse quadro de invisibilidade da EI no município, é preciso 

garantir uma equipe de trabalho nessas instituições.  

Quanto ao Plano de Trabalho, para o grupo, um roteiro deve explicitar todas as etapas do 

trabalho, o que facilitará e garantirá que o(a) diretor(a) e vice compreendam a necessidade de um 

trabalho específico a essa etapa (Quadro 26).  

  

Quadro 26 – Minuta de roteiro de Plano de Trabalho para o(a) gestor(a) da EI – Coaraci/BA. 

ELEMENTOS O QUE DEVE CONSTAR 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

ESCOLAR (caracterização) 

Neste tópico, destaque as principais informações da escola: nome 
da instituição, endereço completo, localização/zona; entidade 

mantenedora; atos de criação de reconhecimento; CNPJ; INEP; 

caracterização da comunidade onde a instituição está inserida, seus 

aspectos geográficos, socioeconômico, éticos, culturais e religiosos 

da comunidade; horário de funcionamento; e turmas atendidas.  

APRESENTAÇÃO 

Aqui, deverá ser explicitado o motivo que justifica a construção do 

Plano de Trabalho, qual seja, atender ao disposto na Resolução nº 

25/2017, que fixa normas para autorização do exercício das 

funções de diretor(a) e vice-diretor(a) do SME de Coaraci, inciso 

X. A normativa determina que, por ocasião da inscrição, os(as) 

candidatos(as) (chapa) deverão apresentar um Plano de Trabalho 

referente à unidade para qual estão concorrendo. Neste tópico, 
também deverá ser apresentada a chapa (nome completo, endereço, 

telefone).  

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 

Neste tópico deve ser descrita a história da instituição, destacando 

os motivos de sua criação, atos legais e normativos (decretos, 

resoluções, leis) e os fatos mais importantes. Vocês poderão 

conversar com moradores mais antigos, familiares, funcionários 

que conheçam a história da instituição, além de buscar documentos 

e informações em órgãos públicos, como o Conselho Municipal de 

Educação (CME).  

JUSTIFICATIVA 

Nesta seção, aponte quais motivos impulsionaram você e o(a) seu 

colega a compor a chapa e participar da eleição para diretor(a) e 

vice-diretor(a) na instituição de EI que pretende exercer a função.  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E 

TEÓRICA  

Aponte as principais leis e normativas que reconhecem o direito da 

criança à EI e especificam a educação das crianças como primeira 

etapa da educação básica:  
Constituição Federal de 1988, artigos 205, 208 (incisos I, IV); 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, artigo 

29, que dispõe sobre a EI como primeira etapa da educação básica 

e sobre a finalidade da educação das crianças pequenas; 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI/2010) – no que se refere às concepções de: criança, 

infância e educação infantil; 

CF/1988 e LDB/1996 e os princípios da gestão democrática do 

ensino público; 

Módulo “Conselho Escolar, gestão democrática da educação e 

escolha de diretor” - Programa Nacional de Fortalecimento dos 
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ELEMENTOS O QUE DEVE CONSTAR 

conselhos escolares no que se refere aos mecanismos de 

participação.  

OBJETIVOS GERAIS 

(ESTRATÉGICOS)  

 

Dimensão pedagógica (Ver Apêndice 8)   

Dimensão financeira (Ver Apêndice 8)    

Dimensão administrativa (Ver 

Apêndice 8)  

São as situações que a instituição pretende atingir num dado 

período de tempo. 

 

Exemplo 1: Fortalecer o Colegiado Escolar. 

METAS  

As metas respondem aos objetivos estratégicos. São os resultados 

que a instituição espera obter após a execução das ações.  

 

Exemplo 1: Promover, pelo menos, duas reuniões com o colegiado 
por semestre.  

AVALIAÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHO  

Na sua experiência como profissional da educação, certamente 

você já deve ter percebido como o trabalho da escola torna-se 

muito mais produtivo e agradável quando há diálogo entre os 

vários segmentos (crianças, pais, mães, professores(as), 

gestores(as), funcionários(as) e representantes da comunidade). 

Nesse sentido, a avaliação do Plano de Trabalho pode ser uma 

excelente oportunidade de promover a participação das pessoas que 

compõem a unidade escolar, de modo que todos possam sentir-se 

parte integrante do movimento de construção de uma escola mais 

democrática. Assim, será importante destacar neste tópico a forma 

como vai oportunizar aos segmentos da escola expressar suas 
opiniões e sugestões referentes ao que foi projetado no Plano de 

Trabalho, os objetivos e metas alcançados, os não alcançados e 

quais os esforços necessários ao cumprimento destes.  

REFERÊNCIAS  

 

Referências complementares 

(normatizações locais)  

Ver Apêndice 8 

Fonte: Discussões com as gestoras – 4º encontro (jul. 2018).  

 

No que se refere ao curso básico de formação inicial para gestores(as) da EI, foi consenso 

no grupo que a realização deste deve acontecer antes da eleição para diretor(a), e que a 

participação dos(as) candidatos(as) com pretensão de concorrer ao cargo para exercer a gestão na 

EI seja obrigatória. Quanto à carga horária, o grupo sugeriu o tempo de 8h. Em suas percepções 

acerca dos conteúdos pertinentes a essa formação, destacaram:  

 

Uma questão que eu acho fundamental liderança (gerência em recursos humanos). 

(GESTORA 1 – 4º encontro). 

 

O legal, a lei. A questão do direito da criança, que é uma coisa que a gente não se liga, 

leis. A gente pode falar um monte de coisa sobre o nosso trabalho, mas a gente não fica 

atenta à questão do que diz a Lei sobre isso. Para gente socializar no ambiente de 

trabalho com os nossos pares. (GESTORA 1 – 4º encontro).  

 
E que o diretor consiga articular as coisas de uma forma que ele possa, não ele fazer, 

mas como se ele direcionasse, articulasse de forma que garantisse que essas leis fossem 

materializadas nas práticas cotidianas, nas práticas pedagógicas. (GESTORA 1 – 4º 

encontro).  
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Assim, a partir das proposições do grupo, construímos uma ementa que consta no Quadro 

27. 

 

Quadro 27 – Minuta de curso básico para formação inicial de gestores(as) da EI. 

1º MOMENTO  

1 A EDUCAÇÃO INFANTIL COMO DIREITO  

1.1 O direito à educação infantil na Constituição Federal de 1988. 

1.2 A educação infantil como primeira etapa da educação básica – LDB/1996. 
1.3 Principais conquistas da educação infantil frente às disposições da CF/1988 e da LDB/1996. 

1.4 Pressupostos teórico-metodológicos das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

para o trabalho na educação infantil (DCNEI, 2010). 

2º MOMENTO 

2 O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR FRENTE AOS PRECEITOS DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA (CF/1988 e LDB/1996) 

2.1 Os mecanismos de participação na escola. 
2.2 Conselho Escolar como espaço de decisão e deliberação das questões pedagógicas, 

administrativas, financeiras e políticas da escola. 

2.3 Desafios do gestor da educação infantil no exercício da gestão escolar.  

 Fonte: Discussões com as gestoras – 4º encontro (jul. 2018).  

 

Ao dialogar com as gestoras sobre os temas para compor a ementa do curso, tornou-se 

evidente que as contribuições das participantes foram muito importantes. Houve a valorização 

dos conhecimentos construídos pelo grupo sobre o exercício da gestão escolar. Foi esse 

conhecimento que possibilitou a sistematização desta e de outras ações que, na visão do grupo, 

se valorizadas e concretizadas no município, continuarão a promover, de forma efetiva, o 

fortalecimento da EI.  

Neste 4° encontro, antes de encerrarmos, conversamos sobre o último encontro da 

pesquisa para divulgação externa das ações e realização de oficina para estudo. As gestoras em 

suas conclusões solicitaram à pesquisadora que realizasse com elas uma formação a partir da 

proposta do curso. A solicitação foi atendida prontamente pela pesquisadora, que marcou o último 

encontro com as gestoras, com uma formação sobre o perfil e papel do(a) gestor(a) escolar no 

âmbito das instituições de EI.   

 

4.5 O Quinto Encontro: Divulgação Externa das Ações Sistematizadas  

 

O quinto e último encontro com as gestoras foi realizado com a finalidade de divulgar as 

ações sistematizadas e desenvolvidas pelo grupo. Contamos com a participação da secretária 

municipal de educação, de representantes da Secretaria Municipal de Educação, representantes 
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do CME, representante da APLB-Sindicato, representante do FME, as gestoras das escolas de EI, 

a pesquisadora e a Profa. Dra. Emilia Peixoto Vieira.  

O objetivo deste encontro consistiu em socializar os resultados das discussões e diálogos 

com/no grupo de gestoras, de modo que, nas discussões realizadas no âmbito desses órgãos, esses 

documentos pudessem ter visibilidade. Também foi apresentada ao grupo a minuta do roteiro do 

Plano de Trabalho do(a) gestor(a) da EI e minuta com ementa do curso básico para formação 

inicial do(a) gestor(a) da EI. 

As atividades desenvolvidas no encontro foram organizadas em dois momentos. 

Inicialmente, a pesquisadora socializou as principais análises e resultados da pesquisa-ação com 

as gestoras escolares; em seguida, fez a entrega das minutas sistematizadas no/com o grupo 

referente ao roteiro do Plano de Trabalho, aos critérios para orientar a escolha de gestor(a) da EI 

e à ementa do curso básico de formação de gestor(a) da EI.  

Na concepção do grupo, o roteiro de Plano de Trabalho representava uma contribuição 

extremamente importante, pois colocaria à disposição dos(as) candidatos(as) à eleição um roteiro 

de Plano de Trabalho com orientações bem fundamentadas e consistentes; ao mesmo tempo que 

exigiria do(a) gestor(a) conhecimentos sobre o direito das crianças à educação, legislações e 

política educacional. Essas orientações proporcionarão informações importantes, como um 

conjunto de referências para consulta.  

Quanto ao curso, este se coloca como uma importante oportunidade de promover um 

momento de debate e discussões, com caráter inicial, que possibilite aos(às) futuros(as) 

gestores(as) da EI acesso a conhecimentos básicos sobre as principais normativas; a garantia da 

EI como direito; sua inclusão ao sistema educacional; e os principais princípios e fundamentos 

da gestão democrática e da organização do trabalho pedagógico nessa etapa da educação.   

Posteriormente, a professora Emilia Peixoto Vieira procedeu com a mediação das 

discussões, focando o estudo sobre o perfil e papel do(a) gestor(a) da EI. Houve participação de 

todos os presentes e discussão com as gestoras pautada nos resultados das análises dos diálogos 

estabelecidos com o grupo durante os encontros coletivos. A professora iniciou as 

discussões/diálogos lançando ao público o seguinte questionamento: “Qual deve ser o perfil do(a) 

gestor(a) da EI?” O que deve ter esse(a) profissional?”.  

Importante consideração foi apontada acerca da educação, entendida como atualização 

histórica do ser humano e condição imprescindível, embora não suficiente, para que ele, pela 

apropriação do saber produzido historicamente, construa sua própria humanidade histórico-

social. Além de também mencionar que a escola deve cumprir com a realização de objetivos em 

uma dupla dimensão: individual, no que se refere ao bem-estar pessoal e o usufruto dos bens 
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sociais e culturais pelos cidadãos; e social, no que diz respeito à formação do cidadão, tendo em 

vista sua contribuição para a sociedade, cuja síntese é a educação para a democracia (PARO, 

2003).  

Em sua fala, reafirmou a função social da escola, a socialização do conhecimento 

historicamente construído pela humanidade e também seu papel na construção/formação do 

cidadão, com vistas à formação para o exercício democrático. Nesse contexto, destacou a 

importância da gestão democrática, e os mecanismos de democracia e participação dentro da 

escola, com destaque para o Conselho Escolar. Citou a necessidade de haver comprometimento 

com a gestão democrática, tarefa que em sua visão é desafiadora. 

No que se refere à gestão democrática, destacou que a CF/1988 e a LDB/1996 

representaram um marco e uma grande conquista, sendo necessário para a garantia e cumprimento 

destas a sua efetivação no âmbito dos sistemas, das escolas. Discutiu sobre a polissemia do 

conceito de participação, destacando que na instituição educativa significa maneiras ou formas 

que os diferentes segmentos sociais envolvidos naquela escola vão decidir fazer suas proposições 

ativamente. 

Ainda sobre a gestão democrática no âmbito das instituições, diferentes questões foram 

levantadas pela professora Emilia Peixoto Vieira acerca dos mecanismos que precisam ser 

mobilizados no interior da escola, a fim de tornar a prática da gestão participativa uma realidade. 

As gestoras interagiram compartilhando os desafios enfrentados para que de fato o Conselho 

Escolar exerça sua função, destacando que a falta de conhecimento dos conselheiros se apresenta 

como um limite. Também citaram os desafios e tensões que marcam o exercício da função de 

gestor(a) nas instituições de EI e foi consenso no grupo que, muitas vezes, falta coragem às 

gestoras para assumir posições coerentes com as disposições legais para a garantia do direito das 

crianças, em razão de causar insatisfação no âmbito das instituições.  

Foi reafirmada a importância da eleição para diretor(a) e destacada a necessidade de 

efetiva participação e compromisso para que de fato a eleição possa ser fortalecida. Também 

foram pontuados os desafios, ambiguidades e contradições em torno da problemática da 

efetivação da eleição para diretor(a).  

Foi extremamente importante e significativo o envolvimento do grupo nos debates e 

discussões. No segundo momento da discussão, a professora indagou o grupo se era necessário 

um perfil específico para gestor(a) da EI. Em resposta a essa questão, trabalhou com as gestoras 

as DCNE, de 2010, mostrando que essas diretrizes apresentam os fundamentos para embasar a 

organização do trabalho pedagógico nas instituições de educação infantil.  
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A professora também destacou aspecto importante referente ao processo de construção 

desse documento a partir de ampla mobilização no país, que possibilitou incorporar ao texto 

contribuições apresentadas por associações científicas, grupos de pesquisa e pesquisadores, 

conselheiros tutelares, Ministério Público, sindicatos, secretários e conselheiros municipais de 

educação, entidades não governamentais e diversos movimentos sociais a partir da realização de 

debates, reuniões regionais e audiências públicas. Portanto, afirmou que sim, há a necessidade de 

uma especificidade para o trabalho na EI. Entre as especificidades do(a) gestor(a) que atua na EI, 

têm-se: a importância da gestão democrática e os instrumentos de materialização desta na escola; 

e a importância de conhecer as legislações, a etapa da EI, a indissociabilidade da EI, as políticas 

públicas e os processos de implementação. 

 

4.5.1 Como as gestoras avaliaram os encontros? 

 

Desenvolver a proposta da pesquisa-ação com as gestoras foi um desafio! Discutir sobre 

um tema ainda pouco explorado no campo de estudo da EI e, principalmente no município, 

tomando por referência os pressupostos da pesquisa-ação, também foi tarefa desafiadora. 

Contudo, à medida que o trabalho foi acontecendo, pouco a pouco, os vínculos foram se 

estabelecendo e, progressivamente, o clima de confiança era fortalecido entre todos os sujeitos 

implicados. Ademais, nas avaliações das gestoras, os encontros possibilitaram reflexões e 

esclarecimento de dúvidas:  

 

Esses encontros, eu acho que nós ficamos duas semanas sem fazer o encontro né, porque 

às vezes também você vai se acomodando. Você fica numa zona de conforto que você 

fica ali. Tem que vir alguma coisa para sacudir. O que está acontecendo com a gente 

aqui é uma coisa que está nos sacudindo, que faz a gente pensar. (GESTORA 2 – 2º 

encontro). 

 

Foi ótimo, me esclareceu muita coisa, esclareci muitas dúvidas. Apesar de não ter 

interagido muito como algumas colegas, porque preferir ouvir. Acordei para tomar 

algumas decisões. Hoje mesmo tive que tomar uma decisão, e o que Emilia falou sobre 

a questão da nossa autonomia, me ajudou na decisão que tive que tomar. Com muito 

jeito para não parecer autoritária. (GESTORA 3).  

 

Durante os encontros, tornou-se evidente o quanto tomar decisões consideradas mais 

“rígidas” causa desconforto em algumas gestoras. Esse último relato põe em evidência mudanças 

nesse sentido e revela o quanto o conhecimento provoca mudanças e impulsiona a tomada de 

decisão. 

Nos momentos de discussões, a participação de algumas gestoras nem sempre era intensa, 

no entanto o fato de assumir uma postura de “ouvinte” não é sinônimo de desinteresse e nem 
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ausência de tomada de consciência. Nesse sentido, destacamos o depoimento de uma gestora que, 

apesar de não interagir com muita frequência nas discussões coletivas, em sua fala destacou a 

importância das discussões e diálogos estabelecidos para impulsionar mudanças quanto à sua 

atuação profissional:  

 

Gostei muito do curso. Para mim foi bom mesmo, de grande aprendizagem. Eu faltei 
em dois encontros, dois, acho que três, não dois. O primeiro que eu não sabia e outro 

que eu não pude ir. Mas mesmo assim, os encontros que eu fui, eu gostei demais. 

Aprendi, aprendi muita coisa, por exemplo, sobre as leis. Eu sabia, a gente sabe que tudo 

tem fundamento, tem as leis e tal, né. Só que eu nunca me interessei. Principalmente 

pela educação infantil. Essas leis, esses fundamentos, essas bases eu nunca me 

interessei. Não só sobre a educação infantil, mas sobre a educação no geral. Eu não 

conhecia nada! Eu não quero mais ser gestora na educação infantil, na verdade, fiquei 

mais por causa do dinheiro e da comodidade. Eu gosto mais do 4º ano, do 5º ano, eu 

gosto de estudar matemática. Eu posso te dizer que vai ser meu último mandato aqui. 

Estava até pensando em ficar na educação infantil, mas não quero mais [...] Sei que eu 

não vou dar conta de ser uma boa professora do infantil. Despertou isso em mim. 
Aprendi muita coisa, descobri muita coisa. O que eu quero e o que eu não quero. 

(GESTORA 10). 

 

Outra gestora relatou que a participação nos encontros a fez repensar sobre a importância 

dos conhecimentos relacionados às legislações e sobre sua permanência na EI:  

 

As percepções do encontro, posso dizer que trouxe uma contribuição imensurável como 

gestora da educação infantil. Os diálogos da pesquisa-ação realizados conosco, foram 

discussões riquíssimas. A linguagem clara, as questões levantadas foram muito 

importantes para que a gente pudesse refletir. As intervenções foram pertinentes. A 

forma como nos foi permitido falar, participar, isso trouxe para nós, pelo menos para 

mim, muito aprendizado. Esses encontros me levaram a profundas reflexões a respeito 

dessa implementação das políticas públicas. Primeiro quando se colocou as questões da 
lei, me causou uma certa inquietação. Porque no lugar de gestora, a gente percebe 

mesmo que a gente não pode parar de avaliar, de acompanhar, se estas políticas públicas 

estão sendo colocadas em práticas mesmo. A gente sente, para mim, particularmente, eu 

senti uma necessidade constante de fazer uma releitura desses documentos e leis que 

legitimam a educação infantil. Porém a gente sabe que essas leis existem no papel, mas 

na prática, de fato, elas não estão garantidas na prática para essa etapa do ensino, 

especificamente no que diz respeito ao financiamento. Para mim foi uma honra 

participar, dada a importância desse trabalho para o nosso município que deixou essa 

contribuição que é o Plano de Trabalho. Eu agradeço ter participado desse trabalho e 

também ter contribuído com ele. E a participação da professora foi maravilhosa. 

Permitiu obter mais conhecimento sobre os documentos, sobre as leis. (GESTORA 1).  

  

Esse depoimento permite perceber a importância do trabalho desenvolvido baseado nos 

princípios da pesquisa-ação. Há um reconhecimento por parte da gestora sobre o protagonismo 

oportunizado às participantes durante a realização dos encontros da pesquisa e do quanto isso foi 

significativo pelas possibilidades de “falar”, “participar” e “contribuir”.  

Outro aspecto a destacar é o fato de que privilegiar o lado empírico não significa a 

exclusão das questões teóricas. Houve um esforço para aproximar o conhecimento das políticas 
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públicas, os movimentos contraditórios em torno da formulação/implementação como resultados 

das dinâmicas políticas, econômicas, sociais e, sobretudo, das disputas em torno do papel que o 

Estado deve cumprir na garantia dos direitos sociais. O relato também sugere que houve essa 

compreensão, pois a gestora citou que as discussões permitiram esse pensar sobre “o todo”.  

Os diálogos evidenciaram, ainda, que além de atender aos objetivos práticos pretendidos 

com a realização da pesquisa o alcance da pesquisa com as gestoras possibilitou o repensar das 

ações, a tomada de consciência, mudanças de postura e posicionamentos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Historicamente, os serviços destinados às crianças pequenas assumiram objetivos e 

finalidades de caráter assistencial, caritativo ou filantrópico e visaram à ordem social. 

Posteriormente, foi incluído o direito da mãe trabalhadora, contudo esses direitos não estavam 

disciplinados em termos constitucionais, no âmbito do direito. Nesse sentido, a CF/1988 

representa uma grande conquista ao reconhecer as crianças como sujeitos de direito e a 

obrigatoriedade do Estado com a oferta da EI. Em decorrência, a LDB/1996 reconhece a EI como 

primeira etapa da educação básica, sendo importante destacar que essas conquistas resultaram da 

luta de sindicatos, mulheres, mães trabalhadoras, associações acadêmicas e de movimentos 

sociais. 

Contraditoriamente, com o contexto da reforma do Estado nos anos de 1990, houve um 

ataque à tentativa de se estabelecer no cenário brasileiro (marcado por intensas desigualdades) o 

Estado de Bem-Estar Social previsto pela Constituição Cidadã, de 1988, estabelecendo-se um 

cenário controverso, marcado por tensões e disputas em razão das diversas expectativas em torno 

do papel do Estado na garantia dos direitos sociais. 

Em se tratando da EI, esse quadro potenciou os desafios à sua garantia como direito pleno 

e reverberou em limites para a efetivação do arcabouço legal instituído no país a partir das 

definições expressas na CF/1988. Desse modo, o país avançou do ponto de vista legal/normativo 

em termos de disciplinar a garantia do direito da criança à educação, contudo sem o financiamento 

necessário para possibilitar a materialização efetiva desse direito. Somente a partir do ano de 

2008, ocorreram as primeiras mudanças no que se refere à problemática do financiamento dessa 

etapa da educação básica, em decorrência da instituição da Lei do FUNDEB, Lei nº 11.424, de 

20 de junho de 2007. Também em 2007, o governo instituiu o Plano de Ações Articuladas (PAR), 

conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo MEC, que visa ao 

cumprimento das metas do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (BRASIL, 

2007a).  

Essa conjuntura fez emergir um importante debate no campo de estudo das políticas 

públicas, especificamente, sobre o processo de implementação de políticas, nos municípios 

brasileiros e na escola. Nesse sentido, nos interessou conhecer e analisar como tem se efetivado 

esse processo em um cenário controverso e marcado por tensões no contexto do município de 

Coaraci.  

Desde a promulgação da CF/1988, lei que responsabiliza o município pela oferta da EI, 

em regime de colaboração com o estado e a União, os municípios têm enfrentado dificuldades 
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para implementar a gestão dessa etapa da educação em seus sistemas de ensino. Diante desse 

contexto, este estudo teve por objetivo analisar os conhecimentos das gestoras da rede pública 

municipal de Coaraci acerca da implementação das políticas de EI (2008-2016). Partimos do 

pressuposto de que as gestoras desempenham papel importante no processo de implementação de 

políticas públicas no âmbito das instituições, além de também reconhecermos que é na escola que 

se materializa a luta de classes e todas as contradições presentes na sociedade, sendo, portanto, 

lócus de disputas em torno do projeto de sociedade que se deseja implementar através da 

educação. Sabe-se que, por si só, a escola não modifica a sociedade, mas reúne condições e 

potencialidades para, pelo menos, contribuir para isso (CURY, 1995). 

A pesquisa utilizou o método da pesquisa-ação, que é um tipo de pesquisa social orientada 

para a mudança e transformação dos sujeitos e da própria realidade. Neste trabalho, além de 

buscar resolver problemas relacionados à situação investigada, buscou-se desenvolver a 

consciência do grupo de gestoras nos planos político e cultural acerca dos problemas enfrentados 

no dia a dia no exercício da gestão escolar.  

O trabalho se estruturou a partir da realização de encontros coletivos com os sujeitos 

participantes da pesquisa. No primeiro encontro, organizado com o objetivo de apresentar a 

pesquisa, seus objetivos iniciais e estabelecer os acordos, negociações e diagnóstico, se tornou 

evidente no grupo uma variação de conhecimentos sobre as políticas públicas de EI e seu processo 

de implementação. No percurso da pesquisa, constatou-se desconhecimento da maioria das 

gestoras em relação às políticas públicas de EI, seus processos de implementação, legislações e 

normatizações tanto nacional quanto local, como também acerca das especificidades dessa etapa.  

Destaca-se nesse contexto a incompreensão/desconhecimento por parte das gestoras a 

respeito da implementação da eleição para diretor(a) no município, que se configura como um 

importante mecanismo potencializador da gestão democrática. Nesse sentido, tornou-se evidente 

a necessidade de mudanças, de uma visão ingênua para uma perspectiva crítica, que possibilitasse 

ao grupo reconhecer essa política como uma possibilidade de articulação e reivindicação por 

melhorias para a gestão da EI e, em consequência, da qualidade dos serviços educacionais 

direcionados às crianças pequenas.  

No que se refere à implementação de outras políticas e programas direcionados à EI, no 

cenário municipal, as gestoras escolares demonstraram desconhecimento de boa parte das 

políticas e dos processos de implementação destes, exceto os casos de programas que estão 

ligados diretamente com a prática cotidiana das gestoras escolares nas instituições de EI. 

Nos encontros coletivos, os debates e diálogos permitiram, no movimento de ação-

reflexão-ação, uma tomada de consciência por parte das gestoras que reconheceram a necessidade 
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de obter esses conhecimentos como estratégia de fortalecimento da sua atuação na gestão escolar 

e da EI no município. O grupo demonstrou ter avançado na perspectiva de assumir uma postura 

mais crítica frente ao exercício da gestão escolar nas instituições de EI. Dessa forma, os encontros 

e a oficina de estudos sobre o perfil e papel do(a) gestor(a) da EI se apresentaram como 

oportunidade de encorajamento e fortalecimento das gestoras. 

Aliado a esse entendimento, foi proposto no/com o grupo a elaboração de um roteiro de 

Plano de Trabalho para os(as) gestores(as) da EI como sugestão de sistematização das ações para 

o exercício na gestão nas instituições de EI, com base nos principais documentos legais e 

normativos: que fundamentam o direito à EI (CF/1988), sua inclusão no sistema educacional 

(LDB/1996), princípios para sistematização do trabalho nessa etapa (DCNEI/2010) e 

informações sobre os mecanismos de gestão democrática (CF/1988 e LDB/1996). 

Sobre a gestão da EI no âmbito do sistema, Coaraci apresenta uma organização inicial 

para operacionalizar a gestão dessa etapa da educação e possui desafios a superar do ponto de 

vista técnico, político-administrativo e pedagógico: há necessidade de ampliar o número de 

profissionais que atuam diretamente com a EI na Secretaria de Educação; faz-se necessário 

sistematizar a proposta pedagógica municipal para orientar o trabalho pedagógico nas instituições 

de EI; e é importante melhorar a estrutura física das escolas, universalizar o atendimento às 

crianças em idade de creche e sistematizar proposta de formação continuada para todos os 

profissionais que atuam na EI. 

Quanto à gestão escolar, os dados apontaram a ausência de vice-diretor(a) na maior parte 

da equipe gestora das instituições e que é crescente o número de demandas/tarefas a serem 

desenvolvidas/realizadas pelo(a) gestor(a) no âmbito da gestão escolar dessa etapa da educação, 

principalmente após o contexto das reformas educacionais do anos de 1990. Também foi 

perceptível que as gestoras conseguiam descrever os problemas existentes no cotidiano das 

instituições, mas faltava o respaldo teórico em relação ao campo de estudos das políticas públicas, 

para permitir ao grupo, além de descrever, interpretá-los em suas relações contraditórias e 

mediadoras no movimento que envolve o todo e suas partes, de modo a possibilitar o 

enfrentamento da realidade na perspectiva da mudança. 

Nesse sentido, a realização de estudos sobre as políticas públicas, especificamente sobre 

as implicações dos novos modos de regulação da ação pública no atual momento da sociedade 

capitalista para o processo de implementação das políticas públicas, se coloca como ferramenta 

importante por possibilitar a construção de novos conhecimentos e dar visibilidade aos entraves 

e desafios que atravessam a gestão da educação no atual cenário de desconstrução e fragilização 

da educação pública. 
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Os estudos da pesquisa apontam que, embora a maioria do grupo possuísse formação em 

pedagogia, tal como exige a lei, as gestoras consideraram esses estudos insuficientes para 

fundamentar o exercício da gestão na EI. Foi consenso no grupo de gestoras escolares o 

reconhecimento da importância dos estudos de formação continuada na área da gestão escolar e 

também da EI. Os dados também sugerem que para a gestão nessa etapa da educação os 

conhecimentos que possuíam foram construídos na prática, no dia a dia, e que faltava ao grupo o 

respaldo para compreender a realidade além das relações aparentes das suas partes e/ou 

fragmentos. 

A contribuição do grupo nesse sentido foi a de propor a realização de um curso básico 

inicial de formação continuada para gestores(as) da EI no período da eleição para diretor(a) e 

vice-diretor(a) no município, além de propor a inclusão de critérios para orientar a escolha de 

candidato(a) ao cargo da gestão na EI no Decreto nº 6.521, de 2015, normativa que rege o 

processo eleitoral para as eleições de diretor(a) e vice-diretor(a) nas escolas da rede municipal de 

educação.  

Ademais, o estudo aponta que há um longo caminho a percorrer para que o município 

possa de fato garantir o direito pleno das crianças à educação no âmbito das instituições de EI. 

Nesse sentido, as contribuições da pesquisa às instituições infantis de Coaraci foram o repensar 

das ações das gestoras, principalmente nos encontros coletivos, que possibilitaram mudanças 

importantes na concepção de educação e do próprio papel que desempenhavam no âmbito das 

instituições de EI.  

A partir do envolvimento das participantes, foram definidas e sistematizadas ações com 

base em suas experiências, as quais, além de atender às expectativas do grupo, podem constituir 

em diretrizes para embasar a atuação das atuais gestoras e de futuros(as) profissionais no exercício 

da função. 

Nesse contexto, o desenvolvimento da pesquisa foi importante aspecto reconhecido por 

todos os participantes do trabalho, inclusive os atores da Secretaria Municipal de Educação que 

estiveram envolvidos no processo de construção deste trabalho no/com o grupo de gestoras. No 

âmbito desta pesquisa, o compromisso assumido por todos os sujeitos implicados foi o de tornar 

a EI visível no cenário local e também o seu fortalecimento. Além das ações já sistematizadas e 

desenvolvidas, está prevista a realização de um seminário para divulgação dos resultados deste 

trabalho, visando contribuir com o processo de sistematização da proposta pedagógica da EI do 

município. Será proposto que a apresentação do Seminário aconteça na Jornada Pedagógica do 

ano de 2019.   
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O trabalho com as gestoras foi potencializador por: agregar novos conhecimentos sobre o 

exercício da gestão escolar na EI; proporcionar trocas entre as gestoras com mais experiência e 

as participantes que estavam iniciando sua atuação na gestão; permitir o desvelar de um novo 

entendimento sobre o papel a ser desempenhado pelas participantes no âmbito das instituições de 

EI; e ter havido a sistematização e desenvolvimento de ações. Outrossim, aponta que é vasto o 

campo e as possibilidades de estudo sobre a gestão da EI, seja no âmbito do sistema ou da escola, 

com destaque para estudos que: possibilitem aprofundamentos sobre as relações entre o exercício 

da gestão escolar e as políticas públicas; elejam como objeto o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre as especificidades do exercício da gestão escolar na EI; além de estudos que 

permitam reunir informações e conhecimentos sobre as dimensões que devem compor o perfil 

do(a) gestor(a) escolar da EI.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Roteiro de entrevista semiestruturada  

 

 

TÉCNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA (2005/2008) 

 

 

1. Período de atuação. 

2. Informar o ano e a Lei de criação do Sistema Municipal de Educação.  

3. Destacar a organização da Secretaria de Educação (Setor de EI).  

4. Apontar as principais políticas/programas implementadas durante o período de 2005-2008 para EI.  
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Apêndice 2 – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

 

EX-SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO 

(2009/2012 – 2012-2014) 

 

1. Período de atuação. 

2. Iniciativas locais (políticas/programas) para atender a EI. 

3. Destacar as políticas/programas que estiveram/estão presente no município voltados ao atendimento 

da EI.  

4. Elencar as principais facilidades e dificuldades na elaboração do PAR no período que atuou como 

dirigente municipal.  

5. Elencar as estratégias de gestão utilizadas para operacionalizar a gestão da EI no âmbito do sistema.   
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Apêndice 3 – Roteiro de entrevista semiestruturada  

 

 

COORDENADORA GERAL - SETOR DE EI  

 

 

1. Período de atuação. 

2. Apontar como foi a participação na elaboração do PAR 

3. Destacar se o município fez adesão a políticas/programas vinculados ao PAR; 

4. Destacar se essas políticas foram implementadas. 

5. Citar as principais políticas/programas implementadas durante o período que atuou como 

coordenadora responsável pelo Setor da EI na secretaria de educação. 

6. Destacar as dificuldades/facilidades encontradas para a implementação dessas políticas. 
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Apêndice 4 – Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

 

TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

 

1. Período de atuação. 

2. Citar quais adesões o município fez via PAR direcionadas a EI. 

3. Das adesões realizadas, citar quais políticas/programas foram implementados.  

4. Destacar as dificuldades encontradas para que de fato estas políticas/programas fossem 

implementados. 

5. Destacar outras políticas/programas presente no município.   
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Apêndice 5 – Roteiro de perguntas direcionado aos órgãos municipais 

 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

Órgão _________________________________________________________________ 

Endereço ______________________________________________________________ 

Presidente ______________________________________________________________ 

Data de criação: _________________________________________________________ 

Qual lei/decreto de criação da instituição _____________________________________ 

 

A instituição tem sede própria? (  ) Sim     ( )Não  

Qual regime e o período de funcionamento? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Identificação de membros: 

 

MEMBROS REPRESENTAÇÃO EXERCÍCIO 

   

   

   

 

Destacar as principais ações desse órgão direcionada a Educação Infantil no contexto municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelas informações 
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Apêndice 6 – Questionário diagnóstico direcionado às gestoras 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS/PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE 

COARACI PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (2008-2016) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) Gestor (a): 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa que servirá 
como diagnóstico para analisar como o município de Coaraci/BA organizou e implementou a gestão das 

políticas públicas/programas para a Educação Infantil entre o período (2008-2016). Caso aceite fazer parte 

da referida pesquisa, o procedimento será preencher este diagnóstico e responder algumas perguntas sobre 
o seu trabalho como gestora. 

Como responsável por este estudo, comprometo-me de manter em sigilo todos os seus dados 

pessoais confidenciais. Garantimos, caso desista a qualquer momento da pesquisa (mesmo após assinatura 

desse termo), que basta avisar às pesquisadoras e este termo de consentimento será devolvido, bem como 
todas as informações dadas pela Senhora serão destruídas imediatamente, ou devolvidas para a Senhora, 

sem que haja nenhuma forma de prejuízo. 

Assim, se está claro para a Senhora a finalidade desta pesquisa e se concorda em participar como 
voluntária peço que assine este documento. 

Meus sinceros agradecimentos por sua colaboração, 

_____________________________           ______________________________ 
 Maricelia de Souza Pereira Moreira                Emilia Peixoto Vieira 

         Pesquisadora Responsável                                 Orientadora da Pesquisa 

 

Eu, ________________________________________, aceito participar da pesquisa “A GESTÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS/PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE COARACI PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL (2008-2016)”. Fui devidamente informado (a) sobre o objetivo da pesquisa e que posso retirar 
meu consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer penalização. Fui informada ainda 

que os dados serão tratados de modo a não causar danos à minha integridade pessoal, moral e profissional.  

 

 

COARACI-BA, ______/______/______                 ___________________________ 

                                                                                                            Assinatura  
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1. SOBRE A GESTÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM COARACI/BA 

 

1.1. Explique como foi o processo de escolha de gestor (quem organizou o processo, quem participou da 

votação na eleição, qual lei que regulamenta) em Coaraci/BA para o exercício na Educação Infantil. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

1.2. Quais foram os critérios adotados para escolha de gestor/a para o exercício na Educação Infantil em 

Coaraci/BA. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Explique o que te levou a concorrer ao cargo de gestora da Educação Infantil.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (1997-2017) 

 

2.1. MARQUE com um X, quais documentos publicados pelo Ministério da Educação/MEC para a 

Educação Infantil você conhece e já estudou. 

 

(  ) Programa Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE) - Desenvolvido desde 1997 - tem o objetivo 

de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição 

de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. 

(  ) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Resolução nº 6, de 13 de maio de 1998. 

(  ) Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) - Medida Provisória nº 173, de 

16 de março de 2004. 

( ) Em 2005, Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

(PROINFANTIL). 

( ) Implantação da Lei nº 11.114 de 2005, que altera os artigos 6°, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394/96 e 

torna obrigatório o início do ensino fundamental aos seis anos de idade.  

( ) Em 2006, lançamento do documento “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil”. 

( ) Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do 

Magistério/FUNDEB a partir da aprovação da Lei nº 11.494/2007 e do Decreto nº 6.253/2007 que 

passa a contemplar toda a educação básica com financiamento. 

(  ) Em 2007, criação do Plano de Ações Articuladas/PAR.  

(  ) Em 2007, Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007 que cria o PROINFÂNCIA; 

(  ) Em 2007, criação do Brasil Carinhoso. 

(  ) Em 2007, criação do “EI Manutenção”. 

( ) Em 2007, Programa Saúde na Escola (PSE) - Política intersetorial da Saúde e da Educação. 

( ) Em 2009, Criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/DCNEI. 

( ) Em 2009, institui a Emenda Constitucional 59/2009 - Altera a obrigatoriedade educacional para a 

educação de quatro a dezessete anos, antes estendida apenas ao ensino fundamental. 

(  ) Em 2009, Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) – a partir da Lei 11.947/09 e passou a 

atender todas as escolas públicas da Educação Básica. 

(  ) Lei nº 12.499/2011 - autoriza a União a transferir recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito 

Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
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públicos de educação infantil, e dá outras providências. Ampliação do acesso à creche e pré-escola e 

melhoria do atendimento. 

(  ) Resolução nº 28, de 27 de julho de 2012, estabelece critérios de transferência automática de 

recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal, para a manutenção de novas turmas de 

educação infantil, a partir do exercício de 2012. 

(  ) Edital nº 32/2012 - O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) propõe por meio 

do edital nº 32/2012, compra governamental de brinquedos. 

( ) Em 2014, aprovação do Plano Nacional de Educação/PNE (2014-2024) - (Lei n° 13.005/2014). 

( ) Portaria nº - 826, de 7 de julho de 2017 - Dispõe sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa – PNAIC.   

 

2.2 Caso tenha marcado uma ou mais alternativa, descreva como conheceu/estudou cada uma das 

políticas/programas dos documentos assinalado: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (1997-2017) À POLÍTICA 

LOCAL  

 

3.1. Das políticas/programa nacional para a Educação Infantil elencadas no item 2.1, qual (is) você têm/tem 

conhecimento de que esteja/estão presente(s) no município de Coaraci/BA. Descreva abaixo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Comente como conheceu/estudou a/as política/programa destacada acima: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

MARQUE com um X, as normatizações/documentos publicados pelo município para a Educação 

Infantil você conhece e já estudou. 

 

( ) Resolução n° 6 de 20 de dezembro de 2002 – dispõe sobre as normas para funcionamento da 

Instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental para as escolas do  sistema de ensino. 

(   ) Resolução n° 2 de 27 de maio de 2016 – complementa a Resolução de 2002, finalidade e função 

da Educação Infantil, idade corte para matrícula, número de crianças por professor, processo de 

avaliação EI, proposta pedagógica. 

( ) LEI nº 1152 de 20 de Junho de 2017 - Institui o Centro de Referência de Inclusão Educacional 

(CRIE), e dá outras providências. 

(  )Regimento Unificado das Escolas Públicas Municipais de Coaraci em vigor até 2016. 

( ) Resolução n° 8  de 2017, dispõe sobre Regimento Unificado das Escolas Públicas Municipais de 

Coaraci.  

(  )Matriz Curricular da Educação Infantil do município de Coaraci em vigor até 2017. 

( ) Resolução n° 18 de 2017, dispõe sobre aprovação da Matriz Curricular da Educação Infantil.  
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3.2. Comente como conheceu/estudou o/os documento/s assinalado acima: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Você tem conhecimento da existência dos conselhos de Educação e Fórum de Educação do município 

de Coaraci? 

 

Conselho Municipal de Educação/CME   (   ) sim    (   ) não    

Conselho de Alimentação Escolar/CAE   (   ) sim    (   ) não    

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (   ) sim    (   ) não    

      Fórum Municipal de Educação   (   ) sim    (   ) não    

 

3.3. Comente pelo menos uma ação de cada Conselho que você tem conhecimento: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.4. Você tem conhecimento sobre o Conselho Tutelar de Coaraci? Comente pelo menos uma ação desse 

Conselho. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

                                                                                                                                                Muito obrigada! 
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Apêndice 7 – Resultado dos diálogos com as gestoras da EI de Coaraci/BA – 2018 – 

proposta para critérios a integrar o Decreto nº 6.125, de 28 de janeiro de 2015, que 

regulamenta a eleição para diretor(a) e vice-diretor(a) em Coaraci/BA 

 

PRODUTO FINAL 

 

CRITÉRIOS A INTEGRAR O DECRETO Nº 6.521, DE 28 DE JANEIRO DE 2015, QUE 

REGULAMENTA A ELEIÇÃO PARA DIRETOR (A) E VICE-DIRETOR (A) EM 

COARACI/BA (minuta)  

 

 

1. Inclusão de critérios no Decreto Municipal nº 6.115 de 2015, para orientar a escolha de diretor (a) e 

vice-diretor (a) de instituições de Educação Infantil.  

Formação inicial em Pedagogia; 

• Especialização em Ed. Infantil ou Gestão Escolar; 

• Participação em curso básico de formação para candidatos ao cargo de diretor (a) e vice-diretor 

(a) de instituições de Educação Infantil; 

• Experiência de no mínimo 02 anos na Educação Infantil: ou na docência, ou gestão ou na 
coordenação;  

• Composição das chapas para o pleito ao cargo na gestão da EI: Diretor (a) e Vice-diretor (a).  

 

2. Organizar a eleição para diretor (as) e vice-diretor (a) das escolas públicas da rede municipal, em duas 

etapas: 

Primeira etapa - Curso básico de formação para gestores (as), com participação obrigatória, para todos 

os candidatos interessados em pleitear ao cargo de gestão escolar na Educação Infantil;  

Segunda etapa - Apresentação do plano de trabalho à comunidade escolar em Assembleia e eleição.  
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Apêndice 8 – Resultados dos diálogos com as gestoras da EI de Coaraci/BA – 2018 – 

proposta de roteiro de plano de trabalho para os(as) gestores(as) 

 

PRODUTO FINAL 

 

PROPOSTA DE ROTEIRO DE PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO ESCOLAR NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM COARACI/BA 

 

MINUTA DE ROTEIRO DE PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

Caros (as) gestores (as), 

Apresentamos a seguir, uma proposta/roteiro que visa auxiliá-los (as) na elaboração do seu Plano 

de Trabalho para a gestão escolar na educação infantil. Este Plano deve apresentar a forma como serão 

executadas todas as ações planejadas. É um documento que expressa os compromissos assumidos com a 

comunidade escolar na qual se deseja ser gestor (a).  

Esta proposta foi construída a partir das experiências e contribuições das gestoras em exercício na 

gestão escolar das instituições de educação infantil da Rede Pública Municipal de Coaraci/BA em 2018. 

O roteiro contempla os principais aspectos a serem abordados na elaboração do documento, 

especificamente, em instituições de educação infantil. 

Nesse sentido, ao construir o Plano de Trabalho, é necessário que esteja explicitado a escola real, 

a escola ideal e quais caminhos serão percorridos a fim de aproximar a realidade do que de fato dever ser 

uma escola pública, com qualidade social. Importante destacar que as ações projetadas devem ser possíveis 

de realização e implementação.   

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (caracterização)  

 

Neste tópico, destaque as principais informações da escola: nome da instituição, endereço 

completo, localização/zona; entidade mantenedora; atos de criação de reconhecimento; CNPJ; INEP; 

caracterização da comunidade onde a instituição está inserida, seus aspectos geográficos, socioeconômico, 

éticos, culturais e religiosos da comunidade; horário de funcionamento, turmas atendidas.  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Aqui, deverá ser explicitado o motivo que justifica a construção do Plano de Trabalho, qual seja, 

atender ao disposto na Resolução n° 25 de 2017, que fixa normas para autorização do exercício das funções 

de Diretor (a) e Vice-diretor (a) do Sistema Municipal de Ensino de Coaraci-Bahia e dá outras 

providências. Em seu art. 3º, inciso X, a normativa determina que, por ocasião da inscrição, os candidatos 
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(chapa) deverão apresentar um Plano de Trabalho referente à unidade para qual estão concorrendo. Neste 

tópico, também deverá ser apresentada a chapa (nome completo, endereço, telefone).   

 

2. HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO 

 

Este tópico é muito importante! Descreva a história da instituição, destacando os motivos de sua 

criação, atos legais e normativos (decretos, resoluções, leis) e os fatos mais importantes. Vocês poderão 

conversar com moradores mais antigos, familiares, funcionários que conheçam a história da instituição, 

além de buscar documentos e informações em órgãos públicos, como o Conselho Municipal de Educação 

(CME).  

 

3. JUSTIFICATIVA  

Nesta seção, aponte quais motivos impulsionaram você e o (a) colega a compor a chapa e participar 

da eleição para diretor (a) e vice-diretor (a) na instituição de Educação Infantil que pretende exercer a 

função. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E TEÓRICA  

Aponte as principais leis e normativas que reconhece o direito da criança à educação infantil e 

especifica a educação das crianças como primeira etapa da educação básica:  

• Constituição Federal de 1988 - artigos 205, 208 (incisos I, IV); 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) - artigo 29 que dispõe sobre a EI como 

primeira etapa da educação básica e sobre a finalidade da educação das crianças pequenas.  

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI/2010) – no que refere-

se às concepções de: criança, infância e educação infantil; 

• CF de 1988, LDB (1996) - os princípios da gestão democrática do ensino público; 

• Módulo “Conselho Escolar, gestão democrática da educação e escolha de diretor” - Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares no quanto aos mecanismos de 

participação.   

 

5. OBJETIVOS GERAIS (ESTRATÉGICOS)  

 São as situações que a instituição pretende atingir num dado período de tempo. 

 Exemplo: Fortalecer o Colegiado Escolar 

 

6. METAS  

 As metas respondem aos objetivos estratégicos. São os resultados que a instituição espera obter 

após a execução das ações. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

Objetivo 

estratégico 

Metas ou 

objetivos 

específicos 

Justificativa 
Ações ou 

estratégias 

de ação 

Período 

 

Recursos 

materiais 
Avaliação 

Ex.: Melhorar 

o índice de 

aprendizagem 

das crianças. 

O que fazer? 
Para que 

fazer? 
Como fazer? Quando? 

Com que 

fazer? 

Quem vai 

fazer? 

       

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A DIMENSÃO ADMINISTRATIVA  

Objetivo 

estratégico  

Metas ou 

objetivos 

específicos  

Justificativa  Ações ou 

estratégias 

de ação  

Período 

 

Recursos 

materiais 

Avaliação 

Ex.: Organizar 

os 

documentos e 

registros das 

crianças. 

O que fazer? Para que 

fazer? 

Como fazer? Quando? Com que 

fazer? 

Quem vai 

fazer? 

       

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A DIMENSÃO FINANCEIRA 

Objetivo 

estratégico 

Metas ou 

objetivos 

específicos 

Justificativa 
Ações ou 

estratégias 

de ação 

Período 

 

Recursos 

materiais 
Avaliação 

Planejar com 

os membros 

da Unidade 

executora e 

dos órgãos 

colegiados a 

proposta de 

investimento 

dos recursos 

do PDDE. 

O que fazer? 
Para que 

fazer? 
Como fazer? Quando? 

Com que 

fazer? 

Quem vai 

fazer? 

       

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Fortalecer o colegiado escolar. 

META 

Promover, pelo menos, duas reuniões 

com o colegiado por semestre. 
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7. AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  

 

Na sua experiência como profissional da educação, certamente você já deve ter percebido como o 

trabalho da escola torna-se muito mais produtivo e agradável quando há diálogo entre os vários segmentos 

(crianças, pais, mães, professores (as), gestores (as), funcionários (as) e representantes da comunidade).   

Nesse sentido, a avaliação do Plano de Trabalho pode ser uma excelente oportunidade de 

promover a participação de todas as pessoas que participam e integram à escola, de modo construir uma 

escola mais democrática. 

 Assim, será importante destacar neste tópico a forma como vai oportunizar aos segmentos da 

escola expressar suas opiniões e sugestões no que refere-se ao que foi projetado no Plano de Trabalho, os 

objetivos e metas alcançados, os não alcançados e quais os esforços necessários ao cumprimentos destes.  

 

REFERÊNCIAS 

  

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, 05 de outubro de 1988.  

________. Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

dá outras providências. Brasília, 13 de julho de 1990.  

________. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996. 

LÜCK, Heloísa. A aplicação do planejamento estratégico na escola. Revista Gestão em Rede. n.19, abr. 

2000, p.8-13.  

MARÇAL, Juliane Corrêa. Progestão: como promover a construção coletiva do projeto pedagógico 

da escola? Módulo III / Juliane Corrêa Marçal, José Vieira de Sousa; coordenação geral Maria Aglaê de 

Medeiros Machado. Brasília: Consed – Conselho, 2009.  
 

 

REFERÊNCIAS PARA CONSULTA (normatizações local)  

 

COARACI. Resolução CME nº 6, de 20 de dezembro de 2002. Fixar normas para funcionamento das 

instituições de Educação Infantil, Ensino Fundamental, integrantes do Sistema Municipal de Ensino, e dá 

outras providências. 
  

COARACI. Decreto Municipal nº 6521/2015 de 28 de janeiro de 2015. Regulamenta o Processo 

Eleitoral para as eleições de Diretor (a) e Vice-diretor (a) nas Escolas da Rede Municipal de educação e 
dá outras providências.  

 

COARACI. Lei Municipal nº 1135 de 07 de junho de 2016. Dispõe sobre a Reestruturação e Gestão do 
Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Público de Coaraci, Estado da Bahia.  

 

COARACI. Resolução CME nº 02, de 27 de maio de 2016. Complementa a Resolução CME nº 6 de 

2002, para atendimento às Legislações Educacionais vigentes que tratam da Educação Infantil.   
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Apêndice 9 – Resultados dos diálogos com as gestoras da EI de Coaraci/BA – 2018 – 

proposta de curso básico de formação para gestor(a) da EI 

 

 

PRODUTO FINAL 

 

PROPOSTA DE EMENTA DE CURSO BÁSICO PARA FORMAÇÃO INICIAL DO 

GESTOR(A) ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1º MOMENTO  

1. A EDUCAÇÃO INFANTIL COMO DIREITO  

1.1. O direito à educação infantil na Constituição Federal de 1988. 

1.2. A educação infantil como primeira etapa da educação básica – LDB (1996). 

1.3. Principais conquistas da Educação Infantil frente às disposições da CF (1988) e da LDB (1996). 

1.4. Pressupostos teórico-metodológicos das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil para 

o trabalho na educação infantil (2010).  

1.5. Gestão da educação infantil no Sistema Municipal de Coaraci/BA: limites, desafios, possibilidades.  

 

 

2º MOMENTO 

 

2. O PAPEL DO (A) GESTOR (A) ESCOLAR FRENTE AOS PRECEITOS DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA (CF/1988 e LDB/1996) 

2.1. Os mecanismos de participação na escola.  

2.2. Conselho Escolar como espaço de decisão e deliberação das questões pedagógicas, administrativas, 

financeiras e políticas da escola. 

2.3. Desafios do gestor da EI no exercício da gestão escolar.  

 

DURAÇÃO: 8 h (1 dia) 

 

ORGANIZAÇÃO/OFERTA: Secretaria Municipal de Educação de Coaraci/BA 
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Apêndice 10 – Resultados dos diálogos com as gestoras da EI de Coaraci/BA – 2018 – 

proposta de seminário para divulgação da pesquisa no município de Coaraci/BA 

 

 

PRODUTO FINAL 

 

PROPOSTA DE SEMINÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA 

(MINUTA) 

 

MÊS: NOVEMBRO 

DURAÇÃO – 4 HORAS  

TEMA: A EDUCAÇÃO INFANTIL EM DEBATE  

OBJETIVOS: 
 

 Dia: -------------- 

 

Local: Auditório Tânia Guimarães 
 

Público alvo: Representantes dos Conselhos de Educação, Técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação, Profissionais da Educação Infantil  
 

Organização: Secretaria Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação (FME)    

 
8h30 - Abertura – Composição da mesa 

                                Atividade cultural  

 

9h00 - Apresentação dos resultados da pesquisa: As percepções das gestoras da rede Pública Municipal de 
Coaraci/BA acerca das políticas da EI (2008/2016) 

 

9h45 - Lanche  
 

10 horas - Palestra - As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil como documento 

orientador da organização do trabalho pedagógico na/da Educação Infantil  

 

 

Palestrante: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Mediadora do debate: XXXXXXXXXXXX  

 

 

10h30 – Intervalo 

 

10h50 – Diálogos - Articulação e sistematização da Proposta Pedagógica da Educação Infantil do 

município de Coaraci/BA 
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Apêndice 11 – Pauta do 5º encontro 

 

  

DATA: 01/08/2018 

  

8h30 - Acolhida/Abertura  

8h40 - Apresentação da pesquisa com as gestoras – Maricélia  

                     Entrega de minuta  

✓ Critérios para a eleição de gestores (as) da EI 

✓ Curso básico de formação para gestores (a) da EI 

✓ Roteiro de Plano de Trabalho  

 

9h00 - Palestra/Diálogo - “O perfil do (a) gestor (a) da EI”     

            Convidada: Professora Drª Emilia Peixoto  

 

10h - Lanche  

10h10 - Diálogos com a Professora Drª Emilia Peixoto (Continuação) 

11h50 - Agradecimentos  

12h00 - Encerramento  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 – Questionário direcionado à secretária de Educação e técnicos da Secretaria de 

Educação 

 

 

Prezada XXXXXXXXXXX, 
  

Estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada Gestão Escolar e o Trabalho Docente na Educação 

Infantil no sul da Bahia:  desafios e perspectivas, que tem como coordenadora geral a Profª Drª Emilia 

Peixoto Vieira, e como objetivo principal estudar a gestão da educação infantil em vários municípios do 
sul da Bahia.  

Na oportunidade gostaríamos de inserir o município de XXXXXXXX como campo de pesquisa, caso seja 

do vosso interesse envie os dados preliminares, abaixo descritos: 
 

Preencha o espelho com as informações solicitadas: 

  
1.  Plano de carreira:                                                             (  ) sim  (  ) não  

2.  Diretrizes municipais de educação Infantil:                     (  ) sim  (  ) não 

3. Conselho Municipal de Educação                                     (  ) sim  (  ) não 

4. Setor na Secretaria de Educação responsável pela EI       (  ) sim  (  ) não 
5. Trabalha com instituições públicas conveniadas:              (  ) sim  (  ) não 

    Caso a resposta seja positiva indique a quantidade ______ 

 
6. Quantidade Escola Infantil (separando creche e pré-escola) 

     urbana: creche _____ pré-escola _____    

     campo: creche  ____  pré-escola _____ 
     OBS.: Discriminar quando apenas forem salas (quantitativo). 

 

7. Quantidade de coordenadores pedagógicos: 

      urbano: _____  campo: ________  
 

8. Quantidade diretores:  

     urbano ________  campo: _______  
     vices: urbano ______  campo: _______ 

 

9. Quantidade de professores, auxiliares, pajem (profissionais que atuam em sala de aula com as crianças):  

      urbano____    campo:________ 
 

10. Quantidade de crianças atendidas: 

        urbano: creche _________  pré-escola __________ 
        campo: creche _________  pré-escola __________ 

 

11. Quantidade de escolas:  
       pequeno porte: urbano: ______campo: _____ 

       médio porte: urbano:  _______campo: ________ 

       grande porte: urbano: _______campo: __________ 
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Anexo 2 – Ficha de identificação (perfil) 
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