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A MATERIALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DA CRECHE: com a palavra, as professoras 

 

 

 

RESUMO 

 

Nesta dissertação foi problematizada a prática pedagógica a partir das situações-

limites que surgem na prática pedagógica (PP) das profissionais da creche. A investigação foi 

realizada centrando-se na seguinte questão de pesquisa: como vem ocorrendo na creche a 

materialização das Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil (DCMEI) de 

Una/BA? Para responder à questão de pesquisa, definimos como objetivo geral: dialogar com 

as profissionais da Creche Municipal Girassol (CMG) de Una/BA sobre o processo de 

materialização das DCMEI na sua PP; e objetivos específicos: a) identificar as conexões entre 

as DCMEI, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e a PP cotidiana; b) identificar as questões 

que dificultam e/ou facilitam o processo de materialização das DCMEI na PP das 

profissionais; c) identificar relações entre a organização do espaço, uso do tempo, adequação 

à faixa etária e ao número de crianças por turma; e d) analisar e refletir sobre os conceitos de 

infâncias e de crianças explícitos nos marcos legais da Educação. Os sujeitos da pesquisa 

foram 18 profissionais de uma creche no município de Una/BA. Os encontros foram 

nomeados de Rodas de Diálogos. Primeiro porque a perspectiva metodológica adotada foi a 

do diálogo fundamentado em Paulo Freire; e segundo, porque sentava-se em círculo, o que 

facilitava a comunicação e a percepção do que, por vezes, não era dito, mas era expresso por 

olhares, inquietações e outros movimentos. Os instrumentos metodológicos foram: os 

diálogos, principal objetivo da pesquisa-ação existencial (P-AE); registro (caderno de 

itinerância, relatos escritos pelas pesquisadoras coletivas — PC); gravador de voz (celular) e 

máquina fotográfica. Para este estudo, seguiu-se como norte a P-AE sugerida por René 

Barbier (2007), acrescida dos fundamentos teóricos e metodológicos orientados por Paulo 

Freire (2005), na obra “Pedagogia do Oprimido”. A pesquisa teve como lócus para construção 

dos dados os recortes das unidades de significado (US) identificados nas rodas de diálogos 

entre as PC, ocorridos nos meses de abril a dezembro de 2018. Os dados construídos foram 

analisados a partir do desvelamento das categorias freireanas evidenciadas nas falas das 

pesquisadoras coletivas. As discussões teóricas foram fundamentadas nos trabalhos de 

Rosemberg (1984), Kramer (1995), Kuhlmann Jr. (1998), Faria e Palhares (1999), Vázquez 

(2007), Sarmento (2008), Qvortrup (2010), Corsaro (2011), entre outros, bem como nas 

DCMEI, PPP e nos marcos legais que fazem parte da legislação brasileira. A falta de opção 

ou de escolha e a possibilidade de dobrar a carga horária apareceram nas reflexões e 

conclusões deste trabalho sobre o real motivo das profissionais estarem na creche. Do que foi 

interpretado, concluiu-se que as PP parecem não se concretizar na creche, de acordo com as 

DCMEI, e que as profissionais da creche necessitam de uma formação continuada concisa, 

fundamentada nos pressupostos teóricos da Sociologia da Infância e, também, na legislação 

educacional brasileira, podendo contribuir, desse modo, para o desvelamento da identidade da 

creche, assim como para o desenvolvimento da PP com os bebês. Assim, o produto final desta 

pesquisa foi uma formação específica para essas profissionais. 

Palavras-chave: Crianças. Infâncias. Creche. Prática Pedagógica.  



  

THE MATERIALIZATION OF OFFICIAL DOCUMENTS IN THE PEDAGOGICAL 

PRACTICE OF CRECHE: with the word, teachers 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this dissertation, we problematize the pedagogical practice based on the situations-

limits that arise in the pedagogical practice (PP) of the nursery professionals. The research 

was carried out focusing on the following research question: How has it occurred in the day-

care center, the materialization of the Una / BA? S Municipal Education Guidelines for Early 

Childhood Education (DCMEI)? To answer the research question, we defined as a general 

objective: dialogue with professionals of the Girassol Municipal Nursery (CMG) of Una / BA 

on the process of materializing the DCMEI in their PP; and specific objectives: a) to identify 

the connections between the DCMEI, the Political Pedagogical Project (PPP) and the daily 

PP; b) identify the issues that make it difficult and / or facilitate the process of materializing 

the DCMEI in the PP of the professionals; c) to identify relationships between the 

organization of the space, use of time, adequacy to the age group and the number of children 

per class; and d) analyze and reflect on the concepts of childhood and explicit children in the 

legal frameworks of Education. The subjects of the survey were 18 professionals from a day 

care center in the city of Una / BA. The meetings were named Wheels of Dialogues. First, 

because our methodological perspective is the dialogue based on Paulo Freire; and second, 

because we sat in a circle, which facilitated communication and perception of what was 

sometimes not said, but was expressed by looks, restlessness, and other movements. The 

methodological tools were: dialogues, main objective of existential research-action (P-AE), 

record (roaming notebook, reports written by collective researchers - PC), voice recorder 

(cellular) and camera. For this study, we are guided by the P-AE suggested by René Barbier 

(2007), added by the theoretical and methodological foundations guided by Paulo Freire 

(2005) in the work "Pedagogy of the Oppressed". The research had as a locus for data 

construction the cutouts of the units of meaning (US) identified in the dialogues between the 

PCs, which occurred in the months of April to December 2018. The data constructed were 

analyzed from the unveiling of the freirean categories evidenced in the lines The theoretical 

discussions were based on the works of Rosemberg (1984), Kramer (1995), Kuhlmann Jr. 

(1998), Faria and Palhares (1999), Vázquez (2007), Sarmento (2008), Qvortrup (2010), 

Corsaro among others, as well as in the DCMEI, PPP in the legal frameworks that are part of 

the Brazilian legislation. The lack of choice or choice and the possibility of doubling the 

workload appeared in our reflections and conclusions about the real reason for the 

professionals to be in daycare. From what has been interpreted, we conclude that PPs do not 

seem to take place in the day care center, according to the DCMEI, and that nursery 

professionals need a continuous, concise formation based on the theoretical presuppositions of 

Sociology of Childhood and also on educational legislation Brazilian society, thus 

contributing to the unveiling of the identity of the day care center, as well as to the 

development of PP with infants. Thus, the final product of this research was a specific 

training for these professionals.  

Keywords: Children. Childhood. Nursery. Pedagogical Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

O motivo de pesquisar a Educação Infantil (EI) na modalidade creche, no município 

de Una/BA, teve início com minha trajetória acadêmica e profissional. Ambas ligadas à minha 

existência e conectadas à minha atuação enquanto professora da EI. 

Nesta conjuntura, além de ser professora da EI, concursada no município de 

Ilhéus/BA, tive a oportunidade de ser professora contratada, no período de 2005 a 2008, e de 

ser coordenadora pedagógica, de 2009 a 2016, no município de Una/BA, a 60 km de 

Ilhéus/BA. Desses anos trabalhados no município de Una/BA, os dois últimos foram como 

coordenadora pedagógica da única creche que o município possui, na qual desenvolvi minha 

pesquisa na época do curso de especialização. Ali, pude observar e perceber, no cotidiano, o 

quanto poderia contribuir com a melhoria da educação naquele espaço. De 2009 a 2011, 

trabalhei, também, como tutora da Educação a Distância (EAD) na Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), onde não pude permanecer por mais tempo, por questões de saúde. 

Em 2015, ingressei no Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação 

(PPeGE/UESC), no qual dialogamos sobre EI. Participei, também, de uma pesquisa, que está 

em fase de conclusão, em 28 municípios do Sul da Bahia, que tem como objeto de pesquisa as 

reformas educacionais implementadas a partir de 1990 e as implicações dessas no trabalho 

dos docentes, com estudos e reflexões atuais, e por isso relevante para nossa trajetória aqui. 

Como integrante da pesquisa, participei de vários eventos regionais, estaduais e nacionais, 

inclusive dos projetos de extensão da instituição, como, por exemplo, Brincando e 

Aprendendo na Educação Infantil e Fortalecimento e Articulação da Educação Infantil. A 

partir daí, nasceu o desejo de participar da seleção para o Mestrado Profissional em Educação 

da UESC, pois percebi que apenas esses cursos não dariam conta de uma formação sólida na 

área. Na verdade, precisaria de uma formação com embasamentos teórico-práticos 

consistentes e atualizados. 

Entre maio de 2015 e dezembro de 2016, participei do curso “O Trabalho do 

Coordenador Pedagógico na Educação Infantil” — uma parceria da Secretaria Municipal de 

Educação de Una, dentre outras Secretarias de Educação, e a UESC. Esse curso foi realizado 

através do Projeto de Extensão “Articulação e Fortalecimento da Educação Infantil”, tendo 

como público-alvo os coordenadores pedagógicos atuantes nesta etapa da Educação Básica 

(EB). 
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A atividade de intervenção proposta pelo curso foi realizada na creche do município 

de Una/BA. O trabalho, intitulado “Todos cuidam, todos educam”, teve como objetivo propor 

a reflexão das profissionais e da comunidade em geral. 

Ainda em 2016 cursei como aluna especial, no Mestrado Profissional em Educação da 

UESC, a disciplina “Gestão dos Espaços Públicos e Relação com a Comunidade”. Vale 

ressaltar que, nas experiências compartilhadas com o grupo, encontramos situações com 

trocas entre os pares nas inúmeras ações desenvolvidas, uma espécie de coparticipação, que 

tornaram mais transparentes os significados e conteúdos das experiências vivenciadas. Tudo 

isso nos fez entender, naquele momento, que o trabalho com crianças pequenas tem as suas 

especificidades e que só poderá ser construtivo se estiver pautado nos canais de escuta, 

diálogo, confiança e, principalmente, na aceitação das peculiaridades de cada um. 

Portanto, ao se considerar as crianças como interlocutoras e coautoras, reconhece-se 

que a “experiência de crescimento não é somente da criança, mas é, ao mesmo tempo, ou 

pode ser pelo menos potencialmente, uma experiência de crescimento dos adultos” (BONOMI 

apud SCHIFINO et al., 2011, p. 168), e não poderia deixar de ser diferente comigo. Por isso, 

sinto-me crescendo a cada dia e querendo sempre mais. 

Com o propósito de me aperfeiçoar, em 2017, resolvi participar da seleção do 

mestrado, por acreditar que ele contribuiria mais com as ações que pretendia desenvolver, 

além de ser um desafio maior. Assim, na minha concepção de professora da EI, implicada 

nesse processo, permaneci estudando as inquietações que perpassam as histórias de vida das 

crianças pequenas e suas especificidades, escutando as profissionais para compartilhar as 

práticas pedagógicas (PP) por meio, também, da formação continuada. 

Assim, mostra-se, em minha trajetória profissional, a coerência entre o meu percurso e 

a pesquisa desenvolvida juntamente com meu grupo de pesquisa, coordenado pela Profa. Dra. 

Emilia Peixoto Vieira, e o projeto de extensão “Brincando e Aprendendo na Educação 

Infantil”, coordenado pela minha orientadora Profa. Dra. Cândida Maria Santos Daltro Alves, 

que está pautada nos diálogos com os sujeitos, o que proporciona momentos de trocas, 

estudos e formação, provocando uma série de inquietações para serem problematizadas, assim 

como esta questão de pesquisa a seguir: Como vem ocorrendo a materialização das 

Diretrizes Curriculares Municipais para Educação Infantil na creche? 
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Para responder a esta questão de pesquisa, definimos como objetivo geral: dialogar 

com as profissionais da Creche Municipal Girassol (CMG) sobre o processo de materialização 

das Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil (DCMEI) na sua PP. 

Elencamos como objetivos específicos: 

 Identificar as conexões entre as DCMEI, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e 

a PP cotidiana; 

 Identificar as questões que dificultam e/ou facilitam o processo de 

materialização das DCMEI na PP das profissionais; 

 Identificar relações entre a organização do espaço, uso do tempo, adequação à 

faixa etária e ao número de crianças por turma; 

 Analisar e refletir sobre os conceitos de infâncias e de crianças explícitos nos 

marcos legais. 

As discussões teóricas foram fundamentadas nos trabalhos de Rosemberg (1984), 

Kramer (1995), Kuhlmann Jr. (1998), Faria e Palhares (1999), Vázquez (2007), Sarmento 

(2008), Qvortrup (2010), Corsaro (2011), entre outros, bem como as DCMEI, PPP e os 

marcos legais que fazem parte da legislação brasileira. 

Os sujeitos desta pesquisa são 18 profissionais que atuam na Creche Municipal 

Girassol (CMG) no município de Una/BA.  

Para organizar os estudos, procedimentos e resultados da pesquisa, o presente relatório 

está estruturado em quatro seções. Sendo: 

A trajetória política e a constituição dos direitos da infância. Neste capítulo, 

trataremos brevemente de algumas concepções que perpassam pela educação das crianças 

pequenas, principalmente as que frequentam os espaços da creche. Para tanto, sistematizamos 

essas reflexões em quatro partes distintas e, ao mesmo tempo, interligadas. Começaremos 

com algumas reflexões sobre a Educação Infantil (EI); depois, faremos uma abordagem sobre 

os conceitos de crianças e infâncias, inclusive fazendo um resgate com base nos documentos 

oficiais e teóricos da área; em seguida, destacaremos a creche na perspectiva educar e cuidar; 

e, por fim, faremos uma conexão com as PP. 
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A contextualização da pesquisa. Inicialmente, neste capítulo, apresentaremos um 

pouco da história do município de Una/BA, seguida pela história da EI, evidenciando, 

contudo, a história da constituição da Creche Municipal Girassol (CMG) – nome fictício, por 

ser a única instituição no município que atende as crianças de 1 a 3 anos e 11 meses. Em um 

segundo momento, destacaremos a situação atual desta instituição em suas formas de 

organização. Ressaltaremos ainda que, no processo de análises, buscamos colocar em 

evidência os elementos constituintes das condições de trabalho dessas profissionais, 

dialogando sobre as concepções e minucias que norteiam o desenvolvimento das PP com 

esses bebês. 

Fundamentos metodológicos. Aqui, apresentaremos nossa opção metodológica, que 

se fundamenta na Pesquisa-ação existencial (P-AE) formulada por Barbier (2007) e se articula 

aos pressupostos da “Pedagogia do Oprimido”, uma das obras elaborada por Paulo Freire 

(2005). Existem estreitos vínculos entre estes dois autores, conforme destacaremos mais 

adiante, já que ambos são existencialistas e defendem a liberdade como uma das 

características fundamentais do ser humano. Nesta perspectiva, ambos estão vinculados ao 

pensamento de Sartre (1970), o filósofo da liberdade. Em seguida, descreveremos o percurso 

da pesquisa. 

Apresentação e análise dos dados – Neste capítulo, apresentaremos, primeiramente, 

a identificação dos sujeitos, seus perfis e trajetórias, com a finalidade de conhecer um pouco 

da realidade das profissionais da CMG, para compreendermos melhor as PP que realizam com 

os bebês e seus elementos constitutivos; depois; traremos uma breve reflexão sobre as 

unidades de significados (US), abordando a relevância destas para apreendermos os diálogos; 

e finalizaremos com as análises dos dados desvelados por meio das rodas de diálogos.  

Finalizando, apresentaremos os resultados da pesquisa e o produto resultante — uma 

formação continuada específica para a creche, na qual desenvolvemos conteúdos propostos 

pelas próprias profissionais, sinalizados nas rodas de diálogos, para sanar algumas lacunas 

elencadas por elas durante o andamento da pesquisa. 

Com esta pesquisa, esperamos contribuir com a educação do município, visto que 

defendemos uma EI de qualidade, na qual a criança deve ser o centro do planejamento 

curricular, já que é ela um sujeito histórico e de direitos e que, por meio das brincadeiras e 
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interações em suas práticas cotidianas, constrói sua identidade pessoal e coletiva na produção 

das culturas infantis. 
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2 A TRAJETÓRIA POLÍTICA E A CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS DA 

INFÂNCIA 

2.1 A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica: princípios gerais 

A construção da identidade da EI, em nosso país, insere-se no contexto da história das 

políticas de atendimento à infância. A partir da década de 1980, no processo de 

redemocratização do país, o campo da Educação Infantil ganhou um grande impulso, tanto no 

plano das pesquisas e do debate teórico, quanto no plano legal e de políticas públicas. 

A Constituição Federal (CF), em artigo 208, inciso IV (BRASIL, 1988), reconheceu o 

dever do Estado e o direito da criança de ser atendida em creches e pré-escolas e vinculou 

esse atendimento à área educacional. Inseriu, ainda, mudanças no que tange ao tratamento 

dado à EI, passando a ser, ao menos do ponto de vista legal, um direito da criança, e não da 

mãe que trabalha (BRASIL, 1988). O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 

1990a) destaca, também, o direito da criança a esse atendimento. No seu Capítulo II – Da 

Educação Básica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) traz a EI em 

destaque na Seção II, em dois de seus artigos, os quais se apresentam nos seguintes termos: 

Art. 29 – A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco 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 cinco anos de idade (BRASIL, 

1996a, p. 10). 

A LDB, pela primeira vez na história das legislações brasileiras, proclamou a EI como 

direito das crianças de 0 a 6 anos e dever do Estado (CERISARA, 2002). Isto porque 

reconheceu a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica (EB), saindo do 

campo da assistência social e passando a ser ofertada pelas secretarias municipais de 

educação, ou pelos princípios da CF de 1988, que manteve a obrigatoriedade do ensino de 1º 

grau, que passou a se chamar Ensino Fundamental e estabeleceu, como dever do Estado, a 

oferta deste. Nas Constituições anteriores não havia diretrizes nacionais para a educação pré-

escolar, mas apenas uma referência a ela, como, por exemplo, em forma de dispositivo da Lei 

n. 5.692 (BRASIL, 1971), que tratou da reforma do ensino de 1º e 2º graus, juntamente com o 
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capítulo do ensino de 1º grau (art. 19, § 2º), determinando que os sistemas de ensino velassem 

para que as crianças de idade inferior a sete anos recebessem conveniente educação em 

escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes.  

Estudos desenvolvidos por Sucupira (1996) e Oliveira (1992) postulam que essa 

questão da descentralização da educação não é mesmo recente, uma vez que esteve presente 

em vários outros momentos. Dentre eles, pode-se destacar o período imperial, na Primeira 

República, no Manifesto dos Pioneiros, durante a tramitação da primeira Lei de Diretrizes e 

Bases de 1961 e no decorrer dos anos 1980. Este estudo não se propõe a explicitar, 

detalhadamente, cada um deles, mas é interessante reafirmar que a distribuição das 

competências entre os entes federados vêm na esteira das formulações legais. 

Em consonância com a LDB (BRASIL, 1996a), a fim de seguir suas orientações, foi 

criado o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil — RCNEI (BRASIL, 1998), 

com o intuito de contribuir com a inserção ou realização de práticas educativas de qualidade 

que pudessem ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças.  

É importante destacar que, de acordo com estudos realizados por Cerisara (1999), é 

preciso verificar até que ponto esse referencial, efetivamente, garante a especificidade 

defendida por especialistas da área para o trabalho a ser realizado com meninos e meninas de 

0 a 6 anos em instituições educativas, como creches e pré-escolas; além disso, é preciso 

verificar, ainda, se ele contempla o que anuncia. Outro aspecto que merece destaque é que o 

RCNEI atropelou, também, as orientações do próprio Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), uma vez que foi publicado antes mesmo que as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil — DCNEI, estas sim mandatórias, fossem aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) — parece que havia uma urgência por parte do MEC na 

divulgação da RCNEI (CERISARA, 1999). 

Cerisara (1999) ainda reafirma o quanto foi prematura a elaboração deste documento, 

uma vez que ainda persiste a necessidade de um amadurecimento da área, inclusive para saber 

se cabe, dentro da especificidade da EI, um documento denominado Referencial Curricular, 

em função dos sentidos que o termo “currículo” carrega. A esse respeito, segundo preconiza 

Cerisara (1999, p. 44), 

a Educação Infantil, pela sua especificidade, ainda não estava madura 

para produzir um referencial único para as instituições de Educação 
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Infantil no país. Os pesquisadores e pesquisadoras da área revelam, 

nestes pareceres, que o fato de a Educação Infantil não possuir um 

documento como este não era ausência ou falta, mas sim 

especificidade da área que precisa, ainda, refletir, discutir, debater e 

produzir conhecimentos sobre como queremos que seja a educação 

das crianças menores de sete anos em creches e pré-escolas. 

Nessa perspectiva, em seguida, no ano de 1999, foi instituído o primeiro documento 

das DCNEI, Resolução Conselho de Educação Básica (CEB) n. 1, com o objetivo de orientar 

as Instituições de EI dos Sistemas Brasileiros de Ensino, na organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. Em 2009, tais Diretrizes 

passaram por uma reestruturação, através da Resolução CNE/CEB n. 5 (BRASIL, 2009a) que 

se configuram como normas obrigatórias para a EI, cujo objetivo é orientar as propostas 

pedagógicas, norteando seus currículos e conteúdos mínimos, considerando a criança como o 

centro do planejamento, estabelecendo competências e diretrizes para essa etapa da educação. 

Como bem nos esclarece De Angelo (2016, p. 29): 

Pensar na problematização ou na elaboração de conceitos em Educação 

Infantil não significa defender um currículo pautado no mero ensino de 

conteúdos, na perspectiva da escolarização. Aliás, somos contundentemente 

informados pelas DCNEI (art. 11) da necessidade de rompimento com essa 

perspectiva de ― antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino 

Fundamental‖ (BRASIL, 2009, p. 12). Trata-se de pensar ―como orientar o 

trabalho junto às crianças de até três anos em creches e como garantir 

práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que se articulem, mas não 

antecipem processos do Ensino Fundamental‖ (BRASIL, 2009, p. 2). (DE 

ANGELO, 2016, p. 29)  

Busca ainda, a integração da Educação Infantil no âmbito da Educação Básica, como 

direito das crianças de 0 a 5 anos e suas famílias, ou seja, uma educação repleta de 

intencionalidades, essencialmente planejadas e constantemente avaliadas, pois as crianças 

necessitam ser reconhecidas em todas as suas diferentes linguagens e estimuladas no seu 

potencial criador. No entanto, para isso, precisamos desenvolver em cada um de nós um 

posicionamento político e pedagógico diante das questões que nos são impostas. 

 Avançando nessas discussões, surgiram os seguintes documentos: 

 Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n. 10.172 (BRASIL, 2001), trazendo 

um diagnóstico da realidade educacional brasileira em todos os seus níveis e 

modalidades, especificando diretrizes e propondo objetivos e metas a serem 

alcançados em diferentes prazos, de acordo com cada segmento. Porém, nunca 

superior aos dez anos. 
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 Política Nacional de Educação Infantil (PNEI): pelo direito das crianças de 0 a 

6 anos à educação (BRASIL, 2006d), seguido das ações em 19 de dezembro de 

2006, com a Emenda Constitucional nº 53 (BRASIL, 2006a), que criou o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e que deu nova redação 

ao artigo 208 da CF/1988, com nova definição da idade de cobertura na 

Educação Infantil (em creches e pré-escolas) para as crianças de até cinco anos 

de idade, e a reformulação das DCNEI (2009). 

Com o objetivo de continuar avançando, começou a tramitar, sob forma de Projeto de 

Lei n. 8.035/2010, o PNE 2011-2020, que foi aprovado como a Lei n. 13.005 (BRASIL, 

2014), trazendo dez diretrizes; dentre elas, a melhoria da qualidade (universalização da EI) na 

educação. Prosseguindo, a partir da regulamentação da Emenda Constitucional (EC 59/2009), 

a Lei n. 12.796 (BRASIL, 2009), ampliou a obrigatoriedade do Estado em oferecer educação 

dos quatro aos dezessete anos, sendo alvo da política de expansão da escolarização. Com isso, 

cabe aos pais e responsáveis não mais uma escolha/opção de matrícula da sua criança na pré-

escola, mas a obrigatoriedade de matriculá-la a partir dos quatro anos; caso contrário 

responderão pela omissão. 

Nessa trajetória, também, surgiu mais um documento, de cunho federal, intitulado 

“Critérios para um atendimento em creches que respeitem os direitos fundamentais das 

crianças” (BRASIL, 1995), elaborado pelas pesquisadoras Maria Malta Campos e Fúlvia 

Rosemberg. Este documento aborda eixos para cotejamento ou proposição de um atendimento 

de qualidade, quanto ao que tem sido realizado nas unidades com crianças de 0 a 3 anos e 11 

meses, no que tange às políticas de Educação Infantil.  

Nele, aparecem como critérios os próprios direitos das crianças já explicitados: o 

direito à brincadeira; à atenção individualizada; a um ambiente aconchegante, seguro e 

estimulante; ao contato com a natureza; à higiene e à saúde; a uma alimentação sadia; ao 

desenvolvimento da criatividade, imaginação e capacidade de expressão; ao movimento em 

espaços amplos; à proteção, ao afeto e à amizade; à expressão dos seus sentimentos; a uma 

especial atenção, durante o período de adaptação; ao desenvolvimento da sua identidade 

cultural, racial e religiosa (BRASIL, 1995).  
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Do mesmo modo, é lançado mais um documento direcionado à creche: “Brinquedos e 

brincadeiras nas creches” (BRASIL, 2012). Este trabalho foi desenvolvido com a colaboração 

da professora Dra. Tizuko Morchida Kishimoto e da consultora Dra. Adriana Freyberger, 

elaborado pelo MEC, em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB) e a União das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), tendo como objetivo atender a Emenda 

Constitucional n. 59 (BRASIL, 2009b), que prevê a obrigatoriedade do ensino de quatro a 

dezessete anos e amplia a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da 

educação básica, atendendo também as recomendações das DCNEI (BRASIL, 2009a). 

“Brinquedos e brincadeiras nas creches” é um documento técnico tem a finalidade de nortear 

os profissionais da creche “na seleção, organização e uso de brinquedos, materiais e 

brincadeiras [...] apontando formas de organizar espaços, tipos de atividades, conteúdos, 

diversidade de materiais que no conjunto constroem valores para uma educação infantil de 

qualidade” (BRASIL, 2012, p. 3). Como se vê, a abordagem, no que tange aos direitos das 

crianças, é bem ampla e detalhada. 

No entanto, apesar dessas premissas nos ajudarem a refletir sobre a especificidade da 

EI, é imprescindível levarmos em conta que as crianças, desde que nascem, são cidadãs de 

direitos, únicas e singulares, seres sociais e históricos e, principalmente, seres competentes e 

protagonistas na construção das culturas infantis. Assim, a busca por uma educação de 

qualidade torna-se cada vez mais importante. 

Nesses termos, à medida que esse direito à educação é traduzido em diretrizes e 

normas, em âmbito da educação máxima do país, temos, aí, representado o marco histórico 

regulador e orientador da política pública para a EI brasileira. Esse direito está apresentado na 

LDB (BRASIL, 1996a), que tem como referência o texto da CF de 1988 e do ECA (BRASIL, 

1990a), para elucidar a Declaração do direito à educação, em seu Art. 2º, no Título II – Dos 

Princípios e Fins da Educação Nacional (BRASIL, 1996a, p. 16), assim descrito: “Art. 2º - A 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Firma-se, também, a responsabilidade da União na elaboração de um PNE, com a 

colaboração dos entes federados e estabelecimento de competências e diretrizes para a EI, 

tomando-se como base esse estudo particular (BRASIL, 1996a). Esse Plano foi formalizado 

pela Lei n. 10.172 (BRASIL, 2001), no entanto, como aponta Cury (2008, p. 301), foi 
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“esvaziada de seu suporte financeiro, ficou apenas em metas de ‘boa vontade’ conquanto 

expressivas do quanto se poderia fazer nos dez anos de sua validade”. 

Entretanto, conforme aponta Leite Filho (2001), apesar de o ordenamento legal ter 

avançado, em termos de conceitos e reconhecimento de direitos para as crianças, as condições 

da infância, no Brasil, ainda não são favoráveis, restando muito a se fazer. Desse modo, torna-

se necessário que educadores, pesquisadores, governantes e professores continuem na luta 

para garantir as conquistas alcançadas legalmente, mas que ainda estão por se tornar 

concretas. 

É preciso que tal política seja pautada em propostas pedagógicas que considerem as 

crianças como sujeitos históricos e de direitos, as quais, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivenciam, constroem suas identidades pessoais e coletivas, brincam, 

imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e 

constroem sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo culturas, conforme orienta o 

Art. 4º das DCNEI (BRASIL, 2009a). Cabe, sobretudo, investimento na formação específica e 

continuada de professores/as focada na especificidade do trabalho com a criança pequena, a 

fim de não reduzir a “educação à escola” (TORRES, 2009).  

Apesar do avanço significativo da legislação brasileira com a garantia do direito da 

criança à educação de qualidade desde o nascimento, o que temos presenciado, de fato, no 

decorrer da história, evidencia também tensões, limitações e até retrocessos. Tudo isso 

influenciado por um campo de muitas batalhas, envolvendo diferentes atores sociais em prol 

da garantia do direito da criança a uma educação de qualidade, mostrando uma arena de 

desafios a serem enfrentados no cotidiano da EI. 

Não obstante, tivemos a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

com diversas alterações que podem ser consideradas retrocessos em relação às disposições 

das DCNEI. Tal ponderação baseia-se na constatação de que as sucessivas alterações 

ocorridas na segunda e terceira versões da BNCC1 distanciam-se das propostas elaboradas 

pela sociedade através das consultas e audiências públicas presentes nas versões anteriores.  

Todavia, ao estabelecer direitos de aprendizagem, na BNCC, nos campos de 

experiência da EI, ficam estabelecidos conhecimentos relevantes para todas as crianças 

                                                             
1 Esta última versão da BNCC foi homologada em dezembro de 2017. 
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brasileiras, sem levar em consideração a heterogeneidade cultural e econômica do país, 

ficando, assim, longe de atingir os princípios éticos, sociais e políticos expostos nas DCNEI 

(BRASIL, 2009a). Na BNCC, não há indicação dos critérios de escolha para os direitos de 

aprendizagem — houve o “silenciamento” sobre os pressupostos pedagógicos e curriculares. 

Também não há indicação bibliográfica que justifique a escolha da definição curricular a 

partir de objetivos de aprendizagem, termo, até então, pouco usual no âmbito da produção de 

conhecimento acadêmico a respeito do currículo.  

A fundamentação para os direitos de aprendizagem na BNCC encontra sustentação no 

Glossário de Terminologia Curricular (UNESCO, 2016), que estabelece as aprendizagens que 

devem ser alcançadas em um determinado ciclo educacional. Daí constata-se o papel das 

dinâmicas globais determinando as políticas locais. Com a homologação da BNCC em 

dezembro de 2017 e com o apagamento das contribuições de diversas entidades, chegou-se a 

uma Base fundamentada em competências e habilidades, que por sua vez são estabelecidas 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), através da Organização das Nações Unidas para 

a Educação e Cultura (UNESCO). As competências foram definidas com base na educação 

para a cidadania global (ECG), estabelecidas pela ONU, a serem alcançadas até 2030. 

Sendo assim, ao elencar e reconhecer os direitos de aprendizagem não explicitados na 

BNCC sobre a responsabilidade pela aplicação desses direitos, sinaliza-se um reducionismo 

para a amplitude do direito à educação — direito de todos e dever do Estado. 

Deste modo, nesse cenário de lutas e embates, a defesa da EI a partir dos princípios 

elencados, tanto nas diretrizes quanto no documento da BNCC para a EI parece ser a 

“bússola” para não se perder no caminho. De fato, lutar e sustentar a possível chance de 

desenvolver uma EI que ultrapasse as concepções economicistas e não acatá-la como política 

compensatória são algumas das possibilidades a partir das quais poderemos continuar lutando 

pelo direito das crianças e de suas famílias.  

Diante desse contexto, consideramos que, para as políticas públicas voltadas para a EI 

avançarem, precisamos nos apropriar de debates e pesquisas já iniciados por outros 

pesquisadores, para que possamos atentar para a necessidade de se fazer cumprir a legislação 

vigente, através do diálogo e das ações.  
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2.2 Um olhar sobre crianças e infâncias 

Neste tópico, iremos tratar de crianças e infâncias, passando fundamentalmente pela 

compreensão ontológica e histórica e os fundamentos existentes nos documentos legais a 

partir da CF de 1988. Isso porque os consideramos, essencialmente, relevantes para esta 

compreensão. 

Salientamos, primeiramente, que esse olhar sobre o termo “crianças e infâncias”, no 

plural, se dá por entendermos a infância como fato histórico-cultural. Com isso, não 

consideramos a criança como impalpável. Dessa forma, não podemos falar de uma concepção 

universal de criança e infância atemporal, haja vista que, de acordo com Kramer (1995, p. 16), 

“ao se adotar uma concepção abstrata de infância, está-se analisando a criança como ‘natureza 

infantil’, distanciando-se de suas condições objetivas de vida, como se estas fossem 

desvinculadas das relações de produção existentes na realidade”. 

Assim, na perspectiva dos Estudos das Crianças, estudamos os seguintes pensadores 

ocidentais: Jan Amos Comenius, do século XVII; Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII; 

Durkheim e Jean Piaget, do século XIX. E na perspectiva dos Estudos da Infância, 

fundamentamos a discussão sob o ponto de vista da Sociologia da Infância, em que se toma a 

criança como referência da prática pedagógica e como processo de investigação. Essa 

concepção surgiu no final século XX, representada por estudiosos e pesquisadores de 

diferentes países, entre eles, Regine Sirota, Willian Corsaro, Jens Qvortrup e Manoel Jacinto 

Sarmento. No Brasil, surgiu no início do século XXI, como objeto de estudos e pesquisas, 

representados por Ana Lúcia Goulart de Faria, Ana Beatriz Cerisara, Jucirema Quinteiro, 

dentre outros. Contudo, antes de adentrarmos nos Estudos da Criança e da Infância, 

passaremos à análise da evolução histórica do conceito de crianças e infâncias. 

Jan Amos Komensky (1592‒1670), conhecido por seu nome latino “Comenius”, 

pedagogo morávio, foi predecessor de Rousseau e considerado precursor da Pedagogia 

Moderna, por desenvolver princípios da educação para a pequena infância. Constatou as 

singularidades da infância, elaborou os primeiros livros ilustrados e preparou o primeiro livro 

didático infantil “O mundo ilustrado em ideias”, em 1658 — uma pequena enciclopédia 

infantil para ensinar através de gravuras. Mas a sua grande colaboração para a educação, 

sobretudo para a EI, foi sua principal obra, a “Didactica Magna”, de 1649, ou o “Tratado da 

Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos”. 
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Os princípios fundamentais da didática de Comenius fortaleceram a proibição de 

castigos corporais na área educativa (BATISTA, 2017). A visão educacional de Comenius era 

“ensinar tudo a todos”, sem discriminação de classe social ou credo e ensinar às crianças, 

desde bem pequenas; certamente, essa didática serviu de peso no conhecimento e 

entendimento educacional europeu desde a Modernidade, e reflete até hoje na 

contemporaneidade (BATISTA, 2017). 

Como referência ao pensamento moderno sobre infância, o filósofo genebrino Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), em sua obra clássica “Emílio ou da Educação”, publicada 

originalmente em 1762, um romance pedagógico, mostrou um exemplo de educação para a 

infância, por meio do personagem Emílio. Partia do pensamento de que a criança era 

naturalmente boa e a sociedade a pervertia. E, sendo a criança diferente do adulto, criou uma 

pedagogia para a Educação Infantil fundamentada na liberdade e na procura pela felicidade. 

Eis a transformadora compreensão de Rousseau (2004, p. 75), sobre criança, no século XVIII: 

A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se 

quiserdes perturbar essa ordem, produziremos frutos precoces, que não terão 

maturação nem sabor e não tardarão em corromper-se; teremos jovens 

doutores e crianças velhas. A infância tem maneiras de ver, de pensar e de 

sentir que lhe são próprias 

A obra de Rousseau (2004), aqui apontada, foi subdividida em cinco livros, que 

abordam as fases pelas quais uma criança passa até chegar à idade adulta. Nos Livros I e II, 

ele refletiu sobre a “idade da natureza”, que vai das singularidades dos bebês até os 12 anos 

(puberdade). Nos outros livros, dedicou-se à idade da força, à idade da razão e à das paixões. 

Finalizando, abordou a idade da sabedoria e do casamento. Para Rousseau (2004, p. 68), a 

criança necessita de liberdade para vivenciar e desfrutar de cada etapa da sua vida; caso 

contrário, “antes que os preconceitos e as instituições humanas alterem nossas tendências 

naturais, a felicidade das crianças, bem como a dos homens, consiste no emprego de sua 

liberdade, mas, nas primeiras, essa liberdade é limitada pela sua fraqueza”. 

A concepção de Rousseau (2004) sobre criança possibilitou um novo olhar sobre a 

educação de crianças e, suas ideias podem, ainda hoje, subsidiar as PP na EI, no sentido de 

respeitar as especificidades das crianças e das suas infâncias. 

Há várias experiências de educação coletiva no decorrer da história, com trabalhos que 

indicam relevância no campo das pedagogias. No século XVII, o suíço pedagogo Johann 

Pestalozzi (1746‒1827), defendia a aprendizagem como um processo natural da educação, 
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seguindo o percurso de Rousseau. Já em 1837, nasce na Alemanha uma experiência 

considerada original: Friedrich Fröbel (1782‒1852), pedagogo, discípulo de Pestalozzi, 

opondo-se às instituições, por possuir uma proposta pedagógica, defendia a educação integral 

da criança e lutava por um currículo centralizado nela, criou o jardim de infância para o 

atendimento de crianças de três a sete anos. Segundo Abramowicz (2018, p. 34), apesar de 

sofrer represarias do regime reacionário prussiano, a instituição propagou-se intensamente 

pela Europa, a partir de 1870. 

Émile Durkheim (1858‒1917) foi quem primeiro pesquisou e buscou tecer os fios da 

infância aos da escola como forma de disciplinar e “moralizar” a criança. Analisando a 

personalidade desse ser, ele diz que “seu humor não tem nada de fixo: a cólera nasce e 

aquieta-se com a mesma instantaneidade; as lágrimas sucedem-se ao riso, a simpatia ao ódio, 

ou inversamente, sem razão objetiva” (DURKHEIM, 1984, p. 110). 

O desafio em rever o caráter funcionalista do conceito de socialização estava posto 

diante desse legado sociológico, no qual “a hipótese de uma doença social” foi que consentiu 

vincular a infância à escola, embora sua visão de criança fosse absolutamente diversa da de 

Rousseau e Comenius; para ele, a educação escolar tinha a finalidade de disciplinar e 

“moralizar” as crianças (DURKHEIM, 1984).  

Podemos considerar Maria Montessori (1870‒1952) uma figura importante na história 

das pedagogias para a infância, pois defendeu o entendimento de EI inspirado pelos aspectos 

psicológicos e biológicos, dando ênfase para a relevância dos materiais pedagógicos no 

processo educativo, o ambiente e a liberdade. Já Jean-Ovide Decroly (1871‒1932) estimulou 

as práticas pedagógicas na EI com a concepção dos centros de interesse. Temos também 

Célestin Freinet (1896‒1966) que configurou a criança como um sujeito possuidor de direitos, 

singular e único. Por sua vez, John Dewey (1859‒1952) caracterizou a criança como um ser 

em desenvolvimento, dando ênfase ao valor de experienciar na aprendizagem significativa do 

conhecimento posto à vida prática.  

A Epistemologia Genética do biólogo suíço Jean Piaget (1896‒1980) fez com que o 

século XIX desse uma guinada para o século XX, estabelecendo, assim, a sustentação para o 

entendimento da forma como construímos conhecimento e o que é frequente no 

desenvolvimento de todos os sujeitos, com menção à inteligência, afetividade, socialização e à 
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moralidade. Segundo Piaget (1990), o termo “criança” desloca-se do nascimento até a 

puberdade, portanto, a infância é concebida no entendimento da temporalidade. 

Para Piaget (1990), todas as crianças atravessam fases contínuas e qualitativas na 

evolução. Consideravelmente, sua obra trouxe colaborações para a EI e influenciou diversas 

correntes educacionais na atualidade, pois ele mapeou o desenvolvimento da criança e 

justificou mediante seus estudos que as crianças não raciocinam como os adultos e, por isso, 

teriam que receber uma abordagem educacional diferenciada.  

No século XX, também são de grande importância para o desenvolvimento do trabalho 

nas instituições de EI pensadores como Wallon (1879‒1962) e Vygotsky (1896‒1934). 

Apesar de apresentarem discordâncias em suas concepções, colaboraram para transformações 

nas PP das instituições de EI, essencialmente por admitirem a criança como sujeito ativo, 

evidenciando a importância do processo de interação social no desenvolvimento do sujeito e 

na produção do conhecimento. De acordo com os estudos de Anete Abramowicz (2018, p. 

36), “podemos considerar Dewey, Freinet, Piaget e Vygotsky como um corpus pedagógico 

que inflete e inspira. Eles foram e continuam a ser base no âmbito do domínio educacional da 

pequena infância, concretamente no âmbito da interação e da prática educativa”. 

Os estudos sobre criança e infância produzem entendimentos, imagens e 

compreensões diversas. Desta forma, em virtude da ampla abordagem sobre esses, iremos 

passar a analisá-la sob a interpretação da criança enquanto sujeito de direito, partindo da 

legislação implementada a partir da CF de 1988, que reconhece a criança como sujeito de 

direitos.  

A urgência em proteger a EI como primeira etapa da Educação Básica (EB) será 

concebida com base no artigo 227 da CF (BRASIL, 1988, s/p), como direito de todos e dever 

do Estado, a saber: 

É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

Dessa forma, em meio às transformações sociais vivenciadas no final do século XX, a 

Convenção sobre os Direitos das Crianças dispôs sobre a proteção da infância em nível 

internacional e utilizou o critério do limite etário para a demarcação do início da infância com 
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o nascimento e o termo final dela, com a aquisição dos direitos cívicos, em seu artigo 1º: 

“Para efeito desta Convenção, considera-se criança todo ser humano com menos de dezoito 

anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade 

seja alcançada antes” (BRASIL, 1990b, s/p).  

Além de conceituar a infância como uma fase, a Convenção constituiu um esforço da 

comunidade internacional com o propósito de reduzir as discriminações e as opressões a que 

milhares de crianças estão sujeitas na atualidade, pois muitos de seus direitos fundamentais 

são desrespeitados. Para Sarmento (2008, p. 21), tal situação deve-se: 

entre outros factos que a realidade social não se transforma por efeito 

simples da publicação de normas jurídicas; as desigualdades e discriminação 

contra (e entre) crianças assentam na estrutura social pelo que a proclamação 

de direitos, pese, embora o seu interesse e alcance, constitui, no quadro da 

manutenção dos factores sociais de desigualdade, uma operação com 

acentuada carga retórica, de efeitos em grande medida ilusórios.  

Acrescenta ainda, que da mesma maneira as condições sociais, políticas, econômicas e 

culturais, segundo esse autor, e o modo como às crianças são percebidas intervêm 

imediatamente no respeito aos direitos básicos das crianças (SARMENTO, 2008). 

O reconhecimento dos direitos das crianças por parte do Estado, especialmente o 

direito à EI em creches e pré-escolas, no Brasil, é fruto das mudanças ocorridas com a 

introdução da mulher no mercado de trabalho, por meio da luta do movimento feminista por 

creches e pré-escolas. Assim, na segunda metade do século passado, esse fato forjou a 

necessidade da criação de um espaço onde a criança fosse cuidada e educada. 

As transformações nas concepções em relação à infância foram discutidas 

previamente, fazendo com que houvesse alterações no panorama do setor público nacional e 

começasse a ser preparada uma legislação para materializar essas mudanças conceituais. 

A partir da promulgação da “Constituição Cidadã”, por causa da sua proteção aos 

direitos fundamentais da pessoa humana, a criança passou a ser sujeito de direitos e objetivo 

da proteção pela família, sociedade e pelo Estado. Assim, a Lei n. 8.069 (BRASIL, 1990a) 

concretizou o artigo 227 da Carta Magna, criando o ECA, revogando o “Código de Menores”, 

Lei nº 6.667/1979, que vigorou na ditadura militar. O ECA dispõe sobre o conceito de 

criança, no artigo 2°; e sobre o direito à Educação, em especial a EI, no artigo 54, inciso IV, 

destacando: 
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Art. 2 – Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

Art. 54 – É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

§ IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade (BRASIL, 1990a, p. 05).  

Esse documento, ao materializar o fundamento da proteção integral da criança, fez a 

ligação entre a CF e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (BRASIL, 

1990b) e as demais disposições da organização jurídica brasileira que normatizam a educação, 

e em especial a EI, além de ter propiciado uma nova estruturação nas políticas públicas para a 

infância no âmbito da federação.  

Os estudos de Piaget (1990) firmaram a compreensão sobre o papel do jogo e da 

brincadeira simbólica no desenvolvimento cognitivo da criança. Ou seja, para ele, a 

brincadeira é o começo obrigatório das atividades intelectuais da criança, portanto essencial 

para a PP educativa; sendo assim, ele propôs brincadeiras próprias para cada fase de 

desenvolvimento da criança (PIAGET, 1990). 

A partir da luta pelos movimentos sociais por creches e pré-escolas, a LDB (1996a) 

reconheceu a EI como primeira etapa da EB, alicerçando uma transformação no panorama da 

infância brasileira e definindo uma política nacional para essa etapa, publicada em diversos 

documentos legais originados do MEC, em cooperação com órgãos nacionais e internacionais. 

Dentre os documentos que apresentaram e afirmaram essa transformação de 

paradigma em relação às crianças e infâncias, está o RCNEI (BRASIL, 1998), que não tem 

poder de lei, porém, como o próprio nome demonstra, trouxe orientações para a PP em 

creches e pré-escolas e incorporou os conceitos mais recentes da Pedagogia, Psicologia, 

Sociologia e da Antropologia, sobre as singularidades do desenvolvimento infantil. O RCNEI 

trouxe categoricamente uma concepção de criança:  

A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte 

de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico. É 

profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas 

também o marca. A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de 

referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que 

estabelece com outras instituições sociais (BRASIL, 1998, p. 21). 
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Parece que há uma concepção de criança como ser histórico e de direitos, a partir da 

leitura desse trecho do RCNEI, apresentando certa coincidência com a concepção de Kramer 

(1995, p. 120):  

a criança não pode ser mais considerada como um não-adulto, o quase 

adulto, o aluno incompleto, alguém que ainda não é! Ao contrário, ela deve 

ser percebida como sujeito social, pessoa, gente, cidadã que como tal, é 

determinada pelos aspectos histórico, econômicos, políticos e socioculturais 

no meio em que está inserida.  

Avançando nesse processo, é instituído um documento de extrema relevância para a 

EI, que são as DCNEI, a Resolução CNE/CEB n. 5 (BRASIL, 2009a), que, ao contrário do 

RCNEI (BRASIL, 1998), são de cumprimento obrigatório e traçam princípios, fundamentos e 

procedimentos, além da proposta curricular para essa etapa da educação. Esse documento é 

essencial, pois foi implementado a partir de ampla escuta de educadores, movimentos sociais, 

pesquisadores e professores universitários e traduz o acúmulo de conhecimentos construídos 

pela área nas últimas décadas. O texto do Parecer CNE/CEB n. 20 (BRASIL, 2009c, s/p) 

reserva um artigo específico para dizer que: 

Art. 4º - A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 

direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Aqui, é apontado o papel exercido pelas DCNEI não somente pelo seu caráter 

normativo, mas, primordialmente, por demonstrar uma melhor firmeza da epistemologia do 

trabalho com as crianças e expor a ideia de criança rica, com saberes e vivências que 

necessitam ser levadas em conta, sendo esse sujeito histórico e de direitos, que, de forma ativa 

e criativa, está construindo sua identidade pessoal e coletiva. Sendo assim, fica evidente, que 

no cerne do processo está a criança com suas vivências e culturas infantis. Logo, para que 

aconteça o desenvolvimento integral das crianças, é imprescindível que haja o conhecimento e 

a escuta de seus desejos, interesses e curiosidades. 

Do mesmo modo que abordamos a história e os marcos legais da EI, faz-se relevante 

apesentarmos a concepção de outros teóricos importantes para continuarmos abordando e 

defendendo o desenvolvimento integral das crianças, enquanto sujeitos de direitos. Então, a 

partir de agora, iremos voltar o nosso olhar para o Estudo da Infância, com ênfase na História 

e na Sociologia.  
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Levou um tempo para que as Ciências Humanas se voltassem para a História da 

Infância, e competiu ao historiador francês Philippe Ariés a elaboração do livro “História 

Social da Infância e da Família”, em 1960, obra esta que serviu de referência, naquela época, 

para o entendimento da infância ocidental e de instituições responsáveis para educar e 

“formar” as novas gerações. 

Ariès (1981) é o representante da teoria moderna dos Estudos da Infância, pois antes 

da Idade Média era inexistente e, até então, não havia o que ele denominou de “sentimento de 

infância”, ou seja, naquele período inexistia a distinção entre a criança e o adulto. 

Era extremamente alto o índice de mortalidade infantil, que atingia as 

populações [mundo], e, por isso, a morte das crianças era considerada 

natural. Quando sobrevivia ela entrava diretamente no mundo dos adultos. A 

partir do século XVI as descobertas científicas provocaram o prolongamento 

da vida, ao menos nas classes dominantes (KRAMER, 1995, p. 17).  

Dessa forma as mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas na 

Europa na Idade Moderna, provocaram mudanças em relação à diferenciação da criança para 

com o adulto. Ariès (2006 apud TEBET, 2017) destacou em seus estudos que a imagem de 

criança enquanto adulto em miniatura correspondia à inexistência da infância. Para ele, a 

Modernidade “inventou a infância”, foi um produto da vida moderna, decorrente de mudanças 

estruturais na sociedade (ARIÈS, 2006 apud TEBET, 2017). 

Em 1991, o sociólogo dinamarquês Jens Qvortrup contribuiu para um momento 

marcante nessa discussão, com a publicação do conjunto de relatórios nacionais do Centro 

Europeu para a Investigação e a Política Social de Viena sobre a situação da infância. Mas, 

ainda era necessário avançar, pois parecia permanecer incoerente a situação da abordagem 

sociológica da infância. Nessa trajetória, em 2005, foi lançado o “Manual Internacional de 

Sociologia” que, segundo Conley (2005 apud SARMENTO, 2008, p. 2), “dedicava à infância 

umas discretas referências no capítulo dedicado à pobreza”. 

Tal incoerência nos faz refletir que a infância continuava, até então, enclausurada na 

ilusão coletiva, precisando, com urgência, intensificar a ideia de uma atualização 

contemporânea dos estudos sociológicos da infância. 

A importância da infância como categoria social somente se expandiu no final do 

século XX, impulsionando-se a partir do início da década de 1990. Na verdade, desde o início 

dos anos 2000, a Sociologia da Infância ganhou maior atenção, através de problemáticas e 
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conceitos autônomos e formulação de vários questionamentos e teorias. Sarmento (2008, p. 5) 

“ressalta que há uma emergência contemporânea de um novo surto do discurso sociológico 

centrado na infância, tomando por referência uma revisão crítica do conceito de socialização”. 

Sendo assim, se torna imprescindível citar as nove teses que Jens Qvortrup (2011, p. 

223-232) elaborou como resumo da interpretação da Sociologia da Infância, sobre a infância 

como fenômeno social: 

Tese 1: A infância é uma forma particular e distinta de uma estrutura social 

da sociedade […]. 

Tese 2: A infância é, sociologicamente falando, não uma fase transitiva, mas 

uma categoria social permanente […].  

Tese 3: A ideia da [essência] da criança enquanto tal é problemática, dado 

que a infância é uma categoria histórica e intercultural […]. 

Tese 4: A infância é uma parte integrante da sociedade e da sua divisão de 

trabalho […].  

Tese 5: As crianças são elas próprias co-construtoras da infância e da 

sociedade […].  

Tese 6: A infância está, em princípio, exposta às mesmas forças macro-

sociais que a adultez (e.g. forças económicas e institucionais), ainda que de 

uma forma particular […] 

Tese 7: A dependência estipulada das crianças tem consequências para a 

invisibilidade das crianças nas descrições históricas e sociais, bem como na 

sua consideração como beneficiárias do Estado Providência […].  

Tese 8: A ideologia familialista, não a parentalidade, constitui um obstáculo 

contra os interesses e o bem-estar das crianças […].  

Tese 9: A infância é uma clássica categoria minoritária, dado que é sujeita a 

tendências marginalizadoras e paternalistas. 

Esse texto faz parte dos relatórios de sua pesquisa pioneira, publicada em 1993. 

Todavia, somente foi traduzido em 2011, por Maria Letícia Nascimento, com a finalidade de 

apontar as principais ideias que prenunciam o novo significado dos Estudos Sociais da 

Infância, estabelecendo-se como fundamento teórico dos estudos e das pesquisas. 

Na opinião de Sarmento e Pinto (1997, p. 8), “o estudo das crianças a partir de si 

mesmas, permite descortinar outra realidade social, que é aquela que emerge das 

interpretações infantis dos respectivos mundos de vida”. Além disso, as interpretações das 

crianças possibilitam nos apontar fenômenos sociais que ocultam, completamente, a 
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percepção dos adultos, pois fazem parte dos mundos das crianças, e esses mundos se 

assimilam pela diversidade de percepções. É por esta razão que, ao contrário de utilizar a 

expressão “uma cultura de infância”, Manuel Sarmento e Manuel Pinto (1997) advogam que 

há uma diversidade de elementos representativos, sendo mais sensato utilizarmos a expressão 

“culturas das crianças, ou culturas infantis”. 

Assim, para Sarmento (2008), é impossível entender as culturas da infância alheia às 

interações com o mundo dos adultos. Isso implica reconhecer que as culturas infantis também 

integram os currículos e que as crianças têm a capacidade de transformar as PP juntamente 

com os adultos; contudo, mesmo interagindo com os adultos, elas produzem significações de 

maneiras diferentes das culturas adultas. Para este autor, o reconhecimento do que ele chama 

de “alteridade da infância” para se compreender as crianças é o caminho, ou seja, reconhecer 

que mesmo as relações sendo distintas, as crianças produzem culturas, interpretam, 

comunicam suas apreensões sobre o mundo, simbolizam e representam, interagindo, deste 

modo, com seus pares e com os adultos (SARMENTO, 2008).  

Para Kuhlmann Jr. (1998), a história da criança é uma produção social que perpassa 

pelas relações sociais em determinado tempo e lugar; assim, a criança deve ser concebida no 

contexto dessas relações. 

É preciso considerar a infância como condição de ser criança. O conjunto 

das experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, 

geográficos e sociais é muito mais do que uma representação dos adultos 

sobre essa fase da ida. É preciso conhecer as representações de infância e 

considerar as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc. 

Reconhecê-las como produtoras da história (KUHLMANN JR., 1998, p. 31). 

Para esse autor, a história da infância aponta um caráter não sequenciado, e o seu 

entendimento deve ser interpretado conforme o contexto, levando em consideração a história 

da assistência, da família e da educação (KUHLMANN JR., 1998). 

Essas discussões foram se expandindo, e na década seguinte o assunto foi retomado e 

discutido por vários estudos e pesquisas. Contudo, até então, poucos historiadores da 

educação haviam demonstrado interesse pelo tema infância ou apresentado esse propósito em 

suas pesquisas.  

Régine Sirota (2001) teve um de seus artigos traduzidos e publicados com o tema em 

destaque, no qual faz um balanço da produção dos sociólogos franceses, evidenciando que a 

infância será construída, novamente, por tais pesquisadores como objeto sociológico, 
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mediante seus dispositivos institucionais, como a justiça, a escola e a família. Assim, um dos 

principais enfrentamentos atuais que colabora com a Sociologia da Infância é transportar, 

claramente, a criança do oculto da estatística para a visibilidade, enquanto objeto ou ator, e 

não apenas atravessadora de outras categorias. 

Ainda avançando, como descrito por Qvortrup (2010), em 2009 foi publicado “The 

Palgrave Handbook of Childhood Studies” em português, manual ou compêndio, onde é 

exposto um breve estado da arte, expressando a valorização da área dos Estudos da Infância.  

Contudo, podemos apontar que se faz necessário e urgente entendermos os 

enfrentamentos experienciados pelas crianças e como podem ser associados à definição de 

infância como um desafio para nossa sociedade moderna. Assim, parece que essa conexão é 

primordial e que inserir infância profundamente na sociedade é um caminho para 

compreender as crianças com mais seriedade. Como reitera Qvortrup (2011, p. 206),  

todas as vezes que as crianças interagem e se comunicam com a natureza, 

com a sociedade e com outras pessoas, tanto adultos quanto pares, elas estão 

contribuindo para a formação quer da infância quer da sociedade. Isto é tão 

simples e evidente que não acredito que alguém possa discordar. 

De fato, as crianças, na maioria das vezes estão sendo negligenciadas, mesmo com sua 

naturalidade, em virtude da concepção largamente difundida pela sociedade em geral, que 

considera as crianças como imprestáveis e meras receptoras. Qvortrup (2011, p. 206), citando 

Wartofski (1981, p. 202), concorda com sua conclusão dizendo que “se as crianças aprendem 

somente aquilo que é ensinado, [...] as espécies deveriam ter acabado há longo tempo” (p. 

206). 

Entender as crianças como criadoras, não me parece difícil. A questão talvez seja o 

conhecimento para e pela sociedade. Afinal, para a criança se tornar um sujeito de 

conhecimento, é necessário e relevante fazer de si própria uma verdadeira Sociologia, ou seja, 

a ciência que pesquisa o conhecimento dos fatos sociais, por intermédio das e com as 

crianças.  

De acordo com Corsaro (2011), as Ciências Sociais, como a Sociologia e a Psicologia, 

desprezaram ou omitiram as crianças, concebendo-as meramente na perspectiva da 

socialização, com sustentação nas teorias comportamentalistas do desenvolvimento infantil. 

Para ele, a criança não pode ser compreendida como um vir a ser, um compromisso para o 
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futuro, um ser somente biológico em passagem para a idade adulta, mas é visto do ponto de 

vista histórico-social-cultural (CORSARO, 2011). 

 Os estudos produzidos pela Sociologia da Infância, ao contrário da Sociologia 

tradicional, concebem as crianças e infâncias, como uma categoria conceitual autônoma. Tais 

pesquisas confirmam a complexidade das infâncias, as especificidades dos modos de ser das 

crianças pequenas e suas inconstâncias no espaço e no tempo. No prefácio de sua obra 

“Sociologia da Infância”, Willian A. Corsaro (2011, p. 9) apresenta os seguintes argumentos: 

Novos e importantes trabalhos teóricos e empíricos foram realizados por 

vários acadêmicos que defendem a autonomia conceitual das crianças e da 

infância (Alanen, 2000; Corsaro, 2003; James, Jenks e Prout, 1998; 

Mayall,2002; Thorne,1987). Seu trabalho concentra-se em crianças como 

unidades básicas e categorias de estudo. As crianças e a infância se tornam o 

centro da análise; elas não estão mais ligadas a outras categorias, como 

famílias ou escolas, das quais seriam supostamente dependentes (Qvortrup, 

1994a). 

Divergindo da Sociologia tradicional, em referência ao processo de socialização da 

criança, Corsaro (2011) moderniza com a sua teoria da reprodução interpretativa, na qual, 

apresenta a criança nas interações sociais, não como consumidoras do mundo adulto, mas 

também como sujeito que se apropria, reinventa e cria. Conforme expõe: 

O termo interpretativo abrange os aspectos criativos e inovadores da 

participação infantil na sociedade. [...] As crianças criam e participam de 

suas próprias e exclusivas culturas de pares quando selecionam e se 

apropriam criativamente de informações do mundo adulto para lidar com 

suas próprias e exclusivas preocupações (CORSARO, 2011, p. 31). 

De certo modo, demorou para que as Ciências Humanas e Sociais priorizassem a 

criança e a infância como objetos principais de suas pesquisas. Tomando como ponto, a 

escrita brasileira na concepção de uma Sociologia da Infância expõe o seu primeiro relatório 

apenas no final da década de 1930, realizado por Sabóia Lima, sob o título “A infância 

Desamparada”.  

Entretanto, no sentido de caracterizar a criança como um sujeito humano, agente de 

socialização importante, ao que parece, a grande colaboração da Sociologia vem de um 

trabalho preparado na década de 1940, por Florestan Fernandes (1979), “As Trocinhas do 

Bom Retiro”, no tempo em que a rua se constituía em lugar privilegiado da infância, além da 

família e da escola. Este trabalho foi escrito, primeiramente, em 1944, para o concurso 

“Temas Brasileiros”, porém só foi publicado em 1947. Em sua obra, o jovem Florestan (1979) 
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percebe, observa, registra e analisa como se desenvolve o processo de socialização das 

crianças residentes nos bairros operários da cidade de São Paulo, que depois das aulas iam 

brincar nas ruas com os amigos e vizinhos, ou seja, ele precisava entender a criança como 

participante ativo da vida social e como se instituem as culturas infantis. 

O trabalho de Florestan ressaltou uma compreensão de cultura e proporcionou aos 

sociólogos um olhar diferenciado sobre as crianças e sobre a pesquisa com crianças, até então 

negligenciadas. Acrescentamos ainda, que este trabalho trouxe pontos e aspectos relevantes 

para a Sociologia da Infância no Brasil, isto é, uma apresentação de infância e criança cruzada 

por componentes de gênero, etários, étnicos e sociais. 

Já na década de 1970, surge mais um relatório de pesquisa que se apresenta com o 

intuito de contribuir com o conceito de políticas e programas sociais, por meio de diagnóstico 

da criança em situação de risco, pedido pelo Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo, 

elaborado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) e publicado em 1972, 

sob o título “A Criança, o Adolescente, a Cidade”, que tinha por propósito colaborar com o 

trabalho dos juizados de menores, numa época em que o assunto do menor empregava-se 

como uma situação social séria. Observamos, também, que, na cidade do Rio de Janeiro, se 

realiza, na mesma época, uma pesquisa parecida, publicada em 1973, á pedido do Tribunal de 

Justiça da cidade do Rio de Janeiro (Juizado de Menores), elaborada por Angela M. Ferreira 

Tygel e Carlos Dório Soares com o título “Delinquência Juvenil na Guanabara”. Parece que 

essas pesquisas demarcaram os primeiros rumos das Ciências Sociais de encontro aos 

diagnósticos pertencentes à condição social da criança. 

“O Massacre dos Inocentes: a criança sem infância no Brasil”, uma coletânea de textos 

partindo de entrevistas gravadas e de depoimentos escritos pelas próprias crianças, 

organizados por José de Souza Martins (1993), que escolheu as crianças como testemunhas 

das histórias, por constatar que são elas, na atualidade, os principais alvos da crítica social. No 

momento atual, esta consideração do autor se faz relevante perante os diagnósticos divulgados 

sobre as inseguras circunstâncias sociais da criança e sua família. Além disso, há falta de 

estudos e pesquisas que priorizem tais transtornos como um fenômeno sociológico. 

A partir do século XX, os estudos sobre a infância no Brasil vêm intensificando o seu 

campo de pesquisa com temas públicos, e não somente privados. Daí começa a aparecer essa 

discussão na produção acadêmica brasileira. No entanto, podemos constatar que esses são 
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estudos empíricos, com distanciamento de debates, voltados para as várias características que 

compreendem a educação da criança de 0 a 6 anos de idade. 

Para Quinteiro (2002), o conceito de socialização e de seus significados práticos 

passou por uma releitura crítica entre os pesquisadores franceses, contribuindo essencialmente 

para a concepção da criança como ator. Alguns pesquisadores contemporâneos enxergam a 

infância de modo diferente. Segundo esta autora, “é no campo das relações sociais que a 

criança cresce e se constitui como sujeito” (QUINTEIRO, 2002, p. 3). Então, pode-se dizer 

que as crianças participam no processo educativo, não somente nos aspectos psicológicos, 

mas também nos históricos, políticos, econômicos e sociais. 

Dentro dessa mesma perspectiva, Sarmento e Pinto (1997, p. 20-22) chamam a nossa 

atenção para:  

a consideração das crianças como atores sociais de pleno direito, e não como 

menores [...] implica o reconhecimento da capacidade simbólica por parte 

das crianças e a constituição das suas representações e crenças em sistemas 

organizados, [...]. 

 

 A interpretação das culturas infantis, em síntese, não pode ser realizada no 

vazio social e necessita de se sustentar nas análises das condições sociais em 

que as crianças vivem, interagem e dão sentido ao que fazem. 

Segundo Quinteiro (2002, p. 4), “pouco se sabe sobre as culturas infantis, porque 

pouco se ouve e pouco se pergunta às crianças”. Ou seja, parece que há uma teimosia em 

tornar o testemunho infantil respeitável e confiável, como fonte de pesquisa. 

Destacamos também a pedagogia-em-participação, concebida por Oliveira-Formo- 

sinho e Formosinho (2015), uma concepção pedagógica para a educação de infância, que 

adentra o cenário da EI brasileira, sugerindo uma aprendizagem que busca entender os 

fenômenos em sua integralidade e sua plenitude, ou seja, a criança aprende no contexto com 

seu protagonismo. 

Diante do exposto, parece fundamental prosseguir a investigar as pesquisas no campo 

das Ciências Sociais e Humanas em toda sua diversidade, pretendendo apresentar a evolução 

do olhar para e sobre as crianças, que por muitos anos foram silenciadas enquanto atores 

sociais dignos de estudos. Essas mesmas crianças, inúmeras vezes, têm o seu direito roubado, 

não somente de brincar, mas, igualmente, de ser criança e ter infância. 
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De fato, o que temos ainda é pouco, pois nos falta um balanço de produções e avanços 

que proporcionem adquirir compreensão sobre os componentes típicos da relação entre 

infância e escola, sobretudo no que tange ao conhecimento das culturas infantis e ao respeito 

às crianças. Certamente, precisamos nos apropriar do conhecimento sobre infância e os seus 

múltiplos cenários, para poder interferir nos debates e conceitos de programas sociais e 

políticas direcionadas à criança, principalmente aqueles relativos à formação de educadores, 

tanto inicial quanto continuada, e à socialização escolar, uma vez que o conhecimento não é 

construído de qualquer maneira e em qualquer tempo ou lugar. É imprescindível priorizar, 

decidir e especificar concepções, descobrindo princípios e representações que darão suporte 

para a construção e constituição das culturas infantis. Nesse sentido, faz-se imprescindível 

discutirmos como se deu e como continua se perpetuando a creche em nosso país. 

 

2.3 O processo histórico de constituição das creches no campo político, econômico e 

social 

Como instituição, a história da creche tem se dado em meio a enfrentamentos e 

debates pelos movimentos sociais e de educação, assim como por entidades ligadas à 

educação, que defendem o desenvolvimento integral da criança, as relações cotidianas entre 

seus pares e profissionais, organização do trabalho pedagógico, as PP e a formação e 

valorização de seus profissionais. Essas demandas são consideráveis e indispensáveis para 

serem discutidas diante da atualidade que se experiencia na área da EI no Brasil, em especial a 

creche, que tem estimulado novos rumos em relação à (re)construção de sua identidade. 

Assim, esse texto explora o processo de constituição da creche e seus emaranhados 

históricos, teóricos e políticos em uma conexão política, econômica e social, situada e 

vinculada a uma sociedade capitalista. 

A história da EI é acompanhada pela interpretação de que as creches eram para as 

crianças pobres, das quais os pais não podiam cuidar, pois necessitavam trabalhar e não 

tinham condições de pagar uma pessoa para tomar conta de seus filhos. Assim, a educação das 

crianças era responsabilidade da família e manteve-se dessa maneira por muitos séculos, 

prioritariamente através das mulheres. Essas crianças, quando passavam a depender menos 

dos outros, eram consideradas adultas. Então, começavam a ajudar em tarefas cotidianas, 

aprendendo, com essas tarefas, a se integrarem socialmente. Diferente das classes mais altas, 
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as crianças eram mais paparicadas e valorizadas, suas rotinas eram parecidas; contudo, sua 

identidade pessoal não era levada em consideração pelos adultos (OLIVEIRA, 2011).  

A palavra creche, que teve a sua origem no francês creche, significava “manjedoura”, 

conforme Oliveira (2011), relacionada ao significado cristão de dar abrigo a um bebê 

necessitado, carregando o sentido de cuidado, guarda e proteção. 

Nos países europeus e norte-americanos, o aparecimento das creches ocorreu no 

século XIX, enquanto no Brasil foi no início do século XX. Haddad (1993) analisa que o 

surgimento das creches aconteceu por motivos alheios às necessidades das crianças, ou seja, 

como instituição, no início, estava ligada à ausência de habilidade das mães para tomar conta 

de seus filhos, e não à proteção da criança.  

As primeiras tentativas de organização de creches no Brasil, diferentemente dos países 

europeus, surgiram com um caráter assistencialista, e se deu via instituições privadas, e não 

pela ação direta do Estado, com a finalidade de atender as crianças das mães trabalhadoras, 

viúvas desamparadas, pobres e em situações de vulnerabilidade. Assim, eram disponibilizadas 

propostas que partiam da assistência, vestindo, alimentando e dando cuidado e abrigo às 

crianças. Já aquelas descendentes de classes sociais mais privilegiadas recebiam uma 

educação que privilegiava a criatividade e a sociabilidade infantil, ou seja, as crianças das 

diferentes classes sociais eram submetidas a contextos de desenvolvimento diferentes. 

Nesse contexto, surgem alguns arranjos alternativos para oferecer cuidados e 

acolhimento aos órfãos abandonados, mesmo com o apoio da alta sociedade, com o propósito 

de ocultar a humilhação de ser mãe solteira, já que, no século XX, não se tinha um conceito 

bem delineado sobre as especificidades das crianças, pois esta era compreendida “como um 

objeto descartável, sem valor intrínseco de ser humano” (RIZZO, 2003, p. 37). 

Antes da criação das creches, teve início uma das instituições que permaneceu por 

séculos no atendimento à infância, conhecida como roda dos expostos ou roda dos excluídos. 

Esse nome foi dado ao local onde se colocavam os bebês abandonados, que era composto por 

uma forma cilíndrica de madeira, construída nos muros das instituições ou casas de 

misericórdia, para que os bebês fossem deixados, preservando, assim, a identidade do 

depositante.  
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De acordo com Marcílio (1997), apesar dos movimentos contrários por parte de um 

segmento da sociedade, essa instituição da roda dos expostos permaneceu por mais de um 

século e foi a única instituição de assistência à criança abandonada no Brasil, até meados de 

1950, quando o país acabou definitivamente com esse sistema. 

A partir do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, o Brasil começou a 

passar por transformações no processo produtivo. A indústria cresceu nesse período, 

precisando de mão de obra, preenchida pela força masculina até então, passou a contratar o 

trabalho feminino. Simultaneamente, observamos a inconstância da mão de obra feminina, 

que deixa de ser opcional e passa a ser indispensável em face do crescimento do capitalismo. 

Notamos, ainda, o aparecimento de um problema posto a essas mulheres, que não dispunham 

de locais apropriados para deixarem seus filhos, ao saírem para o mercado de trabalho. 

Dessa forma, os movimentos operários ganharam força e começaram a se organizar 

nos centros urbanos mais industrializados, exigindo melhores condições de trabalho. Dentre 

as reinvindicações, estava a necessidade de instituições de educação e cuidados para os filhos. 

Os donos das fábricas, por seu lado, procurando diminuir a força dos 

movimentos operários, foram concedendo certos benefícios sociais e 

propondo novas formas de disciplinar seus trabalhadores. [...] Para tanto, vão 

sendo criadas vilas operárias, clubes esportivos e, também, creches e escolas 

maternais para os filhos dos operários. [...] passou a ser reconhecido por 

alguns empresários como vantajoso, pois mais satisfeitas, as mães operárias 

produziam melhor (OLIVEIRA, 1992, p. 18). 

Podemos perceber, então, que as creches surgiram por uma necessidade do próprio 

capitalismo, como serviço prestado aos interesses da elite, pois esta precisava encontrar uma 

instituição para cuidar das crianças das classes sociais populares, no momento de ausência de 

suas mães, assegurando a assiduidade destas nos postos de trabalho. Nesse momento 

histórico, essas instituições assumiram um caráter de remediar as faltas possíveis e a ausência 

das famílias. A esse respeito, Campos, Rosemberg e Ferreira (1993, p. 104) ressaltam que não 

se pensava na educação das crianças e, “quando existia, era secundária”, priorizando, com 

isso, a segurança física, a alimentação e a higiene dessas crianças. Podemos concluir, assim, 

que estas instituições se configuravam em verdadeiros “depósitos” para “cuidar” dessas 

crianças. 

As poucas conquistas não se fizeram sem conflitos, ao longo das décadas. Na opinião 

de Haddad (1993), tiveram papel crucial na correção do conceito de crianças e infâncias 
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nessas instituições de serviço à criança. Os movimentos feministas que partiram dos Estados 

Unidos converteram seu ponto de vista, priorizando a concepção de que tanto as creches como 

as pré-escolas necessitariam acolher todas as mulheres, independentemente de sua situação 

econômica ou exigência de trabalho. Esta concepção passou a ser defendida como um direito 

de todas as mulheres e era baseado no movimento da teoria da privação cultural, essas 

instituições ganharam destaques diferentes. Reivindicada tanto nos Estados Unidos, na década 

de 1960, quanto no Brasil, em 1970, a superação das incertas circunstâncias sociais poderia 

ser sanada com o atendimento às crianças pequenas fora do lar. Segundo Kramer (1995), era a 

defesa de uma educação compensatória.  

Outro ensinamento de Kramer (1995) é que o discurso em defesa do atendimento às 

crianças das classes populares é baseado na concepção de infância, que admite esse período 

da criança, de certo modo, padronizado e homogêneo. A ideia é que as crianças vindas das 

classes populares são consideradas “carentes, deficientes e inferiores na medida em que não 

correspondem ao padrão estabelecido, faltariam a estas crianças privadas culturalmente, 

determinados atributos ou conteúdos que deveriam ser nelas incutidos” (KRAMER, 1995, p. 

24). Em função desse pensamento, com a finalidade de vencer essas deficiências, foram 

indicadas orientações no intuito de corrigir tais carências.  

Ainda na década de 1970, as exigências populares tornaram-se mais intensas e tiveram 

novos sentidos. A manutenção e organização das creches adquiriram “visibilidade”. Foi posto 

de lado o aspecto de “aceitação e paternalismo estatal ou empresarial” (OLIVEIRA, 2011, p. 

28), e o protesto por creches foi comandado pelos movimentos populares de luta e pelas 

preocupações das feministas para a transformação desse quadro (ROSEMBERG, 1984). 

Como consequência desse momento, a creche deixou de ser uma reivindicação exclusiva das 

mulheres pobres e trabalhadoras e passou a ser um movimento de lutas de todas as mulheres. 

Nesse período, “as lutas deslocam-se das ruas e praças, e passam a ocupar lugares 

formalizados dos conselhos, das associações, dos sindicatos, das universidades, dos 

parlamentos e dos órgãos oficiais das novas administrações” (CAMPOS, 1998, p. 71). 

A década de 1980 foi significativa no Brasil, marcada pela saída do regime da ditadura 

militar e pela construção de um momento de redemocratização no campo legislativo. A 

importância dos movimentos sociais, além da motivação social em prol da criança, é 

evidenciada por Campos (1986) e Rosemberg (2008), quando se referem à mobilização 

destes, a fim de que fossem introduzidos, na agenda da Constituinte (1986‒1988), os debates 
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sobre os direitos da criança. Daí surgiram duas campanhas, “Criança Prioridade Nacional” e 

“Criança e Constituinte”, “que originaram duas emendas populares, que se integraram e foram 

apresentadas ao Congresso Nacional Constituinte” (ROSEMBERG, 2008, p. 309). 

 Essas campanhas foram uma vasta movimentação que uniu várias entidades 

conectadas à defesa dos direitos das crianças com menos de sete anos de idade. Podemos 

constatar vários argumentos sobre a creche e a pré-escola e como necessitariam ser incluídas 

na CF de 1988. Pode-se salientar a incorporação da creche em um regime de luta pela sua 

entrada, nesse documento. 

A questão da creche está ligada tanto a educação em geral, como a condição 

da mulher. Assim, se pensarmos que geralmente a Constituição se divide em 

capítulos que tratam dos vários temas que essa lei deve contemplar, talvez 

devêssemos prever que a menção à creche deveria constar duas vezes: uma 

na parte referente a educação e outra na parte referente à família ou à mulher 

(COMISSÃO DE CRECHE – CRECHE E CONSTITUINTE, 198?, p. 3). 

Ressalta-se que vem daí o porquê a educação da criança menor de seis anos se estende 

na CF (BRASIL, 1988). Assim, a luta pela creche estava mais firme, mais clara e mais 

próxima, isto é, buscava-se salientar a creche como direito da criança, e não somente da 

mulher. 

A necessidade de se contestar a creche como “mal necessário” é apresentada na 

pesquisa realizada por Rossetti-Ferreira (1984), na qual chama a atenção para a relevância do 

crescimento da criança em espaços coletivos, contrariando a ideia construída cuja só a figura 

da mãe, no processo educativo, formativo da criança, era suficiente. 

A partir dos movimentos de lutas, começaram a aparecer pesquisas acadêmicas que 

indicavam a importância da educação e do cuidado com essas crianças. Na Assembleia 

Constituinte, a pressão desses setores resultou em um marco imensamente importante na 

história da creche brasileira. Nesse sentido, podemos citar dois artigos da Emenda 

Constitucional n. 53:  

 o Art. 208 diz: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: inciso IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 

até 5 (cinco) anos de idade” (BRASIL, 2006a, s/p);  
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 e o Art. 7º, inciso XXV, como direito da família, “assistência gratuita aos filhos 

e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e 

pré-escolas” (BRASIL, 2006a, s/p).  

Dessa forma, foi concedida a inclusão da creche numa etapa da educação, e a criança 

de 0 a 6 anos passou a fazer parte dessas instituições e da pré-escola (HADDAD, 1993). 

Podemos concluir que a inclusão da creche no capítulo da educação define a sua função 

educativa. 

Vale destacar que, nas Constituições anteriores a 1988, essa etapa educacional era 

“‘livre’, não sujeito à normatização educacional”, conforme aponta Oliveira (1992, p. 28). O 

Estado sabia da necessidade de transformar a realidade; no entanto, não assumia sua 

obrigação. Assim, enquanto o Poder Público requisitava a colaboração da sociedade civil para 

a proteção à criança, reafirmando o caráter filantrópico e assistencialista da EI por muitos 

anos presente no Brasil, também era reconhecido que competia ao governo criar e sustentar 

instituições infantis. Nas palavras de Kramer e Souza (2001, p. 61): 

Se desde o século XVII a assistência social privada, principalmente católica, 

precedera a ação oficial no Brasil, a partir da década de 30 o Estado assumia 

essa atribuição e convocava indivíduos isolados e associações particulares a 

colaborarem financeiramente com as instituições destinadas à proteção da 

infância [...] era reconhecido que cabia ao governo o dever de fundar e 

sustentar estabelecimentos tais como creches, lactários, jardins de infância e 

hospitais: por outro lado, afirmava-se que não existia uma só municipalidade 

no País que pudesse cumprir integralmente essa obrigação com seus próprios 

recursos. Daí, se tornar indispensável a ajuda financeira de indivíduos 

abastados e de entidades filantrópicas. 

Analisando esse contexto, observa-se que, nesse período, prevalecia o 

descompromisso do Estado para com uma política de EI brasileira, apresentando 

intervenções/estratégias/programas precários e assistenciais destinados ao cuidado de algumas 

crianças carentes em creches e asilos enquanto suas mães trabalhavam. Não havia nenhum 

compromisso político com a educação dessas crianças. 

O conceito de creche como um espaço educativo parece ser recente. Foi primordial, 

como já citado, um movimento histórico, social e político para entender o bebê e a criança 

pequena como sujeitos que têm direito a frequentar um espaço educativo, ultrapassando as 

concepções higienistas, filantrópicas e assistencialistas com as quais a creche era sujeita e os 

bebês eram identificados.  
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Assim, a criança passa a ser “considerada” como um ser humano que deve receber 

cuidados em todas as suas fases de desenvolvimentos, pois os documentos legais realçam a 

importância da concepção de criança como um todo, para estimular seu crescimento integral e 

a sua inserção na sociedade, passando a ter visibilidade de modo profundo em suas 

particularidades e a ser planejado considerando suas necessidades. Porém, foram realizadas 

muitas lutas e embates pela educação, principalmente das crianças pequenas, que ficaram à 

margem da sociedade durante anos, pois bem sabemos que transformações e mudanças não 

acontecem de repente em nosso país. 

Os movimentos de lutas e mobilizações deram origem também à alteração do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério 

(FUNDEF) para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), no que diz respeito à EI, quando 

passou a ter direito a receber financiamentos específicos para sua manutenção. Mas, na Lei do 

FUNDEF que seguia nos bastidores do Congresso, a creche não foi contemplada com 

recursos financeiros, refutando, com isso, o direito das crianças à educação. Naquele 

momento, à proposta despachada ao Congresso era negada a ampliação com qualidade da 

oferta de uma educação das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, que até então, só atendia 11% 

das crianças desta idade. 

Na luta para assegurar o que foi descrito na legislação brasileira e em alerta contínuo a 

fim de que as crianças tivessem seus direitos assegurados, houve lutas dos movimentos 

sociais e associações (ANPAE, ANPED, ANFOPE, MIEIB)2, no decorrer do século XX. 

Dentre as ações desenvolvidas está o movimento “Fraldas Pintadas”, bebês das cidades 

satélites de Brasília, levados por mães e pais que representaram as crianças “sem creche”. Da 

Câmara, os manifestantes saíram em passeata com carrinhos de bebês e bonecos, chamada de 

“carrinhata”, e circularam pelos corredores do Congresso, distribuindo materiais explicativos, 

com palavras de ordem como “Direito à educação começa no berço e é pra toda vida”, 

ocorrido em 7 de março de 2007 (“FUNDEB..., 2007). O MIEIB, em conjunto com outras 

entidades Articulação de Mulheres Brasileiras, Fundação Abrinq, Marcha Mundial de 

Mulheres, dentre outras, montaram ações para expor suas concepções contra a eliminação das 

matrículas das crianças da creche na distribuição da partilha dos fundos (“FUNDEB..., 2007).

                                                             
2 ANPAE ‒ Associação Nacional de Política e Administração da Educação; ANPED ‒ Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação; ANFOPE ‒ Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação; MIEIB ‒ Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil. 



50 

 

  

Esta manifestação foi um Ato Público-Lúdico para pedir que a Câmara considerasse as 

emendas apresentadas pelo movimento na regulamentação do FUNDEB. Com isso, exigindo 

que a primeira etapa da EI, de 0 a 3 anos e 11 meses, também fosse financiada pelo fundo. 

Dentre os documentos que tratam da EI, as DCNEI (BRASIL, 2009, p. 87-88) definem 

os princípios que devem nortear as propostas pedagógicas para essa etapa da educação, quais 

sejam: 

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. 

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 

de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

Por sua vez, esse documento tem por objetivo indicar os meios que orientarão as 

instituições de EI na preparação, planejamento, efetivação e avaliação das propostas 

pedagógicas e curriculares dessa etapa da educação. 

 Os desdobramentos dessas importantes leis ensejaram outras tantas, além de 

documentos norteadores, porém é importante ressaltar que esses documentos e legislações 

mostram crescimento no que se refere às concepções e PP publicadas sobre a creche. Mas, 

alguns deles apresentam falhas quando indicam por padrão as urgências da sociedade e as 

transformações sociais em consequência das alterações nas estruturas familiares, econômicas 

e sociais. Ainda assim, cabe evidenciar que, de igual modo, esses documentos, acrescentadas 

as pesquisas no campo educacional, foram e são os responsáveis pela retificação da 

concepção sobre a educação das crianças pequenas em espaços públicos/coletivos e pela 

escolha e consolidação de PP mediadoras de aprendizagem e do desenvolvimento das 

crianças.  

No entanto, apesar dessas premissas nos ajudarem a refletir sobre a especificidade da 

EI, em especial a creche, é imprescindível levarmos em conta que as crianças, desde que 

nascem, são cidadãs de direitos, únicas e singulares, seres sociais e históricos e, 

principalmente, seres competentes e protagonistas na construção das culturas infantis. 
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2.4 Desvelando a prática pedagógica 

Este texto procura realizar uma reflexão sobre a PP destinada às crianças e 

experienciada por elas na creche, dialogando com a perspectiva de autonomia pensada para às 

crianças. Dialogaremos com Paulo Freire e Sartre, os quais irão embasar metodologicamente 

esse estudo com o existencialismo, bem como os marcos legais e pedagógicos existentes que 

defendem uma PP educativa, que realmente respeite as crianças em todos os seus aspectos e 

especificidades. 

Segundo Freire (2005), a relação pedagógica entre os sujeitos pode ser analisada por 

meio da Educação Bancária, compreendida como limite à liberdade e à Educação 

Problematizadora. Para ele, essa visão educacional é vista como pressuposto da liberdade e do 

avanço da autonomia, sem os quais ninguém se liberta, e que é exposta a todos sem distinção 

(FREIRE, 2005). Também, em sua obra “Educação como Prática da Liberdade”, Freire 

(1967) aponta formas de pensar a Educação e suas relações, e nos oferece embasamento 

teórico consistente para que possamos desenvolver com excelência uma prática pedagógica 

que reconheça a criança como ser único, temporal e como sujeito de direitos. Assim, 

reconhecemos que uma educação precisa oportunizar uma PP relacionada com a libertação e o 

desenvolvimento da autonomia, através da práxis individual dos sujeitos nas relações 

coletivas. 

Esses apontamentos permitem nos conduzir a uma concepção de autonomia quando 

Sartre e Freire nos levam a refletir uma Educação, partindo da ideia de que o sujeito é um ser 

da práxis, independentemente da sua idade. Por isso, sua ação não pode ser apenas conduzida 

por outros e adaptada à realidade posta como alguém que presencia um acontecimento. As 

crianças necessitam de uma proposta que possibilite o desenvolvimento dessa autonomia, à 

medida que aprendem umas com as outras a partir da observação e da ação do/a professor/a.  

Desenvolver uma PP de acordo com Freire (1967), interligada na construção da 

autonomia a partir da liberdade de Sartre (1970), poderá ser o canal para a superação. O ser 

humano, para ambos, deve tomar consciência e ter a consciência da sua vocação ontológica 

que é transformar o mundo (FREIRE, 1967; SARTRE, 1970). 

Segundo Freire (1967, 1996) o objetivo da educação é experienciar os princípios e 

saberes através da PP, promovendo situações para que o ser humano possa construir e 

exercitar sua autonomia. No seu livro “Educação como Prática da Liberdade”, este desafio é 
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problematizado: “Não lhe propiciamos meios para o pensar autêntico, porque recebendo as 

fórmulas que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora porque a incorporação é o 

resultado de algo que exige, de quem o tenta, esforço de recriação e de procura. Exige 

reinvenção” (FREIRE, 1967, p. 98). 

Podemos constatar que o autor admite a necessidade de reinventar, como seres 

inacabados que somos, em processo, ou seja, em construção permanente. Nessa perspectiva, 

tanto para Freire (1967) quanto para Sartre (1970), o sujeito não é apenas um mero objeto da 

História, mas sujeito da sua história. E esse entendimento se constitui através da consciência 

crítica, construída por meio do diálogo, para que a transformação da realidade aconteça. 

Conforme definido por Sartre (1970), a transformação da realidade só é possível por 

intermédio da práxis individual, como sendo a atitude do sujeito que intervém no seu mundo 

em função de um fim. Para Freire (2005), a práxis é o movimento de ação-reflexão-ação, 

mediante o diálogo, em circunstância de pronúncia do mundo, portanto, tendo a história como 

intermédio. Como podemos compreender, para esses autores, não podemos desenvolver uma 

prática pedagógica de qualidade se não entendermos a nós mesmos, por meio de um projeto 

existencial que pressupõe também a inconclusão do ser humano, através da autonomia 

(FREIRE, 2005; SARTRE, 1970). 

Dessa forma, defendemos, conforme preconiza Mello (2007), que não seja possível 

falar de autonomia das crianças, quando desrespeitamos o seu tempo, em que a submetemos a 

longas esperas, a filas. Quando, ainda, lhe oferecemos tudo pronto ou agimos por elas, 

realizamos práticas em série, como se fossem seres programados e não seres humanos únicos, 

em um intenso processo de socialização. Assim, precisamos entender que uma PP de 

qualidade, que respeite os direitos das crianças, não consiste em falta de confiança nelas; 

como alguém competente e capaz de desenvolver sua autonomia desde pequena. E, ainda, a 

incompreensão de que a criança se expressa através de um corpo que deseja, aprende e 

comunica. Mas, é imprescindível ter como base as interações para escuta dos sujeitos, 

propondo-lhes a construção de sua autonomia, exercitando-a e, ao mesmo tempo, 

reinventando e repensando todas as suas ações. 

Em consonância com esse pensamento sobre liberdade e autonomia relacionada à PP, 

e vários debates de entidades e teóricos ligados à área de EI, surgem as DCNEI, que 

preconizam o seguinte: 
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Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 

brincadeira, garantindo experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 

desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 

interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes 

e gêneros textuais orais e escritos; 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 

quantitativas, medidas, formas e orientações espaço/ temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 

individuais e coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 

saúde e bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 

diálogo e reconhecimento da diversidade; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 

mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com 

diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais; 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 

manifestações e tradições culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos 

(BRASIL, 2009a, s/p).  

Faz-se necessário expor esse artigo na íntegra, pois este é um conceito que não 

podemos ocultar, se almejamos uma educação problematizadora. Aquela que não fabrica 

respostas prontas, mas que está sempre pautada nas dúvidas, incertezas, questões e, 

constantemente, aberta a transformações.  
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Em “Filosofia da Práxis”, Vásquez (2007) aponta a práxis como uma ocupação 

humana que se baseia na transformação. A práxis é uma análise profunda, cujo 

autoconhecimento necessita está presente o tempo todo. Logo, para esse teórico, “a práxis é a 

revolução, ou a crítica radical que, correspondendo a necessidades radicais, humanas, passa 

do plano teórico ao prático” (VÁZQUEZ, 2007, p. 128). Percebemos que o nó que se 

estabelece entre a PP quase sempre é o processo ação-reflexão-ação, pois esse processo exige 

uma transformação a cada momento, e nem sempre estamos preparados para mudanças. Nesta 

mesma obra, Vázquez (2007, p. 246) expõe dois graus da práxis: 

1) a reiterativa ou imitativa, que está sempre em conformidade com uma lei 

previamente traçada, e cuja execução se reproduz em múltiplos produtos que 

mostram características análogas; 

2) a inovadora ou criadora, cuja criação não se adapta plenamente a uma lei 

previamente traçada e culmina num produto novo e único.  

Nesta perspectiva, acreditamos que a primeira é tão adaptadora, ou seja, sorrateira e 

disfarçada, que acaba por cercear a liberdade, pois o sujeito se conforma com aquilo que lhe é 

posto, sem questionamentos; enquanto na segunda, diante da realidade exposta, sempre inova 

e cria, oportunizando os sujeitos uma ação transformadora, contendo o elemento 

indispensável da práxis: o diálogo positivo entre as pessoas, como nos mostra Paulo Freire 

(2005).  

De acordo com Alves (2013), é imprescindível aniquilar a visão extremista que ainda 

perdura, em muitas práticas pedagógicas, de que a criança, principalmente a pobre, é uma 

“coitadinha” que precisa ser, o tempo todo protegida, ensinada e sustentada na ideia de 

“carência” e de “abandono ou incompetência familiar”. Para contrapor está visão, podemos 

trazer as DCNEI (BRASIL, 2009a) que nos apresentam a estrutura legal e institucional da EI, 

visando promover oportunidade para cada criança conhecer o mundo e a si mesma. Também, 

aprender a participar de atividades individuais e coletivas, a cuidar de si e a se organizar. 

Nesse sentido, Cancian e Goelzer (2016, p. 166) lembram-nos a nossa responsabilidade e o 

nosso compromisso com as crianças: “esse compromisso exige de cada um de nós, a 

construção de uma proposta de educação infantil que ofereça experiências significativas e 

qualificadas para as crianças, com clareza de seus objetivos, a partir do que definem as 

Diretrizes Nacionais”. 

Como profissional da área, bastante do que temos presenciado são PP sem 

compreensão das implicações dessa responsabilidade docente, considerando-se que se trata da 
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formação de seres humanos, ou seja, da educação de crianças pequenas, o que necessita de 

uma lógica ética. Às vezes, nos esquecemos de que devemos planejar com a criança, para que 

a ação seja uma construção conjunta e organizada a partir e com elas, e não simplesmente 

para elas. 

Para muitas instituições, parece que o planejamento dessas práticas ainda é uma tarefa 

fácil, pretendendo, apenas, que as crianças ensaiem semanas e meses, ao longo de horas para 

fazerem apresentações, na maioria das vezes sem significado e sem sentido. Talvez isso 

justifique a ideia do senso comum, de que, para as crianças pequenas, “qualquer coisa serve” 

ou “elas gostam de tudo mesmo”. Esse pensamento mostra as vontades e aspirações dos 

adultos sendo priorizadas, e não as das crianças, que deixam de ser o centro e os sujeitos do 

processo. 

A falta de conhecimento parece ser fundamentada nas demandas externas de pessoas 

de outras áreas, que desconhecem as orientações normativas para Educação Infantil, que 

priorizam a garantia da infância em suas especificidades. E, assim, parafraseando Freire 

(1967), para intervir na realidade posta, é preciso conhecê-la para transformá-la, isto é, só 

pode interferir na PP quem a conhece.  

Desse modo, entendemos, então, que essa prática, culturalmente construída, atravessa 

a concepção assistencialista que fundamenta os discursos como tempo de descanso, 

indispensável para as crianças.  

Outro fator que chama sempre a nossa atenção é o período das trocas de fraldas, que, 

em muitos casos, são praticadas todas de uma só vez. O que parece é que as crianças são 

trocadas de forma “mecânica”, e elas choram muito ao serem “deixadas” no tapete, esperando 

por sua vez ou esperando esse momento acabar. Por essa razão, salientamos a relevância em 

se realizar estudos e discussões que destaquem o tempo que se remete a essas especificidades 

e as proporções do cuidar e educar que está interligado à afetividade e ao olhar da professora 

que respeita as singularidades dessas crianças.  

Parafraseando Barbier (2007), a escuta sensível é sútil, diferente de qualquer método. 

Portanto, escutar as crianças é o princípio de tudo, isto é, de uma prática pedagógica que 

requer sensibilidade, observação e escuta do corpo que se comunica, sonha, deseja, aprende, 

fica em silêncio, que se comunica com os pares nos diferentes aspectos, e muitas vezes isso 

parece não ser percebido pelos adultos.  
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A esse respeito, Faria e Silva (2013) citam uma carta escrita por Freire no ano de 

1990. Ele diz o seguinte: 

Bom amigo Malaguzzi, Menino eterno, pede-me, antes de eu retornar ao 

Brasil, que escreva algumas palavras dedicadas às meninas e aos meninos 

italianos. Não sei se saberia dizer algo de novo a um tal pedido. O que 

poderia dizer ainda aos meninos e às meninas deste final de século? Primeira 

coisa, aquilo que posso dizer em função de minha longa experiência neste 

mundo, é que devemos fazê-lo sempre mais bonito. E baseando-me em 

minha experiência que torno a dizer, não deixemos morrer a voz dos 

meninos e das meninas que estão crescendo. Paulo freire, abril, 1990 

(FREIRE, 1990 apud FARIA; SILVA, 2013, p. 101).  

Segundo as autoras, esse pedido foi feito por Loris Malaguzzi, para que Paulo Freire 

escrevesse uma carta dedicada às crianças italianas, após o término de um importante 

Congresso Internacional que ocorreu em Reggio Emilia, na Itália. 

Acima de tudo, Freire chama nossa atenção para a importância de escutar as crianças, 

proporcionando-lhes a chance de exteriorizar suas especificidades em seus vários aspectos. 

Também, a importância de edificar vínculos entre elas, no sentido da constituição de uma 

cultura da infância, numa racionalidade ética, permeada por um processo dialógico.  

Parece não se perceber, em muitas PP, essa escuta, que é algo reconhecido e que se 

padroniza nos discursos da educação. Porém, na Convenção dos Direitos das Crianças 

(BRASIL, 1990b, s/p), no Artigo 12, está explícito: “A criança tem o direito de expressar sua 

opinião e de ser ouvida toda vez que se tomam decisões que lhe dizem respeito”. Sendo 

assim, é necessário que esse pressuposto seja o referencial para a concretização de uma PP 

que garanta os direitos das crianças e das infâncias. Afinal, parafraseando Edwards, Gandini e 

Forman (1999), as crianças têm cem linguagens para serem escutadas. 

Dessa forma, teremos uma educação para a libertação, concebida por Paulo Freire 

(1967), com uma PP que possibilite a construção da autonomia das crianças como 

desvelamento. Ou seja, que tenha a responsabilidade com a formação humana, com a ética, 

com um projeto que é construído por todos, e que proporciona uma infância sem interrupções, 

livre e respeitada. 

 Quando aprendemos a escutar as crianças, percebemos que precisamos desenvolver o 

senso crítico das nossas práticas pedagógicas. Todavia, é necessário perceber que: “Para ser 

crítico, é preciso conhecer, só critica quem conhece, e assim pode interferir no mundo, pois só 

interfere aquele que já tem conhecimento da realidade” (MOREIRA, 2015, p. 155). Assim, 
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temos, na PP, um valioso instrumento para defendermos uma educação para libertação dos 

sujeitos.  
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3 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Neste capítulo, apresentaremos, inicialmente, um pouco a história do município de 

Una/BA, seguida da história da EI, evidenciando, contudo, a história da constituição da CMG, 

por ser a única instituição no município que atende as crianças de 1 a 3 anos e 11 meses. Em 

um segundo momento, destacaremos a situação atual desta instituição em suas formas de 

organização. Ressaltaremos ainda que, no processo de análises, buscamos colocar em 

evidência os elementos constituintes das condições de trabalho das profissionais da 

instituição, dialogando sobre as concepções e minúcias que norteiam o desenvolvimento das 

PP com esses bebês.  

 

3.1 Contexto histórico da pesquisa 

O lócus desta pesquisa foi o município de Una, criado em 2 de agosto de 1890. Seu 

nome significa, em língua tupi, “preto”, numa alusão à coloração do Rio Aliança que banha a 

cidade. Está localizado na mesorregião do Sul da Bahia e faz parte da microrregião de 

Ilhéus—Itabuna segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010). Encontra-se situado a pouco mais de 500 km da capital do estado, Salvador. Sua 

população, segundo o censo do IBGE (2010), era de 24.110 habitantes, com uma projeção 

para 2018, feita em julho do corrente ano, decaindo para 19.484 habitantes.  

A região era inicialmente habitada pelos índios pataxós. O território 

integrava a sesmaria do Capitão-Mor Dom Rodrigo José de Menezes. 

Seu desbravamento iniciou-se por volta de 1770, por Maria 

Clementina Henriqueta e familiares, que, ali, se estabeleceram 

formando a Fazenda São José. Com a chegada de colonos alemães e 

poloneses, formou-se o povoado denominado Una, entre as 

desembocaduras dos rios Una e Maruim. Em 1860, criou-se a 

freguesia com o nome de Santo Antônio da Barra do Una. Suspenso 

em 1923, seu território foi anexado a Canavieiras. Em 1924, 

restaurou-se o município com sede no povoado de Cachoeirinha. Em 

1939, elevou-se de vila a cidade, alterando-se o topônimo para Una. 

Os nativos de Una são chamados unenses (SILVA, 2001, p. 26-27). 

De acordo com o Atlas Brasil (2013), tendo como base de referência o Censo 

Demográfico de 2010, o município tem um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de 0,560, este vem crescendo se comparado com a taxa de 2000, que era de 0,366, 

mas ainda se encontra abaixo da média nacional, que é 0,727. O IDH da educação e renda do 
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município de Una reflete a realidade brasileira, sendo considerados baixos, com os 

respectivos números de 0,424 e 0,584 (ATLAS BRASIL, 2013). Essa realidade é 

preocupante, pois ao mesmo tempo em que o município apresenta alta arrecadação de 

impostos, tem uma diferença econômica e social grande. Isto significa um alto número de 

pessoas pobres e uma maior concentração da “riqueza”, não se constituindo em uma realidade 

diferenciada do restante do país, que historicamente tem mantido uma diferença social entre 

os mais ricos e os mais pobres. 

 

Figura 1 — Município de Una. 

 

Fonte: Imagem cedida pelo fotógrafo Alison de Oliveira Lemos (2018). 

 

Apesar de a comunidade pertencer a um município policultor, tendo como culturas 

principais o cacau, a mandioca, a piaçava e a seringa, é muito limitado em atrações de lazer. 

Por isso, as crianças não têm muitas opções nesse sentido. As atividades socioculturais 
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abertas à comunidade são eventos realizados pelas igrejas evangélicas, os projetos 

desenvolvidos pela Secretaria de Municipal de Educação (SEDUC), em parceria com as 

escolas (Festival de Música, Dia do Brincar, dentre outros), que acontecem na Praça Dr. 

Manoel Pereira de Almeida, conhecida também como Praça da Prefeitura, recentemente 

reformada pela atual gestão, em 2018, com parquinho e área de lazer. 

 

3.2 Educação Infantil no município de Una/BA 

Nesse contexto é que se coloca o sistema educacional do município de Una em relação 

à EI, o qual está organizado em instituições públicas municipais e instituições privadas. Esse 

município, em 2018, de acordo com dados da Secretária de Educação (SEDUC), tinha na 

sede, 1 creche, 5 escolas de Ensino Fundamental (EF) e a Escola Mico Leão (Associação de 

Pais e Alunos Especiais - APAE), que atendem classe de Pré-escola, de acordo com as 

especificidades das crianças que necessitam desse atendimento “especializado”; na rede 

privada, 2 escolas que atendem à EI; já nas 29 escolas do campo de EF, 25 oferecem a EI – 

Pré-escola, e não possui creche. Este cenário reflete a necessidade da construção de creches 

e/ou Centro de Educação Infantil (CMEI) para atender as reais demandas do município, pois 

as escolas de EF, em sua maioria, não estão adaptadas no que se refere à infraestrutura para o 

recebimento destas crianças. Podemos acompanhar a evolução da matrícula no município 

referente às instituições públicas nos últimos dez anos: 

Quadro 1 — Evolução da matrícula da EI no município de Una/BA. 

ANO CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL 

2009 242 383 625 

2010 263 405 668 

2011 235 451 686 

2012 251 459 710 

2013 241 453 694 

2014 252 488 740 

2015 209 573 782 

2016 240 495 735 

2017 240 457 697 

2018 207 488 695 

Fonte: Secretaria de Educação de Una (2019). 

 



61 

 

  

Os dados do quadro acima são referentes à sede e ao campo. Sendo assim, nos 

revelaram a necessidade do resgate dessas crianças da EI. E por que não estão matriculadas? 

Este é um questionamento que devemos fazer a nós mesmos enquanto profissionais da 

educação. 

Segundo a coordenadora geral da EI do município, Sandra Batista em entrevista com a 

pesquisadora, relatou que coordenou também a EI do município no período 2009‒2012, em 

2009 foi criado o Núcleo de Educação Infantil (NEI), que funcionou até 2012, com a função 

de fortalecer e estruturar a EI do município, que até então não era estruturada, ou seja, era um 

trabalho realizado de maneira global, a EI até então, era ofertada junto com as crianças do EF. 

O NEI teve como atribuição fomentar e proporcionar estudos sobre EI, enquanto a primeira 

etapa da Educação Básica (EB); coordenar a construção das Diretrizes Curriculares 

Municipais para a Educação Infantil (DCMEI) de forma coletiva; e implementar a política de 

formação continuada no município, que até então era inexistente. 

Em um diálogo com a coordenadora para saber como foi o processo para a elaboração, 

estruturação e aprovação das DCMEI, já que essa história não se encontra registrada em 

nenhum documento oficial, ela nos relatou conforme o quadro a seguir. 

Quadro 2 — Passo a passo para elaboração e aprovação das DCMEI — 2010/2012. 

ORDEM DESCRIÇÃO 

1 Diálogo com os profissionais da EI para evidenciar a necessidade do município 

em construir as DCMEI; 

2 Reunião com os representantes da EI para a apresentação da proposta de 

trabalho; 

3 Composição da comissão; 

4 Levantamento da realidade da EI no município; 

5 Aplicação de um questionário com o segmento da EI para analisar como 

pensavam; 

6 Realização de grupos temáticos de estudos, em que uns grupos apresentavam 

para outros; 

7 Formação de grupos de trabalho para, então, elaborar as DCMEI; 

8 Revisão gramatical do texto; 

9 Envio para o Conselho Municipal de Educação (CME); 

10 Aprovação das DCMEI pela Câmara Municipal de Vereadores; 

11 Formação continuada para os profissionais da EI. 

Fonte: Registro da pesquisadora em 13 mar. 2019. 
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Depois da aprovação das DCMEI em 2012, foi atribuído ao NEI o reordenamento da 

rede, pois muitas crianças de 4, 5 e 6 anos ainda estavam na creche. Com esse reordenamento, 

a creche ficou efetivamente com as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, e as crianças de 4 e 5 

anos foram direcionadas para as salas de Pré-escola. Esse foi um processo significativo na EI 

do município, atendendo, assim, as reais necessidades daquela situação, não sendo realizado 

de maneira desorganizada, mas de forma sequencial, estruturando a matrícula da EI no 

município. 

A coordenadora também nos relatou que ficou fora da coordenação geral de 2013 a 

2016, e quando retornou em 2017, esse núcleo não funcionava mais. Atualmente, em lugar do 

núcleo funciona à coordenadoria da EI, que trabalha na mesma perspectiva política de 

formação continuada, de estudos sobre EI e de colocar em prática aquilo que está posto nas 

DCMEI. Disse ainda que, no período, houve uma ruptura da gestão. Não soube explicar o que 

havia acontecido, mas que, quando retornou, encontrou um exemplar das DCMEI em apenas 

uma das escolas. Quando questionou as equipes gestoras das escolas como estavam 

trabalhando na EI, já que havia um documento oficial, então estas pareciam nunca ter ouvido 

falar sobre as DCMEI.  

 

3.3 A história da constituição da creche escolhida 

Para entendermos a história da educação na creche do município, foram analisados 

como referência o Projeto Político Pedagógico (PPP) do ano de 2016, pois foi o que nos 

apresentaram e as Diretrizes Curriculares Municipais para Educação Infantil (DCMEI), 

documento aprovado em 2012, denominado pelas profissionais da EI de Proposta Pedagógica 

para a Educação Infantil. Também conseguimos informações por meio de rodas de diálogos 

com as profissionais da instituição participante da pesquisa, que estiveram implicadas em 

diferentes momentos na construção e efetivação da EI no município.  

A tentativa de se criar um espaço educativo no município, para a criança pequena, 

iniciou-se com a criação da primeira creche, em 1983. A instituição era vinculada à Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SMAS) e funcionava no prédio anexo à Escola Municipal 

André Rebouças, que atendia crianças de 2 a 6 anos. No ano seguinte, apesar de vinculada à 

SMAS, a creche passou a ocupar outro espaço (uma casa alugada), ainda como anexo da 

referida escola, funcionando em três salas com, aproximadamente, 70 crianças, sob 
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fiscalização da Secretaria de Assistência Social do Estado, com visitas periódicas de técnicos. 

Segundo profissionais antigas da creche, essas pessoas eram enviadas para interrogar e 

fiscalizar os funcionários da instituição, no sentido de verificar quantas pessoas trabalhavam 

nela e se estava funcionando adequadamente, com a justificava de confirmar se o espaço 

realmente existia, já que alguns municípios diziam ter creche, apresentavam documentos, 

mas, na verdade a instituição não existia. 

A creche funcionou, até o ano de 1986, em espaços improvisados, como anexo das 

escolas de EF. Os espaços físicos diminutos não atendiam as especificidades das crianças 

pequenas, transgredindo o que preconizava a legislação vigente, tanto no que se referia ao 

acolhimento (proteção, segurança, interação) das crianças, quanto à capacidade/possibilidade 

de realizar atividades pedagógicas. A ausência de uma instituição de atendimento para as 

crianças do município perdurou por mais de uma década, fruto da negligência do poder 

público, que colocou a infância em uma situação de desamparo e sem prioridade.  

Esta situação de desamparo passou a ser objeto de discussão do governo municipal e 

da sociedade no final da década de 1990, quando um novo projeto começou a ser gestado, 

iniciando um processo de resgate da instituição creche no município. O poder executivo, 

então, desapropriou o prédio onde até o momento funcionava a Cooperativa de Trabalhadores 

Rurais, embora a ação governamental tenha posto fim ao período de interrupção no 

atendimento, (re)abrindo a creche e ofertando vagas para essa parcela da população, 

desvinculando-a, pela primeira vez, do EF, passando a ter um espaço próprio, realizando 

reforma, com o objetivo de adequar as instalações físicas para atender essas crianças.  

Em 2000, a creche começou a funcionar em parceria com a SMAS, que recebia o 

recurso financeiro do FNDE e da SEDUC, que encaminhava os profissionais (professores e 

funcionários). 

Mesmo assim, a creche continuou vinculada à SMAS, vindo a se desvincular dela em 

2009, ficando sob responsabilidade da SEDUC. Com isso, a instituição passou a atender, no 

mesmo espaço, creche e pré-escola. Em 2012, o poder público municipal, através da 

SEDUC/NEI, estabeleceu como critério o atendimento à criança na faixa etária de 0 a 3 anos e 

11 meses, seguindo, desse modo, o que está posto nos documentos oficiais. Como a rede de 

atendimento educacional não dispunha de instituições para acolher as crianças com faixa 

etária de 4 e 5 anos, elas foram realocadas para os espaços das escolas de EF, o que se 
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caracterizou como um retrocesso, tomando por base os critérios de atendimento para 

funcionamento de creches e pré-escolas. 

A regularização do atendimento por faixa etária foi alvo de pesquisas, discussões e 

análise do NEI (hoje desativado) e do Conselho Municipal de Educação (CME), que 

respaldaram a iniciativa da SEDUC para, assim, iniciar um processo gradual de adequação 

para as crianças da creche, de forma que se minimizasse os prejuízos à comunidade, como 

descrito no tópico anterior. Esse processo ampliou a oferta de vagas na creche para 50% 

dessas crianças, que eram o público-alvo da instituição. 

Após 17 anos de avanços e retrocessos, o poder público municipal fez adesão ao 

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

Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA) do Governo Federal e iniciou a construção de 

uma creche, tipo B, indicada como uma lacuna no município pelo Plano de Ações Articuladas 

(PAR, 2006). (UNA. Diretrizes Curriculares Municipais para Educação Infantil, 2012). O 

documento preconiza que esse espaço atenda as normas legais do MEC no que diz respeito à 

arquitetura e à proposta pedagógica para as crianças de 0 a 3 anos em período integral, em 

novas instalações com espaço amplo, moderno e mobiliários novos para melhor atender as 

crianças.  

O PROINFÂNCIA foi instituído pela Resolução n. 6, de 24 de abril de 2007, como 

parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do MEC. O programa parte 

do princípio de que a construção de unidades para EI, bem como a aquisição de equipamentos 

para a rede física educativa dessa etapa da educação, é indispensável à melhoria da qualidade 

da educação. 

Esse programa vem sendo implementado em muitos municípios brasileiros, a fim de 

aparelhá-los com unidades adequadas à cobertura da EI, considerando que a organização da 

infraestrutura das instituições de EI tem se constituído em um dos principais gargalos da 

atualidade, dificultando, com isso, seu crescimento, tanto em termos de cobertura, quanto em 

melhoria de sua qualidade. 
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3.4 A situação atual da creche 

Figura 2 — Creche Municipal Girassol. 

 

Fonte: Una (2015/2016). 

 

A Creche Municipal Girassol (CMG), nome fictício, foi inaugurada em 2013 e está 

localizada na Avenida Getúlio Vargas, s/n, na cidade de Una/BA. É uma Instituição de Ensino 

de EI com espaço físico próprio, que atende crianças de 0 a 3 anos e 11 meses em período 

integral. Pertence ao Sistema Municipal de Ensino, sendo mantida com recursos do FNDE 

(PDDE e PNAE) e pela Prefeitura Municipal de Una (PMU), situada a Praça Dr. Manoel 

Pereira de Almeida, (UNA, 2015/2016). 

De acordo com o PPP (UNA, 2015/2016), as turmas são organizadas por faixa etária, 

obedecendo aos critérios abaixo: 

Quadro 3 — Organização das salas na creche por idade. 

SALA IDADE 

Berçário I 1 ano a 1/5 meses 

Berçário II A 1/6 anos a 2 anos 

Berçário II B 1/6 anos a 2 anos 

Berçário III 2/1 anos a 2/6 meses 

Berçário IV 2/7 meses a 2/11meses 

Maternal I 3 anos a ¾ meses 

Maternal II  3 anos a 3/8 meses 

Maternal III 3/6 meses a 3/11 meses 

Fonte: Una (2015/2016) 
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O funcionamento da CMG é diferenciado, de acordo com o PPP (UNA, 2015/2016), 

atende em período integral e funciona das 8h às 16h, fazendo, assim, uma carga horária de 8 

horas diárias. Sua rotina está dividida da seguinte forma: acolhimento (8h), café da manhã 

(8:30h), atividades pedagógicas (9h), banho (10:30h), almoço (11:15h), soninho (11:45h), 

atividades pedagógicas diversificadas (13:30h), lanche (14:30h), banho (15h) e saída (16h). 

Segundo as profissionais, as formas que estão estruturados os horários tem um ponto 

importante, há uma chance de mudança, pois sempre fazem reuniões com a comunidade para 

melhor atender suas demandas. Diante do exposto, parece que temos aí a ideia de autonomia, 

pois aqui temos novas oportunidades de organizar outros momentos na creche. Como 

podemos constatar: 

proporcionar às crianças diferentes experiências de interações que lhes 

possibilitem construir saberes, fazer amigos, aprender a cuidar de si e 

a conhecer suas próprias preferências e características, deve-se 

possibilitar que elas participem de diversas formas de agrupamento 

(grupos da mesma idade e grupos de diferentes idades), formados com 

base em critérios estritamente pedagógicos (BRASIL, 2009c, s/p). 

Dessa forma, a flexibilização de organização da PP poderá consolidar a ruptura com a 

concepção de EI como preparatória para o EF. Por isso, toda a organização precisa estar 

explícita no PPP, considerando sempre o desenvolvimento integral da criança. 

 

Quadro 4 — Organização das turmas e profissionais atuantes na CMG, em 2018. 

SALA IDADE MI MF PROFISSIONAIS 

Berçário I 1 ano a 1/5 meses 15 17 

P11 – 40 horas 

P12 – 40 horas 

01 monitora – 40 horas (NPP) 

Berçário 

II A 
1/6 meses a 2 anos 22 16 

P01 – 40 horas 

P02 – 40 horas  

01 ADI – 40 horas 

Berçário 

II B 
1/6 meses a 2 anos 24 16 

P07 – 40 horas 

P10 – 40 horas 

P – 20 horas (NPP) 

Berçário 

III 
2/1 mês a 2/6 meses 26 16 

P08 – 40 horas 

P13 – 40 horas 

Berçário 

IV 
2/7 meses a 2/11meses 17 27 

P05 – 40 horas 

P06 – 40 horas 

01 monitora – 40 horas (NPP) 

Maternal 3 anos a 3/5 meses 17 27 P03 – 40 horas 
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I P09 – 40 horas 

Maternal 

II 
3/6 meses a 3/11 meses 23 27 

P14 – 40 horas 

P15 – 20 horas 

P – 20 horas (NPP) 

Maternal 

III 
3/6 meses a 3/11 meses 14 27 

P04 – 40 horas 

P – 40 horas (NPP) 

Legenda: MI – Matrícula inicial; MF – Matrícula final; NPP – Não participante da pesquisa; ADI – Auxiliar de 

desenvolvimento infantil; P – Professora. 

Fonte: PPP (UNA, 2015/2016). 

Segundo o PPP (UNA, 2015/2016), as crianças permanecem em período integral, 

entrando às 8 horas e saindo às 16 horas. Conforme podemos observar no quadro 4, o berçário 

(B) I atende os documentos legais no que se refere à matrícula inicial, em relação a 

quantidade de crianças, já na matrícula final acaba ultrapassando está quantidade, isto é 

justificado pela equipe gestora pelo fato das mães procurarem a creche, argumentando que 

precisam trabalhar e não tem onde deixarem seus filhos. Diante desse contexto, constatou-se 

uma carência em relação ao número de profissionais por crianças, uma vez que, aumentou o 

número de crianças, mas permaneceu a quantidade de profissionais. Sendo assim, notamos o 

descumprimento da política educacional vigente.  

Nas salas de BIIA e BIIB, temos uma superlotação na matrícula inicial, e na matrícula 

final esse número cai consideravelmente. Essa situação é justificada pela equipe gestora 

quando afirma que na creche sempre foi assim. Até o mês de julho é superlotado, depois as 

crianças vão embora ou param de frequentar a creche. No BIIB temos três profissionais, 

justificadas, por a sala ser frequentada por duas crianças que apresentam algumas 

dificuldades, mas não possuem laudo médico ainda. Quanto às salas dos BIII, BIV, maternal 

(M) I, MII e MIII atendem tanto a matrícula inicial, quanto a final. 

As resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) e os documentos oficiais do 

MEC dispõem e norteiam sobre o número de crianças por salas, justificando que o número de 

crianças por professor deve ser considerado para assegurar atenção, responsabilidade e 

interação com as crianças e suas famílias. É necessário que o número de crianças que ocupa 

este espaço seja considerado em conexão com as especificidades do espaço físico, de acordo 

com as DCNEI (BRASIL, 2009a). Sugere-se que, ao estruturar as salas por faixa etária, “a 

proporção de 6 a 8 crianças por professor (no caso de crianças de zero a um ano), 15 crianças 

por professor (no caso de crianças de dois a três anos)” (BRASIL, 2009a, s/p). Essas 

disposições sobre a estruturação das crianças e dos espaços estão igualmente presentes em 



68 

 

  

outros documentos legais, como os Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação 

Infantil (BRASIL, 2006b).  

Observamos que, nas DCMEI, não se faz menção à quantidade de crianças e 

educadores por salas. No entanto, o PPP da creche deixa bem clara essa organização, como 

podemos verificar no quadro abaixo: 

Quadro 5 — Serão efetuadas matrículas para crianças de 1 a 3 anos e 11 meses, respeitando o 

limite de: 

SALAS MÍNIMO DE ALUNOS MÁXIMO DE ALUNOS 

Berçário I 08 10 

Berçário II 10 12 

Berçário III 12 16 

Berçário IV 14 18 

Maternal  14 18 

Fonte: PPP (UNA, 2015/2016). 

 

Sendo assim, o próprio PPP (UNA, 2015/2016) se contradiz quando não respeita essas 

quantidades. Relevante se faz entendermos que, quando esses números não são ponderados, 

põe-se em perigo a integridade das crianças e das profissionais, sem contar que, há um 

comprometimento do trabalho. O desenvolvimento das PP com qualidade necessitam de 

profissionais qualificados, espaço físico adequado com interações saudáveis, com a intenção 

de desenvolver uma PP que proporcione a formação de sujeitos autônomos. 

O corpo discente da CMG é composto por crianças de diferentes níveis 

socioeconômicos e com histórias de vida das mais diversas. Muitas delas não têm os pais 

presentes no seu dia a dia ou, até mesmo, em suas vidas. Essas organizações familiares 

presentes na comunidade educativa têm como fatores preponderantes: o desemprego, a baixa 

renda familiar, pais separados, violência doméstica, drogas, prostituição e alcoolismo.  

A maioria desses pais são trabalhadores rurais, pedreiros e empregadas domésticas 

com nível de escolaridade baixo, que trazem consigo dificuldade de permanência na 

instituição, por conta da frequência com que suas famílias se mudam em busca de emprego e 

oportunidade de uma vida melhor. Outro aspecto relevante é que são oriundas das camadas 

populares e, por possuírem um nível socioeconômico irregular, garantem a essas crianças, 

apenas, alimentação, que muitas vezes não é nutritiva. O modelo dessas famílias, segundo o 
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PPP da instituição (UNA, 2015/2016) possui o estilo mosaico, ou seja, muitas crianças são 

criadas pelos avôs, pelos tios, só pelo pai ou pela mãe. Parece ser um fator bastante notável a 

se considerar é que o grau de instrução dos responsáveis é de EF incompleto e outros, ainda, 

não são alfabetizados. Talvez, por isso, não contribuam com a creche no apoio e 

acompanhamento em casa, do qual a criança precisa para melhorar o seu desenvolvimento 

afetivo, emocional, social e cognitivo.  

Diante desse contexto, a creche se torna o espaço necessário para proporcionar a essas 

crianças experiências de aprendizagens significativas em um espaço coletivo e rico em 

interações com adultos e outras crianças. 
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4 A TRAJETÓRIA POLÍTICA E A CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS DA 

INFÂNCIA 

Neste capítulo apresentaremos nossa opção metodológica, que se fundamenta na 

Pesquisa-ação existencial (P-AE), formulada por Barbier (2007), e se articula aos 

pressupostos da “Pedagogia do Oprimido”, uma das obras elaborada por Paulo Freire (2005). 

Existem estreitos vínculos entre estes dois autores, conforme destacaremos mais adiante. 

Ambos são existencialistas e defendem a liberdade como uma das características 

fundamentais do ser humano. Nesta perspectiva, ambos estão vinculados ao pensamento de 

Sartre (1979), o filósofo da liberdade. Em seguida, descreveremos o percurso da pesquisa. 

Há muitas polêmicas sobre a autoria da pesquisa-ação. De acordo com Barbier (2007), 

como precursor da pesquisa-ação, Kurt Lewin (1972) começou a desenvolver dinâmicas de 

grupos na perspectiva de tentar integrar minorias à sociedade, nos Estados Unidos da 

América, e buscou novas bases para as ciências, além de se opor ao positivismo. Segundo 

Barbier (2007, p. 27):  

Costuma-se geralmente sustentar que a pesquisa-ação teve origem com Kurt 

Lewin, psicólogo de origem alemã, naturalizado americano, durante a 

provação da Segunda Guerra Mundial. Alguns pensam, entretanto, que John 

Dewey e o Movimento da Escola Nova, após a Primeira Guerra Mundial, 

constituíram um primeiro tipo de pesquisa-ação pelo ideal democrático, pelo 

pragmatismo e pela insistência no hábito do conhecimento científico tanto 

nos educadores como nos educandos. 

Em 1947, Lewin morreu de forma prematura, mas seus trabalhos foram retomados 

pelos seus alunos e outros pesquisadores, multiplicando-se por diversas áreas. Na área social, 

a pesquisa-ação objetiva promover a solidariedade e a integração entre grupos em conflitos. 

Na esfera industrial, o trabalho se volta para as decisões do grupo, a auto-organização, a 

formação de quadros, a modificação dos estereótipos e para intervir em áreas com resistência 

às mudanças. 

Preliminarmente, foram quatro as modalidades propostas por Kurt Lewin em relação à 

action research (pesquisa-ação): a) diagnóstica, traçada em planos de ação encomendados, 

estabelecendo diagnósticos e recomendando medidas; b) participativa, envolvendo os 

membros da comunidade em perigo; c) empírica, consistindo em registrar e acumular dados 

das experiências vivenciadas de um determinado grupo social; d) experimental, pretendendo 

acompanhar e controlar técnicas utilizadas em situações sociais (BARBIER, 2007). 
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A pesquisa-ação, na atualidade, condiz a um mosaico de questionamentos que foram 

construídos ao longo do tempo. Sua evolução histórica está registrada, incluindo um dos 

trabalhos elaborados por René Barbier (2007), intitulado “A Pesquisa-ação”, obra que 

tomamos por referência no desenvolvimento desta pesquisa. Nesta obra, o autor informa que o 

pesquisador Jean Dubost (1987 apud BARBIER, 2007, p. 36), ao término de uma longa 

investigação, propôs uma primeira definição da pesquisa-ação: “Ação deliberada visando a 

uma mudança no mundo real, engajada numa escala restrita, englobada por um projeto geral e 

submetendo-se a certas disciplinas para obter efeito de conhecimento ou de sentido”.  

Nesse sentido, a pesquisa-ação intenciona apontar caminhos teóricos e metodológicos 

que facilitem o diálogo com diferentes sujeitos, de modo crítico, ou seja, é uma modalidade 

de pesquisa que não permite neutralidade nem distanciamento. Barbier (2007, p. 14) afirma 

que, nessa metodologia, “não se trabalha sobre os outros, mas é sempre com os outros”, para a 

resolução de problemas coletivos, dos quais o pesquisador deve estar implicado, isto é, 

comprometido com a superação dos limites que impedem o processo de transformação. 

Desroche (2006) enfatiza que, na pesquisa-ação, os autores da pesquisa e os atores 

sociais estão implicados, já que desenvolvem e são responsáveis pela ação que se torna 

coletiva. Assim, todos são sujeitos atuantes, introduzidos no projeto em todo seu desenrolar, 

desde o entendimento da concepção até a avaliação do processo, que não comporta prazos, de 

maneira dialética e humanizadora.  

Desse modo, não existe um tempo previamente determinado para a finalização da 

pesquisa. A este respeito Silva (2015, p. 77) enfatiza: “Contudo, sem prejudicar o processo 

dialógico, o pesquisador pode fazer um corte temporal na pesquisa para atender os objetivos e 

prazos acadêmicos, mas sendo um pesquisador implicado, deverá, ainda, prosseguir até que o 

grupo opte pela finalização”. 

A pesquisa-ação segue o caminho oposto ao da pesquisa clássica, que exige a 

descrição prévia dos resultados, tendo como alicerce apenas o conhecimento científico, ao 

tempo em que o saber dos sujeitos representa somente dados coletados para análise. 

Conforme Barbier (2007, p. 54), 

a pesquisa-ação não tem que formular, a priori, hipóteses e preocupações 

teóricas, nem de traduzi-las em conceitos operatórios suscetíveis de serem 

medidos por instrumentos padronizados (questionários, testes). A pesquisa-

ação reconhece que o problema nasce, num contexto preciso, de um grupo 
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em crise. O pesquisador não o provoca, mas constata-o, e seu papel consiste 

em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais ligados 

ao problema, por uma tomada de consciência dos atores do problema numa 

ação coletiva. 

Barbier (2007), ao falar sobre o método em pesquisa-ação, destaca alguns riscos, 

dentre eles, os riscos institucionais, considerando que esta modalidade não é o melhor 

caminho para sucessos imediatos. Os riscos pessoais também devem ser ponderados, “pois a 

pesquisa-ação, na sua intersubjetividade, leva inevitavelmente o pesquisador para regiões de 

si mesmo que ele, sem dúvida, não tinha vontade de explorar” (BARBIER, 2007, p. 33). Isso 

equivale dizer que o pesquisador é tão questionado como os demais membros do grupo, e que 

a resolução do problema é de responsabilidade de todos os participantes. Todos têm a 

liberdade de dialogar e escolher caminhos para a superação. 

Portanto, justifica-se a opção por este tipo de pesquisa para a realização deste trabalho, 

por possibilitar a participação e cooperação de todos aqueles que estão inseridos na realidade 

pesquisada. Pensar e discutir pesquisa-ação, sob vários ângulos, tem se tornado uma constante 

entre os adeptos desta modalidade.  

 

4.1 A pesquisa-ação e a aproximação com o existencialismo 

Segundo Sartre (1970), a única coisa que torna as pessoas iguais é a liberdade. Assim, 

a pesquisa-ação existencial se fundamenta na liberdade, porém sem individualismo. Nas 

primeiras décadas do século XX, surgiu o movimento existencialista. Nesse período, o mundo 

entrou em crise, em razão das consequências da Segunda Guerra. O anseio de liberdade dos 

povos oprimidos, diante das contradições sociais impostas naquele momento, fez emergir a 

esperança de um mundo mais livre e justo. 

O filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre (1905‒1980) foi o nome mais conhecido 

e representante da corrente existencialista. Ele defendeu a ideia de que nós nos construímos 

no decorrer da nossa existência, isto é, “a existência precede à essência” (SARTRE, 1970, p. 

72). Isso significa que, primeiro, o ser humano precisa existir para, depois, constituir sua 

essência e que não há roteiro a ser seguido, mas há chance de fazermos escolhas que reflitam 

em nossa autoformação. Aqui, liberdade corresponde à possibilidade de escolha, e por meio 

de suas escolhas, o indivíduo constrói a si mesmo e torna-se responsável pelo que faz. 
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Para Sartre, a liberdade é um dos principais valores da condição humana, que se 

caracteriza como um conjunto de limites que delimitam a sua situação no universo. Nesse 

entendimento sartreano, caso o ser humano fosse um ser pleno (acabado) e com essência 

delineada, não poderia ter nem consciência, nem liberdade, visto que, sem a expressão daquilo 

que o próprio Sartre chama de “vazio de ser”, sua consciência já estaria pronta e fechada, 

sendo, portanto, impossível a presença da liberdade, pois estaria preso à realidade estática do 

ser em si. No entanto, Sartre alerta que tal liberdade só possui significado se estiver ligada à 

vida coletiva e aos fatos concretos, pois existir é estar no mundo — e somente através da ação 

torna-se possível transformar a realidade.  

Compreende-se assim, que o desempenho da liberdade em situações vivenciadas 

sensibiliza o ser humano, cria a incerteza, leva à produção de sentidos, motiva a superação de 

certos limites e atribui sentido à sua existência. Enfim, a liberdade humana, que atrai o 

indivíduo a ter de estabelecer o que planeja ser como pessoa, a calcular o impacto de suas 

opções e ser responsável por elas.  

Entre as diferentes modalidades da pesquisa-ação, escolhemos trabalhar com a 

pesquisa-ação existencial (P-AE), elaborada por Barbier que se fundamenta no 

existencialismo professado por Sartre em discordância à tese citada por Platão e outros 

filósofos que acreditavam na predestinação, sendo, portanto, a humanidade o apuramento de 

um plano superior do qual ela não podia fugir, a menos que estivesse predisposta a correr o 

risco de alterar o seu destino e acabar infeliz.  

O caminho da verdade para alguns dos existencialistas, a exemplo de Aristóteles e 

Platão, é arquitetado anteriormente, de modo, que as forças espirituais e/ou ocultas atuam 

determinantemente nossa existência. As escolhas são restritas na perspectiva essencialista, já 

que as escolhas do ser estão longe do alcance humano. Assim, não há o que fazer para 

diminuir a desigualdade, já que uns nascem “naturalmente” para administrar e outros para 

acatar e servir os mais fortes. Só resta aos desvalidos se dobrarem à essência daqueles que 

nasceram predestinados para o bem.  

A pesquisa-ação existencial põe em questão as circunstâncias consideradas 

historicamente determinadas, disponibilizando ao grupo a abertura para dialogar e refletir 

sobre o seu lugar no mundo, porém fora do campo das determinações.  
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Barbier (2007, p. 70) afirma que, na pesquisa-ação existencial, o pesquisador deve 

estar envolvido coletivamente: “Não há pesquisa-ação sem participação coletiva”. Para 

abarcar as tramas das relações e do conhecimento, é preciso estar junto, inevitavelmente 

implicado. 

A pesquisa-ação existencial se interessa pelas transformações sociais; e o pesquisador 

desempenha o papel de intermediação no processo de construção do conhecimento. Construir 

as condições para a análise ajuda a desvelar as situações opressoras, sugere temas de debates, 

organiza ações e se encarrega pelo registro com o auxílio dos demais. 

De acordo com Barbier (2007), esse procedimento presume compreender o indivíduo 

no seu desempenho de existência e aprendizagem. Sendo assim, o pesquisador deve 

empenhar-se para não tachar o indivíduo segundo seus papéis e posicionamentos sociais, mas 

acolhê-lo como um ser livre, criativo e complexo. Ao escutá-lo, conforme recomenda a escuta 

sensível, o pesquisador deve esquecer, momentaneamente, seus valores e posições filosóficas. 

 

4.2 Pontos convergentes entre Barbier e Freire 

Por defender a liberdade do ser humano, tanto a pesquisa-ação existencial quanto as 

concepções freireanas se juntam neste texto para expressar nossa tese de que a materialização 

das Diretrizes Curriculares Municipais está diretamente ligada à prática pedagógica das 

profissionais que atuam na creche e que o perfil e trajetória se relacionam ao deixar de ser 

menos para ser mais, ou seja, é a chance que se apresenta ao ser humano real de deixar de ser 

coisa para se humanizar. Essa chance é fundamental na experiência humanística de Freire. O 

compromisso integral com o ser humano real não pode ser passivo: ele é práxis, introdução na 

realidade e conhecimento científico desta realidade. 

Portanto, foi com essa finalidade de construir, juntamente com trabalhadores e 

trabalhadoras da cidade e do campo, um mundo distinto e mais humano que fez com que 

Paulo Freire (2005) tivesse vivido profundamente e experienciado as desigualdades de seu 

tempo. Motivado por esse desejo de mudança, Freire (1996), na sua práxis político-

pedagógica, confronta o modelo de educação que intenciona condicionar as consciências na 

intenção de adaptá-las ao mundo. Segundo Paulo Freire (2005), um paradigma de educação 

que caracteriza os sujeitos como simples objetos censura-lhes a liberdade de escolha no 
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processo de transformação da realidade, fortalecendo, assim, a cultura de mudez que tem sido 

historicamente imposta às camadas populares. 

Opondo-se à essa ideia de conservadorismo social, Freire (1967) ratifica a natureza 

política da educação. Para ele, o aprendizado infere a compreensão do significado da palavra, 

que propõe que essa nasça da história existencial dos sujeitos (FREIRE, 2005). Nesse 

entendimento, o diálogo se coloca como práxis que proporciona a reflexão sobre as situações 

de opressão, alargando caminho para a superação das injustiças sociais. 

Paulo Freire (1967) se sustentou nas ideias de Heidegger, Sartre e outros filósofos 

existencialistas que confiavam fielmente na potencialidade humana. O que era partilhado 

entre eles era o fato de admitirem que a existência precede a essência. Existem muitos elos 

entre os pressupostos de Paulo Freire (2005) e os implementados por Barbier (2007). Como 

existencialistas, ambos usufruem do diálogo e da ação-reflexão-ação. 

Finalmente, não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um 

pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia 

mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade. 

Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que a capta em 

constante devenir e não como algo estático. Não se dicotomiza a si mesmo 

na ação. “Banha-se” permanentemente de temporalidade cujos riscos não 

teme (FREIRE, 2005, p. 47)  

Julgamos que o diálogo é a via para o debate sobre a materialização dos documentos 

oficiais na prática pedagógica das profissionais, e pode ser também uma das possibilidades de 

desvelar as opressões vigentes na estrutura das creches. Na obra “Pedagogia do Oprimido”, 

Freire (2005) elabora categorias que dizem respeito ao processo de superação das situações-

limites, sendo obrigadas pelos chamados opressores. 

As situações-limite implicam na existência de pessoas que são servidas 

direta ou indiretamente por estas situações, e outras para as quais elas 

possuem um caráter negativo e domesticado. Quando estas últimas percebem 

tais situações como a fronteira entre ser e ser mais humano, melhor que a 

fronteira entre ser e não ser, começam a atuar de maneira mais e mais crítica 

para alcançar o “possível não experimentado” contido nesta percepção. Por 

outra parte, aqueles que são servidos pela situação-limite atual vêem o 

possível não experimentado como uma situação-limite ameaçadora, que deve 

ser impedida de realizar-se, e atuam para manter o “status quo” (FREIRE, 

2005, p. 109). 

Alguns estudiosos da pesquisa-ação existencial têm se fundamentado nas concepções 

teóricas de Paulo Freire Freire (2005), dispondo da problematização da realidade e de 
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categorias como situações-limites, atos-limites e inédito viável para dialogar com os sujeitos. 

Compreendemos, então, que a união das abordagens de Freire e das concepções de Barbier na 

pesquisa-ação existencial, 

pode favorecer bastante a escuta das minorias em situação problemática, a 

afetividade, o entendimento da complexidade humana, admitida, o tempo de 

maturação, e o instante da descoberta, os domínios da intuição, da criação, e 

da improvisação, sensibilidade e empatia, sem excluir o rigor metodológico 

(BARBIER, 2007, p. 73). 

Em relação à pesquisa-ação existencial, Barbier (2007) aborda como uma forma de 

pesquisa praxiológica, ou seja, ela se direciona a investigar as causas produtoras e as leis que 

orientam o ser humano e suas ações, pois julga que toda atitude humana tem uma intenção. 

Assim, na P-AE o pesquisador se faz um mediador, que, junto com o grupo, desvelará os 

ganhos, os estímulos, que na verdade amparam o que está por trás das situações-limites. 

Nesse processo, os colaboradores do grupo se tornam membros íntimos, pois na P-AE 

todos são sujeitos atentos que procuram as transformações de atitudes, em função de um 

projeto alvo maior. Foi, assim, com fundamento nessa concepção, que demos o primeiro 

passo com a contratualização, mediante o diálogo com o grupo pesquisado, conforme propõe 

Barbier (2007).  

A contratualização pode ser dividida em duas fases: o contrato acordado, que são os 

combinados, assinaturas de documentos distinguindo as funções dos integrantes, definição de 

cronograma, etc. E outra fase, mais aberta, que só se efetiva após as combinações e o acordo 

dos sujeitos sobre as diferentes etapas do trabalho, que denominamos de acordo noético, 

quando os mesmos se tornam coautores. Dentro dessa compreensão, expomos o que o autor 

chama de objeto abordado; que apreende a questão de pesquisa, seus objetivos e a 

metodologia de pesquisa-ação (BARBIER). 

A metodologia da P-AE inicia-se com a observação participante e a escuta sensível, 

que trata de uma relevante atenção, é a hiper observação. O pesquisador deve saber sentir o 

universo imaginário, afetivo e cognitivo do outro, para apreender, da essência, a postura e os 

hábitos, sentir com o outro, adentrar a alma, ser claro, não criar rótulos sociais (BARBIER, 

2007). 

Sendo assim, a escuta sensível torna-se multirreferencial, pois é uma abordagem 

definida, sobretudo, pela compreensão não individualizada, mas pela diversidade no estudo do 



77 

 

  

fenômeno. Portanto, a escuta sensível não é projeto das nossas ansiedades, não vamos decifrar 

o que os sujeitos estão pronunciando; é preciso mais do que isso, precisa-se apreender seus 

diálogos na obscuridade que cerca o seu ser, recorrendo, para isso, aos cincos sentidos.  

Portanto, ao usar os cinco sentidos, motivamos o que Barbier (2007) define de 

“presença meditativa”, quando nos posicionamos em frente ao outro, empenhando-se em 

entendê-lo, ouvindo com todo carinho, de forma soberana, caracterizando uma 

hiperobservação da rotina e das atividades. É nessa espiral de ação-reflexão-ação refletida, 

observação e avaliação que surgem as situações-limites no cenário da pesquisa. Abaixo, a 

espiral ação-reflexão-ação da complexidade do ciclo básico que serve para ilustrar o processo 

de uma pesquisa-ação existencial. 

 

Figura 3 — As noções entrecruzadas em pesquisa-ação. 

Fonte: Barbier (2007, p. 86). 

 

Diante da imagem acima, parece que podemos apresentar a P-AE em uma 

complexidade, como nos sugere Barbier (2007, p. 85): “uma maneira filosófica de existir e de 

fazer pesquisa interdisciplinar para um pesquisador implicado”. Essa complexidade é 

concebida durante todo tempo, por meio do processo dialógico, fazendo com que as 

interações dos diferentes sujeitos sejam dialogadas numa lógica de complementaridade. 

Assim, em P-AE, essa complexidade se cruza em forma da ação-reflexão-ação através do 

processo dialógico, onde o pesquisador exercita a escuta sensível no grupo de pesquisadores 
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coletivo, negociando por intermédio do diálogo, caminhando para a mudança existencial que 

cada um necessita, num processo de avaliação constante, inclusive das forças subjetivas.  

Até chegarmos à contratualização, vencemos muitos problemas conjunturais e 

estruturais. Por exemplo, o projeto foi apresentado à creche em abril de 2018, mas a 

contratualização somente ocorreu no final de setembro de 2018, ou seja, cinco meses depois. 

Isso porque precisávamos passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), e também a cidade 

estava se preparando para o tradicional desfile comemorativo de 7 de setembro, organizado 

pela Secretaria de Educação da cidade. Mesmo assim, aceitaram participar da pesquisa, uma 

vez que, conforme o depoimento de uma professora, ninguém nunca tinha parado para escutá-

las, sendo uma necessidade da creche estudar as suas especificidades descritas nas Diretrizes 

Curriculares Municipais (DCM) para atender aos anseios das profissionais e ao Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da instituição. Percebemos, assim, como questões internas e 

externas podem afetar o desenvolvimento do trabalho. Nesse caso, a pesquisa também foi 

afetada, pois ficamos cinco meses na espera.  

Em negociação com a Secretaria de Educação e direção da creche, solicitamos que 

realizássemos as Rodas de Diálogos nos encontros de planejamento coletivo, que aconteciam 

na instituição a cada 15 dias. Conseguimos agendar os diálogos com as profissionais, 

momento esse que será descrito melhor na análise dos dados. 

Nesse cenário, tivemos que dialogar bastante com as profissionais. O diálogo 

fundamentalmente se reflete na palavra pura, que é a pronúncia do mundo, através da relação 

entre ação e reflexão. Segundo Paulo Freire (2005) toda palavra pronunciada precisa, 

portanto, ser transformada em ação, pois só assim é possível acontecer mudanças, sem isso, a 

palavra se torna vazia, alienante e alienada. Qualquer divisão entre ação e reflexão produz 

aspectos inautênticos de existir, criando, por sua vez, formas inautênticas de pensar. 

Os argumentos desses diálogos proferidos pelos sujeitos são as questões existenciais, 

políticas, culturais e sociais do mundo, que só através da problematização da ação-reflexão-

ação é possível “pronunciar” o mundo, e vislumbrar as ações opressoras que os detém, e esse 

é essencialmente o ponto introdutivo para a transformação da realidade. Dessa forma, por 

meio dessa problematização, os sujeitos podem chegar ou desvelar as situações-limites, ou 

seja, obstáculos e barreiras, limites ou freios, o “destacado percebido”. Daí, segundo o autor, 

nesse desenvolvimento dialógico a caminho das transformações encontra-se os atos-limites, 
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que são respostas transformadoras para as situações-limites, e submersas nessa conjuntura 

encontram-se a codificação e a decodificação, ou seja, o cenário real e a análise (FREIRE, 

2005).  

Por fim, para que aconteça diálogo, é imprescindível a seguinte condição: amor pela 

vida, pelo mundo, pelos homens. O amor, que pode ser interpretado como a minha potente 

resistência à vontade de dominação, respeitando a liberdade do outro. A segunda condição, a 

fé nos homens, fé criadora no seu poder, fazer e refazer de criar e recriar. A terceira condição, 

a humildade. Porque a pronúncia do mundo não pode ser atividade altiva superior, em que um 

se sente proprietário único do saber e da verdade. Como caracteriza Freire (2005), essa 

humildade provém da sua consciência de incompletude. Por isso, o diálogo está alicerçado no 

amor, na fé no homem, na humildade, que estabelece confiança, que transforma o homem 

companheiro na denúncia e pronúncia do mundo. 

 É a partir dessas concepções e conceitos que analisaremos nossos dados de pesquisa 

no capítulo seguinte, porém, antes, definiremos melhor cada uma dessas concepções.  

 

4.3 Pesquisa-ação existencial e articulação com as categorias freireanas  

As categorias freireanas foram utilizadas para subsidiar o processo de ação-reflexão-

ação, por meio do diálogo e da escuta sensível como para a denominada análise de dados. 

Para Freire (2005), todo ser humano tem a vocação ontológica para ser mais. Aceitar e 

reconhecer a condição de ser menos é imprescindível, como seres inconclusos, inacabados, 

que estão sendo inseridos numa realidade de mundo que também é inacabada. Dessa forma, a 

luta pela humanização constante faz com que o indivíduo deixe de ser menos para ser mais. 
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Destacamos as seguintes categorias de análise para o trabalho de campo: situações-

limites, atos-limites e inédito viável. Assim, trazemos essa figura para esclarecer melhor como 

se dá a P-AE, através da análise com as categorias freireanas: 

Figura 4 — Categorias freireanas (conexões). 

Fonte: Elaborado pela Profa. Dra. Rachel de Oliveira em maio 2019. 

 

Situação-limite é a primeira categoria a ser problematizada. Sendo assim, mostra-se, 

nesta pesquisa, como as próprias contradições que existem como uma característica essencial 

do capitalismo, onde estão incluídas as relações sociais, são obstáculos que o ser humano 

encontra ao seu redor, diante dos quais pode tomar várias decisões, submeter-se a eles ou 

enfrentá-los como barreiras que devem ser superadas. À frente dessas barreiras, pode conectar 

a prática com a esperança e proceder para que a situação se transforme ou simplesmente se 

permitir ser levado pela desesperança. Para desmobilizar as situações-limites, são 

indispensáveis os atos-limites, que são respostas inovadoras, dadas pelos sujeitos, diante das 

situações-limite. É o comportamento instigado por tais situações, mostradas historicamente ao 
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ser humano e que ele decide se as enfrenta ou aceita. Dessa forma, atos-limites são essenciais 

para se alcançar o inédito viável.  

Atos-limites é, dessa forma, um termo usado por Paulo Freire (2005) para caracterizar 

os atos confessados, a fim de se lidar com as situações-limites. Esses atos-limites são 

indispensáveis para se chegar ao inédito viável, ou seja, a algo novo, tantas vezes projetado e 

que através da práxis pode se tornar realidade. 

A terceira categoria, o inédito viável, é a possibilidade de perceber mais além, crendo 

em um sonho possível e na transformação que virá pelas ações pensadas e projetadas. É a 

concretização daquilo que sonhamos, mas que sabemos que só se atinge pela práxis 

libertadora que Freire (2005) nos apresenta. É a ação-reflexão-ação sobre o mundo, através da 

esperança, utopia e dos sonhos possíveis. 

Nesse sentido, o ato de o sujeito passar de uma categoria para outra denominamos de 

“superação”, é quando ele atinge a fase de conscientização de situações-limites e dele mesmo. 

Com base nos estudos de Silva (2015, p. 87), “a superação das situações-limite é possível 

quando ocorre um trabalho coletivo em que os pares se engajam na luta com o mesmo 

propósito, a fim de alcançar um sonho (antes, apenas utópico) e que passa a ser viável”. 

Portanto, identificadas e diagnosticadas as situações-limite, tentamos, por meio da 

ação-reflexão-ação, construir atos-limites até chegarmos ao inédito viável, como premissa às 

superações fundamentais para conceder o desvelamento dos casos de opressão e 

desumanização que surgirão dentro do processo. Segundo Freire (2005), a superação das 

situações-limites é o caminho do ser menos para o ser mais, ou seja, é a prática do 

reconhecimento do indivíduo como ser humano, é a busca pela liberdade, que é um êxito e 

não um donativo, impondo sempre uma procura contínua, que perdura na atuação correta de 

quem o faz. Por isso, precisamos requerer, sempre, uma procura incessante do 

aperfeiçoamento individual, indispensável ao convívio coletivo. 

Ser mais quer dizer ter consciência de que a criatura humana é um ser inconcluso e 

consciente da sua própria inconclusão, é entender que o ser mais é uma vocação natural dos 

seres humanos perante uma sociedade extremamente desigual, em que a escassez de muitos 

alimenta a abundância de poucos. Sendo assim, o ser mais deve fazer parte da nossa prática 

pedagógica, vinculada ao processo de transformação da realidade, ou seja, o ser mais está 

associado ao nosso compromisso em luta contra a educação reprodutivista desta conjuntura.  
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Desse modo, se faz necessário ir contra a desumanização, que indiscutivelmente 

atravessa o rompimento com o intelectualismo alienante responsável por uma compreensão 

ingênua da realidade. Esclarecemos também que muitas outras categorias poderiam ser 

listadas a partir da “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 2005), entretanto, para desenvolver 

essa pesquisa, foi essencial elencarmos apenas essas três categorias de análise, que emergem 

dos diálogos, considerando o pouco tempo para a consumação de uma pesquisa-ação 

existencial. Neste cenário, consideramos ser possível, apenas, levantar as situações-limites, 

propor atos-limites que possam levar ao inédito viável, superando esse processo do ser 

humano pela busca de deixar de ser menos para ser mais. 

Nesse sentido, nosso trabalho como pesquisadora tornou-se real, dado que se 

estabeleceu o diálogo, refletindo e problematizando nosso contexto real, procurando contestar 

a ação antidialógica, que simboliza a aniquilação, organizada ou não, de quem é invadido na 

sua forma de ver o mundo.  

Muitas concepções são apresentadas por Freire (2005) mas, para efeito desta análise, 

nos interessam as categorias acima explicitadas: situações-limites, atos-limites e inédito 

viável, que, sendo superadas, consideramos importantes para a formação do ser mais. 

 

4.4 Descrição do percurso da pesquisa  

Seguiremos agora descrevendo como este processo ocorreu. O contexto da pesquisa é 

bastante familiar, conheceremos, pois, todo o processo de construção da CMG, os embates 

políticos, econômicos e sociais que permearam todo o processo de constituição dessa 

instituição. 

O contato inicial para a realização desta pesquisa foi feito por meio da coordenadora 

da EI do município de Una/BA, em março de 2018, que gentilmente aceitou agendar um 

encontro nosso com as profissionais que trabalham na creche, para que pudéssemos expor a 

intenção de pesquisa e preparar os documentos para darmos entrada no Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

O primeiro encontro aconteceu em abril de 2018, no qual estavam presentes as 

professoras da creche, monitoras, coordenadora pedagógica, coordenadora da EI do 

município, secretária de educação, prefeito e as professoras Dras. Cândida Maria Santos 
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Daltro Alves (UESC) e Marlene de Oliveira (Universidade Federal da Bahia — UFBA). 

Dessa forma, realizamos um diálogo sobre a importância de conhecermos as políticas públicas 

para a EI, e contamos com a participação intensa de todos os presentes. Apresentamos a 

intenção de pesquisa, destacando a relevância do tema e a originalidade do estudo para o 

município de Una. Explicamos, ainda, que essa pesquisa precisaria passar pelo CEP/UESC, 

pois estaríamos tratando com seres humanos. A aceitação foi imediata pelas presentes, e assim 

uma ressaltou: “É muito bom sermos ouvidas, ninguém nunca fez isso antes, sempre nos dão 

as coisas prontas, sem se preocuparem com nossa opinião ou sugestão” (PROFESSORA DA 

CRECHE, abr. 2018).  

Nessa fala podemos perceber a importância da escuta sensível, uma das técnicas da 

pesquisa-ação existencial (P-AE). Sendo assim, a disponibilidade das profissionais em 

colaborar com a organização dos horários para que participassem dos encontros foi 

instantânea e bem-vinda. A essa atenção, disponibilidade e cuidado para com a pesquisa por 

parte das profissionais e, especialmente, por parte da Secretaria de Educação, entendemos 

como um gesto de reconhecimento da importância desse trabalho científico. Colaboração, 

afeto, solidariedade e respeito pautaram as relações entre a UESC e o município, estreitando 

os laços de parceria através do diálogo entre as partes envolvidas. 

Nos meses de maio a julho de 2018, o projeto foi submetido e tramitou pelo 

CEP/UESC, sendo aprovado em julho de 2018, sem nenhuma ressalva. Em agosto de 2018, 

retornamos à Secretaria de Educação de Una para realizar alguns ajustes em relação ao 

desenvolvimento da pesquisa e entregar o parecer do CEP/UESC. A coordenadora da EI nos 

recebeu, como sempre, muito prestativamente, mas pediu que voltássemos em setembro, pois 

todos estavam envolvidos com o desfile cívico de 7 de setembro. 

Ao retornarmos, em 13 de setembro de 2018, prosseguimos com o agendamento para a 

etapa da contratualização escrita, mediante a apresentação e explicação do projeto; e havendo 

concordância, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

No dia 26 de setembro de 2018, aconteceu a contratualização na CMG, às 13 horas, 

com a presença das professoras, monitoras, coordenadora pedagógica, diretora, coordenadora 

geral da EI, a pesquisadora, a orientadora Dra. Cândida Maria Santos Daltro Alves e a 

coorientadora Dra. Rachel Oliveira. Neste encontro, iniciamos com a fala da coordenadora da 

EI do município Sandra Batista, ressaltando a importância da pesquisa para o município, a 



84 

 

  

seriedade deste trabalho, e o quanto se sentia feliz em poder contribuir. Em seguida, iniciamos 

expondo o quanto estávamos lisonjeadas em poder estar ali compartilhando um pouco do 

trabalho que foi desenvolvido em parceria com as profissionais, que foram participantes 

fundamentais neste processo. Por fim, apresentamos a pesquisa e o TCLE, um documento em 

que constam as questões éticas da pesquisa. Por alguns minutos tivemos um momento de 

silêncio total, que logo foi quebrado pela coordenadora pedagógica da creche: “Gostaria de 

saber como vai ficar os encontros. Já que eles acontecerão nos horários do planejamento 

quinzenal, vamos perder mais ou menos uma hora e meia do planejamento”. 

Com essa fala percebemos o desconhecimento da riqueza que são os diálogos, pois, ao 

mesmo tempo em que falamos e escutamos o outro, temos o que podemos chamar de diálogos 

formativos, exercitando a ação-reflexão-ação, com riquezas de detalhes. Argumentamos que, 

certamente, não estariam perdendo nada, mas sim ganhando com o aprendizado e construção 

do conhecimento, a partir das experiências uma das outras nos encontros, nos quais 

dialogaríamos sobre a prática pedagógica. A orientadora e coorientadora reforçaram essa 

importância, e logo distribuímos o TCLE para que lêssemos e discutíssemos coletivamente, 

dando ênfase aos riscos, questões éticas, autorização de uso da imagem e dados, gravação dos 

encontros e registro no Diário de Itinerância. Enfatizamos a importância da pesquisa para a 

melhoria da qualidade da educação básica na área de abrangência da UESC. 

Tivemos a presença de 20 professoras, três monitoras, uma auxiliar de 

desenvolvimento infantil, uma diretora e uma coordenadora pedagógica. Assinaram o TCLE 

15 professoras, uma auxiliar de desenvolvimento infantil, uma diretora e uma coordenadora 

pedagógica, e ressaltamos, ainda, que a assinatura do termo de pesquisa marcou o nascimento 

do “pesquisador coletivo”.  

Todos os nossos encontros foram denominados de “Rodas de Diálogos” por dois 

motivos: primeiro, porque a nossa perspectiva metodológica é o diálogo fundamentado em 

Paulo Freire (2005), como já foi explicitado no capítulo anterior; segundo, porque sentávamos 

em círculo, o que facilitava a comunicação e a percepção do que, por vezes, não era dito, mas 

era expresso por olhares, inquietações e outros movimentos. Assim, em princípio, agendamos 

cinco encontros quinzenais. As quatro primeiras rodas foram realizadas na instituição, já a 

última, aconteceu em uma pousada fora do município, ambas com aproximadamente uma 

hora e meia de duração, onde os diálogos foram registrados em áudio pelo celular, e 
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transcritos posteriormente pela pesquisadora, e um caderno denominado de diário de 

itinerância, onde foram descritos as impressões dos momentos vivenciados.  

Nossa primeira “Roda de Diálogos”, ocorrida em 4 de outubro de 2018, recebeu o 

título de “Quem somos nós”, por sugestão das pesquisadoras, que desde os primeiros contatos 

relataram o quanto estavam felizes, pois seriam escutadas por alguém, momento nunca 

vivenciado por elas antes. Então, através dos diálogos, chegamos ao consenso de que seria 

imprescindível conhecermos um pouco das nossas trajetórias, já que, por meio da 

contratualização, formamos um grupo de pesquisador coletivo, com o objetivo de discutir a 

prática pedagógica, pois iríamos passar algumas horas juntas durante o período da pesquisa. 

Iniciamos o encontro com uma palavra de boas-vindas e a distribuição de um caderno de 

itinerância, conforme orienta Barbier (2007), para que elas anotassem tudo aquilo que 

percebessem ser relevante para a construção do nosso trabalho. Realizamos uma leitura 

compartilhada da poesia Quem sou eu?, de Pedro Bandeira (2018). Para tanto, foi enviado, 

com antecedência, via e-mail, um convite reiterando o encontro e solicitando que as 

pesquisadoras levassem um objeto que representasse a sua trajetória formativa profissional 

para compartilhar com o grupo no momento das apresentações. No dia, estrategicamente, 

colocamos um tapete colorido no chão para que elas fizessem as suas apresentações e 

vinculassem o objeto trazido com sua escolha profissional. Neste encontro foi possível, por 

meio das falas das pesquisadoras, levantar as principais situações-limites que, notadamente, 

interferiam na PP, conforme destacamos na parte que se refere à análise de dados.  

Em todos os encontros foi necessário repetir, mesmo que de modo mais resumido, as 

fases da pesquisa-ação existencial (P-AE), explicitando os seus fundamentos e fortalecendo a 

necessidade do diálogo para a superação das situações-limites, e ao final discutíamos qual 

tema traríamos para o próximo encontro, tendo em vista as necessidades levantadas pelo 

grupo. Esta prática foi desenvolvida no início e no término de todos os encontros. Conforme 

os objetivos do projeto, por meio da reflexão-ação-reflexão, decidimos que, no encontro 

seguinte, dialogaríamos sobre as conexões existentes entre as Diretrizes Curriculares 

Municipais para Educação Infantil (DCMEI), o Projeto Político Pedagógico (PPP) e a prática 

pedagógica (PP). 

Em todos os encontros, procuramos acolher as professoras de modo especial, no 

sentido de fortalecê-las pessoalmente. Nosso segundo encontro, ocorrido em 19 de outubro de 

2018, afixamos os seus nomes em forma de uma teia, na porta de entrada da sala onde seria 
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realizado o encontro naquele dia, formando, assim, uma conexão entre elas. E, antes de 

iniciarmos o diálogo, lemos a poesia A força do professor, de Bráulio Bessa (2018).  

Entretanto, apesar de previamente ter sido acordado a discussão das DCMEI, algumas 

pesquisadoras argumentaram que esse documento se tornou estranho para elas, pois não 

estavam mais fundamentando sua PP nele, e sim seguindo a BNCC. Mas, contraditoriamente, 

afirmaram que não tiveram formação para entender e interpretar a BNCC. Nesta situação, 

ficou praticamente impossível determinar quais documentos analisaríamos naquele encontro, 

pois era notório o desconhecimento da importância das DCNEI, colocando a BNCC acima 

das diretrizes. Além disso, ficou nítida a fragilidade sobre a compreensão dos diferentes 

conceitos que compõem os documentos oficiais em pauta e como seria possível vincular a PP 

a eles. Evidentemente, nesta situação, o PPP também foi questionado. 

Assim, tornou-se difícil continuarmos o diálogo. Foi a partir daí que o grupo entendeu 

que precisávamos de um encontro para dialogar sobre as dificuldades no processo de 

materialização dos documentos oficiais na PP, conforme os objetivos do projeto. Caminhando 

para o final, presenteamos as pesquisadoras com um jarro de barro, no qual colocamos as suas 

fotos — naquela semana comemorávamos o dia das professoras. Como a P-AE também se 

baseia no afeto, em todos os momentos aproveitamos a oportunidade para estimular este 

sentimento e valorizar o papel importante que elas desenvolviam no cotidiano da creche. 

Nossa terceira “Roda de Diálogos” foi marcada pelas dificuldades/facilidades no 

processo de materialização dos documentos oficiais na PP. Nesse encontro, ocorrido em 1 de 

novembro de 2018, elas foram acolhidas pela reflexão do texto Quando me amei de verdade, 

de Kim e Alison Mcmillen (2018), e dialogamos sobre a importância de se conhecer, para 

então desenvolver o trabalho no ambiente em que estamos inseridas.  

A estratégia que foi utilizada para o diálogo foi a distribuição e preenchimento 

(individual) de um quadro com duas colunas, nos quais elas tinham que escrever, de um lado, 

as dificuldades e, do outro, as facilidades para a materialização desses documentos na PP. 

Surgiram algumas questões interessantes, como dificuldades, elencaram que o gargalo da 

creche seria a desvalorização profissional, falta de profissionais suficiente, a quantidade de 

crianças por turma e as relações interpessoais; já como facilidades, foram sinalizadas a gestão 

participativa e o trabalho desenvolvido na creche com projetos. Assim, elas puderam exercitar 

a reflexão-ação-reflexão das questões que iam sendo pensadas e descritas no quadro. Depois 
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de alguns minutos, sorteamos três pessoas para a exposição das respostas e fomos dialogando 

sobre as questões que foram surgindo, daí surgiu o tema para o nosso próximo encontro 

“Situações-problema no cotidiano da creche”. 

Para a quarta “Roda de Diálogos”, ocorrida em 21 de novembro de 2018, trouxemos 

como acolhida o livro “Tantos medos e outras coragens”, de Roseana Murray (1995), para 

retomarmos o encontro anterior e lembrar que medos e coragens todos nós temos, mas o 

diferencial está em como enfrentamos tudo aquilo que nos está posto. A dinâmica para esse 

encontro foi discutir quatro situações-limites enfrentadas na prática pedagógica. Para isso, 

dividimos o grupo em quatro, pedimos que cada grupo dialogasse sobre a situação-limite que 

lhe foi designada e, depois de alguns minutos, trouxesse suas considerações para discutirmos 

no coletivo, com a participação de todos. 

Dialogamos sobre as seguintes situações:  

 Questão 1 — Com consequente corte de algumas professoras da creche, na sua 

sala, ficou você e mais uma professora com 18 bebês frequentes. O que você 

faria para garantir o cuidar e educar dessas crianças? 

 Questão 2 — A creche percebeu, no decorrer do ano, que a atuação dos pais é 

baixa, e mediante tal situação resolveu desenvolver uma Escola de Pais. 

Mesmo com esta ação, não há uma efetiva participação dos pais. Que ações 

você promoveria para envolver mais esses pais e trazê-los para a creche?  

 Questão 3 — Sabemos que as relações interpessoais é o ponto forte de todo 

ambiente. Pensando assim, você tem notado que essas relações na creche têm 

sido abaladas. O que fazer mediante essa situação-limite, se sabemos, que a 

união faz a força?  

 Questão 4 — Você está com seu planejamento semanal pronto, mas sua 

parceira de sala ficou doente e teve que se afastar do trabalho por uma semana. 

Mandaram uma monitora e/ou professora de outra sala (que não está por dentro 

do seu trabalho). Para dar conta de 15 crianças, então, o que fazer para 

desenvolver uma prática pedagógica consistente com eficácia?  
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Diante desse diálogo, surgiu o tema do nosso próximo encontro, como uma 

necessidade imediata de dialogarmos sobre o tema “crianças e infâncias”, proposto pelo 

grupo, mediante algumas observações e interrogações que ficaram nos nossos momentos de 

reflexão-ação-reflexão.  

Nessa quinta “Roda de Diálogos”, realizada em 11 de dezembro de 2018, decidimos 

preparar uma surpresa. Como iríamos dialogar sobre crianças e infâncias, que pressupõe 

brincadeiras e interações, essa roda foi realizada ao ar livre, numa pousada, tomando como 

base os diálogos anteriores para subsidiar as nossas construções, e retomamos as nossas 

aprendizagens coletivas sobre a PP e seus entraves no cotidiano.  

Esta roda foi realizada na pousada “Serra Azul” em Serra Grande, Uruçuca/BA, 

tivemos a presença da orientadora professora Dra. Cândida Maria Santos Daltro Alves, que 

iniciou com uma dinâmica. Cada integrante do grupo recebeu uma folha, que devia ser 

dobrada em quatro partes iguais e, em cada parte, escrever os conceitos de criança, educação, 

finalidade da creche e teóricos que utiliza para embasar sua PP. Passados alguns minutos, 

demos a oportunidade para que quem quisesse se pronunciar. Em seguida, a professora Dra. 

Cândida Maria Santos Daltro Alves expôs alguns slides. Diante desse momento de reflexão-

ação-reflexão, dialogamos sobre crianças e infâncias, e como é grandioso o trabalho, 

especialmente com os bebês. Foi exposto, oralmente e através do desenho, o entendimento de 

cada uma por esse tema. Também foi sinalizado, pelo grupo, a relevância de termos, como 

produto final desta pesquisa, uma formação continuada sobre a PP na creche. Finalizamos 

esse encontro com agradecimentos, um almoço e um passeio nos arredores do distrito. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

No capítulo que segue, apresentaremos, primeiramente, a identificação dos sujeitos, 

seus perfis e trajetórias, com a finalidade de conhecer um pouco da realidade dessas 

profissionais, para compreendermos melhor a PP que realizam com os bebês e seus elementos 

constitutivos. Depois, traremos uma breve reflexão sobre as unidades de significados (US), 

abordando a relevância destas para apreendermos os diálogos e, por fim, finalizaremos com as 

análises dos dados desvelados através das rodas de diálogos. 

 

5.1 O perfil e a trajetória das profissionais que trabalham na creche 

A pesquisa foi realizada no período de abril a dezembro de 2018. Contou com a 

participação de 18 profissionais da creche, sendo 15 professoras, uma auxiliar de 

desenvolvimento infantil, uma coordenadora e uma diretora. 

O trabalho foi feito com a intenção de compreender como vem ocorrendo a 

materialização das DCMEI na CMG, no município de Una/BA, e dialogar sobre esse processo 

em relação à prática pedagógica, de modo a escutar, conhecer, compreender e analisar todos 

esses elementos realizados e vivenciados pelas profissionais da CMG. Assim, procuramos 

compreender quem são essas profissionais que trabalham com os bebês. Para isso, elaboramos 

um quadro durante as nossas “Rodas de Diálogos”, com questões fundamentais para traçar o 

perfil das participantes da pesquisa e orientar o nosso olhar sobre os dados analisados. 



90 

 

  

Quadro 6 – Perfil das profissionais participantes da pesquisa. 
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01 38 Parda — 10 anos II 10 anos 10 anos 20 horas 20 horas Sim 

02 34 Parda 3 anos 10 anos I 13 anos — 40 horas — Sim 

03 40 Parda 11 anos 7 anos II 10 anos 10 anos 20 horas 20 horas Sim 

04 41 Parda 5 anos 10 anos II 15 anos 10 anos 20 horas 20 horas Sim 

05 — Parda 27 anos 2 anos I 29 anos — 40 horas — Não 

06 38 Parda 5 anos 10 anos III 16 anos 10 anos 20 horas 20 horas Sim 

07 40 Parda — 13 anos II 13 anos 10 anos 20 horas 20 horas Sim 

08 58 Parda 13 anos 10 anos I 3 anos 10 anos 20 horas 20 horas Sim 

09 47 Parda 19 anos 3 anos II 2 anos 20 anos — 40 horas Sim 

10 33 Negra — 10 anos II 10 anos 10 anos 20 horas 20 horas Sim 

11 44 Parda 4 anos 10 anos I 10 anos 10 anos 20 horas 20 horas Sim 

12 40 Parda 3 anos 12 anos I 15 anos — 40 horas — Sim 

13 31 Parda — 10 anos I 10 anos 10 anos 20 horas 20 horas Sim 

14 52 Parda 19 anos 6 anos II — 25 anos — 40 horas Sim 

15 — Negra 6 anos 5 anos II 3 anos 10 anos — 20 horas Sim 

Legenda: PC – Pesquisadora coletiva; FI – Fundamental I; NÍVEL – Nível de município; CH – Carga horária; DCMEI – Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação 

Infantil. 

Fonte: Registro da pesquisadora em 04 out. 2018. 
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A maneira como organizamos o perfil foi primordial para compreendermos o objeto e 

entendermos a dinâmica complexa das relações sociais e de trabalho experienciadas pelas 

profissionais. Relações essas que ocasionaram ações de como se comportar e ser, que 

perpassam a sua formação, atuação profissional e os sentidos que lhes são propostos.  

Para entendermos as concepções sobre a prática pedagógica, o desenvolvimento da 

pesquisa intensificou a certeza de que é imprescindível localizá-las no tempo histórico, em 

suas circunstâncias sociais, profissionais, econômicas, políticas, e divergentes. Seguindo essa 

premissa, nomeamos os sujeitos participantes desta pesquisa de pesquisador coletivo (PC), 

por entendermos, assim, conforme Barbier (2007), que eles se tornam ativos, participantes e 

aliados no processo dos diálogos, percebendo e compreendendo a realidade, ou seja, são 

sujeitos ativos em todo o processo. 

Como podemos observar, as profissionais que colaboraram com essa pesquisa são 

todas mulheres, sendo a faixa etária de idade com incidência maior entre 30 e 40 anos, e 

menor entre 51 e 58 anos. Assim, utilizaremos ao longo desse trabalho o termo genérico 

professoras ou pesquisadoras coletivas. 

Esse quadro existente em Una/BA não é diferente do cenário nacional, sendo a EI a 

maior parte composta por mulheres. De acordo com Gatti e Barreto (2009), 92% dos 

professores que estão nessa etapa da EB, no Brasil, são do sexo feminino. E destacam ainda 

que, na EI a figura feminina é preponderante em toda a EB, porém, à medida que vai 

avançando para o Ensino Médio (EM), essa quantidade cai para 67%. Assim, percebemos que 

se conserva um perfil que é próprio da construção histórica do papel feminino na EI, como 

descrito anteriormente.  

No âmbito da cor/raça, apareceu um dado que despertou nossa atenção, mesmo 

visualizando as características físicas das profissionais, apenas uma se autodeclarou negra, 

enquanto que as demais, 14, se autodeclararam pardas. E, mesmo sem intervenções, já 

justificavam que iriam colocar o que estava em seu documento pessoal. Nessa perspectiva, 

podemos inferir acerca da existência de possíveis conflitos nos procedimentos de formação 

identitária de cor/raça e identidade racial em aspectos diferentes. 

Nessa organização, sobre o tempo de serviço no Ensino Fundamental I (EFI), em 

média, 40% das profissionais têm até dez anos de experiência, enquanto na EI, especialmente 

na creche, essa média sobe para 85%, até dez anos de experiência. 
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De acordo com o Quadro 6, são também expostos os níveis das professoras, dispostos 

na Lei n. 775 (UNA, 2008), que trata do Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério 

Público Municipal de Una. Essa lei traz, no seu artigo 15, “Os padrões relativos à titulação do 

ocupante de cada emprego da carreira que são: Nível I, Nível II e Nível III” (UNA, 2008, p. 

16). Os níveis contemplam as diferenças salariais entre padrões nos salários, prevendo 

aumentos percentuais de salários quando sobem de nível. Inclusive, durante as “Rodas de 

Diálogo”, muitas desabafaram que estavam com os níveis atrasados há anos e que, mesmo 

solicitando mudança de nível e cobrando à SEDUC do município, ainda não tinham tido seus 

pedidos deferidos. Dessa forma, pudemos inferir que elas não estavam satisfeitas com essa 

situação. 

Parece que muitas vezes essas situações acabavam desmotivando-as de prosseguir em 

sua formação continuada, já que, segundo as próprias profissionais, além de terem que utilizar 

recursos próprios para essas formações, acabavam passando pela humilhação de esperar por 

anos para receber o que lhes seria de direito. 

Nesse mesmo viés, está o vínculo de trabalho. Pelo que pudemos observar, de acordo 

com o Quadro 6, das 15 professoras, 12 eram concursadas. Sendo assim, constatamos um 

avanço nessa etapa da EB. Mas, analisando por outros aspectos, havia um retrocesso, pois, 

escutando as profissionais falarem sobre suas mazelas, percebemos que havia um descaso 

para com a valorização dessa profissional. Uma vez que, apesar de serem concursadas, a 

maioria, também, possuía o vínculo como contrato, sendo este denominado pela SEDUC de 

“aula complementar”. Essa situação significa que as profissionais só recebiam remuneração 

por essa complementação no decorrer do ano letivo. Dessa forma, as profissionais da creche 

que tinham vínculo com contrato ficavam sem receber por três meses, ocasionando, assim, 

uma insatisfação profissional. Concluímos então, com essas questões, que estávamos diante 

da valorização da precarização do trabalho dessas profissionais. 

Com o contrato temporário, os direitos dos trabalhadores são negados; direitos esses 

conquistados com muitas lutas. Esse tipo de situação acaba criando insatisfação, já que os 

sujeitos ficam temerosos, porque podem ficar sem essa renda a qualquer momento, sem aviso 

prévio. E foi o que aconteceu em julho de 2018, período em que algumas profissionais foram 

dispensadas das 20 horas de contrato, sem serem notificadas com antecedência, segundo seus 

relatos.  
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No âmbito educacional, essas profissionais com contratos de trabalhos não têm 

assegurados seus direitos trabalhistas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Essa 

violação dos direitos trabalhistas atrapalha o desempenho político dessas profissionais, as 

quais parecem subordinados às políticas públicas que não garantem seus direitos e acabam 

reféns das SEDUC.  

Diante desse cenário das mazelas da educação, o educador, enquanto sujeito construtor 

do conhecimento precisa tomar consciência de sua autonomia e reivindicar seus direitos. 

Como argumenta Freire (2005), em meio às situações-limite, é necessário agir com mudanças 

transformadoras, através dos atos-limite, para se chegar ao inédito viável. Portanto, a 

formação inicial e continuada das profissionais se faz ainda mais necessária. E na creche em 

estudo estava sistematizada conforme o quadro a seguir. 
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Quadro 7 – Formação inicial das professoras participantes da pesquisa. 
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PC01 Letras Presencial Pública 2015 Sim Leitura na EI. 

PC02 Pedagogia Semi-P Privada 2003 Sim Jogos e brincadeiras na EI. 

PC03 Pedagogia EAD Privada 2009 Sim Alfabetização para as salas multisseriadas. 

PC04 Pedagogia Semi-P Pública 2013 Sim Como os contos de fada contribuem para o desenvolvimento da EI. 

PC05 Pedagogia EAD Privada 2016 Sim ——————————————— 

PC06 Pedagogia EAD Privada 2009 Sim Inclusão. 

PC07 Educação Física Semi-P Pública 2016 Sim Brincadeiras e jogos na EI. 

PC08 Pedagogia EAD Privada Cursando — Valorização docente. 

PC09 Pedagogia EAD Pública 2014 Sim Afetividade na EI. 

PC10 Pedagogia Semi-P Pública 2014 Sim A importância da música na EI. 

PC11 Pedagogia Semi-P Pública 2016 Sim Leitura: estratégia de ensino e aprendizagem. 

PC12 Pedagogia Semi-P Privada 2014 Sim 
Gestão escolar como ferramenta para o envolvimento e 

participação da comunidade. 

PC13 Pedagogia EAD Pública 2014 Sim Espaços físicos da creche. 

PC14 Normal Superior EAD Privada 2010 Sim Não respondeu. 

PC15 Pedagogia EAD Privada 2009 Sim Educação Inclusiva para cadeirante. 

Legenda: PC – Pesquisadora coletiva; FI – Formação Inicial; P – Presencial; SEMI-P – Semipresencial; EAD – Educação a Distância; P/P – Pública/Privada; EI – Educação 

Infantil; TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 

Fonte: Registro da pesquisadora em 04 out. 2018.
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As transformações no cenário do trabalho, difundidas no meio de reorganização 

produtiva, transformando as relações no mundo inteiro, tornam reais os atos político-

educacionais, acompanhando os princípios dos organismos multilaterais no prestígio do 

espaço privado. Essa transformação de entendimento possuiu e possui como princípio: servir 

às exigências do mercado, que requer formação para um trabalhador que aceita as imposições 

facilmente, provocando alterações de organização em diversas partes do sistema de ensino, 

impondo uma compreensão de educação incerta, acelerada, ativa e superficial, como assegura 

Antunes (2000). 

De acordo com o Quadro 7, em média, oito das profissionais tinham feito seus cursos, 

recentemente, em instituições privadas e na modalidade EAD e semipresencial. Quanto aos 

temas de TCC, foram variados, mas nenhum ligado diretamente à EI/creche, conforme as 

profissionais relataram. No que se refere à exigência para a atuação no cargo de professora no 

município de Una, todas atendiam à legislação vigente. Em relação à educação superior EAD, 

faz-se necessário ressaltar que esse projeto estava vinculado à movimentação das alterações 

educacionais do Estado, na ligação com as sugestões dos organismos multilaterais da década 

de 1990 de ampliação do Ensino Superior em diversas áreas do conhecimento, mas, 

principalmente, na formação de professores. 

O cenário da formação de professores se constitui em uma nuance de singularidades 

que abrangem diferentes modos de ensinar e aprender, o que exige atribuir novo significado 

dos conceitos pedagógicos. No tocante à formação em cursos de especializações, algumas 

professoras já os fizeram, como mostra o Quadro 8 a seguir. 
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Quadro 8 — Formação continuada das professoras participantes da pesquisa. 
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PC01 Educação Infantil EAD Privada 2016 Sim Leitura na EI. 

PC02 ——— ——— ——— ——— — ——— 

PC03 Psicopedagogia EAD Privada Cursando — 

A contribuição da 

música na 

Psicopedagogia. 

PC04 ——— ——— ——— ——— — ——— 

PC05 ——— ——— ——— ——— — ——— 

PC06 Psicopedagogia Semi- P Privada 2013 Sim 

A contribuição da 

Psicopedagogia na 

aprendizagem do 

aluno: um estudo de 

caso. 

PC07 Psicomotricidade EAD Privada 2018 Sim 
Brincadeiras e jogos 

na EI. 

PC08 ——— ——— ——— ——— — ——— 

PC09 
Gestão 

Educacional 
Semi-P Privada 2016 Sim 

Gestão na escola de 

tempo integral. 

PC10 ——— ——— ——— ——— — ——— 

PC11 ——— ——— ——— ——— — ——— 

PC12 ——— ——— ——— ——— — ——— 

PC13 ——— ——— ——— ——— — ——— 

PC14 ——— ——— ——— ——— — ——— 

PC15 ——— ——— ——— ——— — ——— 

Lengenda: PC – Pesquisadora coletiva; FC – Formação Continuada; P – Presencial; SEMI-P – Semipresencial; 

EAD – Educação a Distância; P/P – Pública/Privado ; EI – Educação Infantil; TCC – Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Fonte: Registro da pesquisadora em 04 out. 2018. 
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Vislumbramos que a formação continuada se mostra, aqui, somente para cinco 

profissionais e que, em relação aos TCC, ocorre a mesma situação da formação inicial, ou 

seja, trabalhos distantes da realidade da creche. Quando questionadas sobre o motivo pelo 

qual ainda não deram continuidade à sua formação, elas justificam que participam 

constantemente de momentos de estudos nos planejamentos e de algumas formações 

realizadas pela prefeitura ou financiadas com recursos próprios. De acordo com as 

informações suscitadas nas “Rodas de Diálogo”, pudemos salientar que a formação 

continuada tinha, principalmente, o financiamento de cada uma, sendo feita em instituições 

privadas, sem um empreendimento concreto, até então, de a Rede Pública Municipal de 

Educação de Una em custear a formação de seus profissionais. É necessário que essas 

questões devam ser veiculadas no município para que todos os profissionais consigam acessar 

e realizar formação em horários de trabalho, como normatiza a LDB (BRASIL, 1996a). 

Sendo assim, consideramos que, para uma PP consistente, são indispensáveis a 

formação e valorização profissional. A concretização dos direitos das profissionais, 

reivindicado em âmbito nacional pelas lutas dos movimentos de educação, foram declarados 

nas metas de 15 a 18 do PNE (BRASIL, 2014). Neste documento, se estabelece a formação 

em nível superior e de pós-graduação para todos os profissionais e a indicação de nivelamento 

salarial do ganho médio de professores em relação aos profissionais com nível correspondente 

(BRASIL, 2014). 

A formação continuada não deve ser concebida como aquela que conclui a formação 

inicial, o que é defendido pela área, deturpando sua característica formativa e dissociando as 

exigências do mundo do trabalho. Ela deve ser entendida, sim, como direito dos profissionais 

da educação no campo das políticas educacionais, encaminhando-se, consequentemente, em 

direção oposta ao que confirmam os dados da pesquisa. Os dados revelam que o sujeito é 

responsável pelo seu aprimoramento profissional, deixando de ser apontado como política 

pública e função das agências empregadoras, havendo, com isso, a concordância invertida, ou 

seja, que é somente dever das profissionais ir em busca da formação continuada (FREITAS, 

2004). 

Uma profissional que aparece no cenário da creche em Una é a auxiliar de 

desenvolvimento infantil. Sendo assim, se torna indispensável especificar alguns aspectos que 

parecem poder direcionar a análise e compreensão do papel dessa profissional. Desse modo, 

na sequência, apresentamos o seu perfil. 
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Quadro 9 — Perfil da auxiliar de desenvolvimento infantil participante da pesquisa. 
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ADI 33 Parda — 12 anos  12 anos Sim Formação 

Geral 

2006 

Legenda: ADI – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil; FI – Fundamental I; DCMEI – Diretrizes Curriculares 

Municipais para Educação Infantil. 

Fonte: Registro da pesquisadora em 04 out. 2018. 

 

Afinal, quem é essa profissional que toma o espaço da professora na PP com os bebês 

e, além disso, não tem a formação adequada para ser professora, não é assegurada e 

valorizada como tal, além de tudo, termina por realizar a PP atribuída ao papel da professora? 

Estudos diversos abordam as várias terminologias para se tratar dessa profissional que 

trabalha na EI, mas que não deve ser classificada como professora, como, por exemplo, 

agente educacional e recreadora (BÚFALO, 1997; CERISARA, 2002; SILVA, 2002; BRITO-

EDIR, 2014). No caso estudado, esta profissional é denominada de monitora ou auxiliar de 

desenvolvimento infantil (ADI) pela SEDUC de Una.  

Contrariando a legislação nacional, a presença desse tipo de profissional é muito 

comum nas instituições de EI, inclusive ingressando na carreira por meio de concurso público, 

que prevê, dentre suas atribuições, a realização da prática pedagógica. Lamentavelmente, esta 

é uma realidade na área da EI. No caso do município de Una, parece que não havia diferença 

do cenário nacional. O que se percebeu, no caso específico da CMG, foi que existiam duas 

nomenclaturas para essa profissional: ADI, concursada, trabalhando 8 horas diárias; e 

monitoras, contratadas, também com carga de 8 horas diárias. E ainda havia, segundo as 

próprias profissionais, as “camufladas”, que trabalhavam na limpeza e, em vários momentos 

do dia, eram designadas para ajudar, principalmente nos horários do banho e, às vezes, 

também, quando faltavam professoras por motivo de saúde. 
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A contratação de profissionais sem a formação necessária por meio de concursos 

públicos parece, nos reportar aos primórdios da educação dessas crianças no Brasil, quando 

estava atrelada à assistência social.  

O Parecer CNE/CEB n. 24 (BRASIL, 2007c) dispõe sobre o profissional da educação, 

em especial o da EI, e expõe o entendimento sobre o significado “magistério da Educação 

Básica” para finalidade de aplicação de, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB. Nesse 

mesmo sentido, o Parecer CNE/CEB n. 21 (BRASIL, 2008, p. 1) concebe que essas funções 

criadas pelas secretarias “não se caracterizam como ‘desvio de função’, mas como uma 

subdivisão ou ressurgimento de uma divisão, no âmbito do desempenho da função docente”; 

além disso, aponta esta questão como uma conduta que traz como consequência “o 

enfraquecimento e a desvalorização dessa mesma carreira, além de desatender à Constituição 

e aos seus preceitos legais. Sua integração na carreira deve, portanto, vir a ser regularmente 

possibilitada” (BRASIL, 2008, p. 6) 

Essa figura do ADI, historicamente, faz parte da Educação Infantil, sendo defendida 

por várias instituições como pessoa indispensável no desenvolvimento da PP. Resumindo, a 

contratação dessas profissionais para trabalhar na EI tem se dado com diferentes argumentos, 

dentre eles, os fatores financeiros. Defende-se, ainda, que essa etapa da educação é onerosa, 

não há dinheiro o suficiente, não se alcança a meta fiscal, entre outras justificativas. Porém, o 

mais impressionante é que contradiz os fundamentos legais de forma tão explícita e isso é 

legitimado. 

Os perfis da equipe gestora (EG), que também fazem parte desta pesquisa, serão 

expostos a fim de considerarmos os aspectos referentes à sua situação profissional, formação 

inicial e continuada. 
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Quadro 10 — Perfil da equipe gestora participante da pesquisa. 
P

E
S

Q
U

IS
A

D
O

R
A

 

C
O

L
E

T
IV

A
 

ID
A

D
E

 

C
O

R
 

T
E

M
P

O
 F

I 

T
E

M
P

O
 

C
R

E
C

H
E

 

N
ÍV

E
L

 

V
IN

C
U

L
O

 

C
O

N
T

R
. 

V
ÍN

C
U

L
O

 

C
O

N
C

. 

C
H

/C
O

N
T

R
. 

C
H

/C
O

N
C

. 

T
E

M
P

O
 P

 

T
E

M
P

O
 E

G
 

C
O

N
H

E
C

E
 A

S
 

D
C

M
E

I 

Dire-

tora 
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anos 

II 18 
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20 h 20 h 16 
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anos 
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Coor-
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dora 

36 Parda 8 

anos 

2 

anos 

II 10 

anos 

10 

anos 

20 h 20 h ___ 10 

anos 

Sim 

Legenda: FI – Fundamental I; CONT. – Contrato; CONC. – Concurso; CH – Carga horária; P – Professora; EG 

– Equipe gestora; DCMEI – Diretrizes Curriculares Municipais para Educação Infantil 

Fonte: Registro da pesquisadora em 04 out. 2018. 

Quadro 11 — Formação inicial da equipe gestora. 
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Diretora Pedagogia Privada 2010 Sim Respeitando a diversidade na EI. 

Coordenadora Pedagogia Pública 2005 Não ——— 

Legenda: FI – Formação inicial; P/P – Pública/Privado; TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 

Fonte: Registro da pesquisadora em 04 out. 2018. 

Quadro 12 — Formação continuada da equipe gestora. 
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Diretora Educação 

Infantil 

Privado 2014 Sim A importância da 

ludicidade na EI. 

Coordenadora — — — — — 

Legenda: FC – Formação continuada; P/P – Pública/Privada; TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 

Fonte: Registro da pesquisadora em 04 out. 2018. 
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Na realidade, no início desta pesquisa, tínhamos pensado em realizá-la apenas com as 

professoras e monitoras, mas, a partir do envolvimento da equipe gestora desde o começo, 

pedindo inclusive para participar, achamos por bem atendê-la, apesar de ficarmos receosas, 

pensando que poderiam inibir as falas das profissionais, já que elas estavam atuando no 

momento como equipe gestora.  

A diretora tinha trabalhado até 2016 como professora da creche, quando, em 2017, 

assumiu a vice-direção, cargo denominado pela SEDUC como “comissionado” ou 

“indicação”. E a partir de 2018 assumiu o cargo de diretora da instituição. 

A coordenadora trabalhava desde 2008 na Rede Pública Municipal de Una e tinha 10 

anos de experiência como coordenadora pedagógica, dos quais 8 foram no Ensino 

Fundamental e Pré-escola, e dois anos na creche. Era concursada, com carga de 20 horas, 

estava no nível II da carreira, trabalhava com mais 20 horas de contrato e tinha a formação 

necessária para a função que ocupava. Parecia conhecer as DCMEI, tinha formação inicial em 

Pedagogia, e quanto à sua formação continuada, não respondeu. 

 

5.2 Breve reflexão sobre unidades de significado 

A seguir, de acordo com as indicações de Oliveira (2001), para desenvolver esta 

pesquisa, segmentamos a análise de dados em três fases: na primeira, atribui-se a 

compreensão do todo, que se materializa pelo detalhamento da dinâmica do campo da 

pesquisa; a segunda etapa é responsável pela identificação das Unidades de Significado (US); 

e a terceira, pela conversão das US em linguagem científica, fase proposta para o diálogo com 

os dados. 

Para esta metodologia de análise de dados, os fundamentos se embasam nos 

pressupostos da fenomenologia recomendada por Merlau-Ponty (1999), Sartre (1970), 

Husserl (2006), entre outros filósofos, sendo também argumentada por Paulo Freire (2005) . 

Não é nosso foco detalhar o debate sobre a fenomenologia e /ou o método fenomenológico de 

pesquisa, mas faz-se necessário aqui, pelo menos, esclarecer quais são as relações entre a P-

AE e a fenomenologia. 

Para Merleau-Ponty (1999, p. 22), 
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o mundo fenomenológico não é o do ser puro, mas o sentido que transparece 

na intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas 

experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de uma nas outras; ele 

é portanto inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam 

sua unidade pela retomada de minhas experiências passadas em minhas 

experiências presentes, da experiência do outro na minha.  

O ponto crucial da obra de Sartre e da fenomenologia de Merleau-Ponty é a existência. 

“O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que vivo, sou aberto ao mundo, me 

comunico indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável” (MERLAU-

PONTY, 1999, p. 52). Neste entendimento, Paulo Freire (2005, p. 93) defende que o “dialogo 

é uma exigência existencial”. Para estes teóricos, o que importa é o vivido. 

Somos capazes de afirmar que a nossa pesquisa é o fruto do diálogo existencial entre 

as pesquisadoras coletivas. Este diálogo engloba dados objetivos, subjetivos e intrasubjetivos, 

e a nossa responsabilidade é exclusivamente detalhar e expor as US que constituem este 

cenário, assim como o trabalho da fenomenologia, que é evidenciar o mundo vivido. Creswell 

(1998 apud ANDRADE; HOLANDA, 2007, p. 87), defende que “o método fenomenológico é 

a descrição das experiências vividas pelos sujeitos pesquisados sobre um determinado 

fenômeno com o objetivo de buscar sua estrutura essencial”. 

Conforme informamos acima, dividimos a apresentação dos resultados desta pesquisa 

em três fases. Na primeira detalhamos, como transcorreu todo o processo da pesquisa de 

campo, ou seja, o que ocorreu em cada “Roda de Diálogos”, evidenciando as práticas e os 

temas que foram surgindo durante o processo de problematização. Nessa fase, o pesquisador 

deve ser sincero aos acontecimentos e detalhá-los tal como se constituíram, sem manifestar 

juízo de valor. 

Na segunda fase se realizou a identificação das US, que é o menor termo que traz em 

si o interior de um diálogo ou um movimento. De acordo com Maurício (1989 apud 

OLIVEIRA, 2001, p. 154), “Unidade de Significado é cada ideia ou expressão-chave que a 

cada fala vai pouco a pouco desvelando, nem sempre em sequência rígida, nem sempre em 

sequência cronológica e, às vezes, organizada de tal maneira que alguns diriam ilógicas”. 

Nesta fase o pesquisador cautelosamente extrai os diálogos, apontando os fragmentos que 

exteriorizam os momentos diferenciados, vivenciados no decorrer da pesquisa. Este momento 

requer muita atenção para que os saberes, discriminações e experiências vivenciadas pelo 

pesquisador não afetem o processo. Conforme Hennermann (1989 apud OLIVEIRA, 2001, p. 

77), “é o momento de deixar fluir para retornar à experiência”. 
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 Do ponto de vista de Andrade e Holanda (2007), o segundo passo de uma análise é a 

identificação de unidades significativas [...] Após ter sido apreendido o sentido do todo, o 

pesquisador faz a releitura do texto, quantas vezes forem necessárias — com o intuito de 

identificar as unidades significativas. Para esses teóricos “não se pode analisar um texto 

inteiro simultaneamente, devendo-se quebrá-lo em unidades significativas, que emergem 

sempre e que se percebe uma mudança” (ANDRADE; HOLANDA, 2007, p. 266). Já para 

Husserl (2006), a palavra não pode ser reduzida ao seu caráter físico, ela é sempre 

significativa, há sempre uma unidade entre o som verbal e a intenção significativa 

Unidade de significado é componente de um contexto, e não um pedaço solto. 

Portanto, ao demarcar cada US, o pesquisador deve se referir ao tempo e ao contexto em que 

os dados foram recolhidos, lembrando-se de todas as minúcias, desde a entonação de voz dos 

participantes, incluindo seus movimentos, as contrações faciais, risos, emoções e outras 

variáveis pertinentes.  

Assim, como justificativa metodológica, os recortes dos diálogos desta pesquisa foram 

transformados em US, mas detectamos também que essas unidades exprimem as zonas de 

balização do processo de superação, proposto por Paulo Freire (2005). Neste contexto 

julgamos ser relevante retomar nosso fundamento metodológico que une a P-AE aos 

pressupostos teóricos de Paulo Freire (2005) sobre o ser mais, em confrontação ao ser menos. 

O percurso de superação que transcorre entre estes dois pontos é marcado pelo caminho das 

situações-limites para os atos-limites, e dos atos-limites para o inédito viável. Mas, os 

caminhos de uma fase para a outra não se dá imediatamente, a fase das situações-limites pode 

ser a mais difícil de ser superada. Não há prévia definição de tempo do caminho de uma fase 

para outra. 

A terceira fase consiste na interpretação das US, geralmente denominada como análise 

de dados nas pesquisas clássicas. Conforme Oliveira (2001, p. 77), “nesta fase o pesquisador 

articula as unidades de significado numa descrição que explicita a compreensão do 

fenômeno”. 

Apresentaremos a seguir as análises das “Rodas de Diálogo”, nas quais destacamos as 

unidades de significados que indicam a presença das categorias freireanas: situações-limites, 

atos-limites e inédito viável, que foram previamente selecionadas na obra “Pedagogia do 

Oprimido”, de Paulo Freire (2005), e que iremos analisar na perspectiva da PP das 
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profissionais da creche, bem como das DCMEI e do binômio crianças e infâncias, categorias 

que fazem parte da fundamentação teórica desta pesquisa. 

 

5.3 Escuta sensível: trajetórias de vida e seu “estar” na creche 

O nosso primeiro diálogo foi permeado pela escuta sensível, uma das características 

centrais da P-AE. Tudo com o intuito de escutar as profissionais falarem sobre suas trajetórias 

de vidas e quais os motivos de estarem na creche. Intitulamos a este encontro de “Quem 

somos?”. Nesse dia, estavam presentes 20 profissionais, mas apenas 17 falaram. Assim, como 

estamos tratando de uma P-AE, precisamos conhecer a existência delas através de suas falas, 

para podermos compreender sua essência, conforme defende o existencialismo. 

Quadro 13 — Como cheguei à creche? Escolha? 
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1 
Não foi bem uma escolha. Passei no concurso e só me deram 

esta opção. Aí, eu abracei e já estou há 10 anos.  

Situação-

limite 
PC01 

2 
Gosto muito e me identifico. Fiz Pedagogia e pretendo fazer 

uma especialização em EI. 

Situação-

limite 
PC02 

3 
Vim parar na creche de paraquedas [...], meio que empurrada, 

lançada. 

Situação-

limite 
PC03 

4 
Aí o secretário da época perguntou se eu queria vir para creche. 

Fiquei com medo, perguntei se não tinha outra coisa. 

Situação-

limite 
PC04 

5 

Eu achava que não ia dar conta logo nas primeiras semanas, 

mas, depois, fui me acostumando, adaptando, [...] Ensinava no 

campo. 

Situação-

limite 
PC05 

6 
Não tive opção e pela questão da oportunidade [...], Vai 

trabalhar onde tiver. 

Situação-

limite 
PC06 

7 
A minha trajetória na creche foi marcada pela oportunidade de 

emprego. 

Situação -

limite 
PC07 
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(continuação) 
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8 Aqui tive que escolher FI ou EI. 
Situação-

limite 
PC08 

9 
Como eu não tenho medo de encarar, saí da zona de conforto. 

Aí eu optei em vir para creche. 

Situação-

limite 
PC09 

10 
O que me motivou a vir para creche foi o concurso que eu 

tinha feito, tinha como opção dois lugares. Eu escolhi a creche. 

Situação-

limite 
PC10 

11 

Sem opção, a mesma conversa, se for para o FI será com 20 

horas, mas se for para creche pode ser 40 horas. Aí, vamos 

para creche. Como eu já havia trabalhado, aceitei.  

Situação-

limite 
PC11 

12 

Eles escolheram duas do magistério, que se sobressaíram no 

estágio e mais outras professoras que tinham perfil. Eu fui uma 

dessas.  

Situação -

limite 
PC12 

13 

Eu não tinha nenhuma pretensão de vir pra creche. Na verdade, 

nem passava pela minha cabeça ser professora, minha mãe 

sempre orientou, Magistério fica mais fácil pra você ter uma 

profissão [...], mainha falou, “se você for pra creche as 

professoras são 40 horas. 40 horas são dois períodos. Dois 

períodos são dois salários. Se você for pra outra escola, é só 20 

horas. É só metade do salário. Então, nesse caso, é melhor ir 

para creche receber dois salários”. 

Situação-

limite 
PC13 

14 

Mim pediram pra escolher se eu queria ir para creche ou FI. 

Pra ser sincera, eu não queria nenhum, mas tive que escolher, e 

optei pela creche. 

Situação-

limite 
PC14 

15 

Então a secretária me chamou e disse que o único local que 

tinha era a creche. O que eu podia fazer, tinha que pegar, não 

tinha outro lugar para ir com 40 horas, aí, eu vim pra creche. 

Situação-

limite 
PC15 

16 

Quando eu cheguei, disse: isso aqui é fácil, sempre tudo 

quieto. E pensei: vai ser beleza trabalhar aqui. Quando o ano 

letivo começou, a minha vontade era de pegar a bolsa e sair 

correndo sem direção. 

Situação-

limite 
ADI01 

17 

É, tipo assim, me disseram: “ou você vai para creche com 40 

horas ou fica em outra modalidade com 20 horas”. É claro! Eu 

acredito que a maioria da gente olha pela questão financeira e 

as necessidades nossas. Mas, foi o lugar onde vim, que me 

encontrei. 

Situação-

limite 
EG01 

Legenda: EI – Educação Infantil; FI - Fundamental I; PC – Pesquisadora coletiva; ADI ‒ Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil; EG ‒ Equipe gestora. 

Fonte: Registro da pesquisadora em 04 out. 2018. 
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Segundo informações repassadas através de entrevista com a diretora da CMG, 

Jaqueline Batista, no município de Una/BA, houve um concurso para professores em 2006 

para suprir as vagas na zona rural, com 20 horas. A exigência era, apenas, o curso de 

Magistério, e não tinha vagas para sede. Podemos perceber, pelas falas das PC, que não estão 

na creche por escolha própria, mas porque não tinham outra opção. A escolha aconteceu, 

então, por uma questão, principalmente, financeira, pois, se observarmos o Quadro 13, apenas 

duas optaram por estar na creche, e acrescentam ainda: 

Depois fui trabalhar na SEDUC e fiquei lá por 15 anos, fora da sala de 

aula. Passado esse período, me pediram pra escolher se eu queria ir para 

creche ou FI. Pra ser sincera, eu não queria nenhum, mas tive que escolher, 

e optei pela creche. Se eu não gostar, volto (PC14, 04 out. 2018). 

A PC09 (4 out. 2018) era diretora de outra instituição, entregou o cargo e pediu para 

ficar na creche, encarando essa experiência nova, conforme descrição abaixo: 

Minha experiência como professora de creche é recente, 2015. Sempre 

trabalhei com outras modalidades em uma mesma escola. Como eu não 

tenho medo de encarar, saí da zona de conforto e aí eu optei em vir para 

creche [...] A escolha foi minha. Eu que pedi para vir. Eu queria trabalhar 

com a EI — creche. Eu tinha experiência com a EI — pré-escola, e aí, em 

Setembro de 2015, eu vim para creche [...] Não me arrependi de nada, da 

minha escolha de ter vindo para creche trabalhar com as crianças 

pequenas. 

No dicionário escolar da Língua Portuguesa (AURÉLIO JUNIOR, 2015, p. 630), a 

palavra opção significa “Ato de optar, ou o resultado desse ato, aquilo por que se opta”, mas 

isto não é o que observamos nas falas. Observamos que, das 17 PC, apenas duas fizeram 

opção, e que as demais não tiveram outra escolha, o que restou foi o que estava sendo 

imposto. 

Nosso diálogo com o existencialismo faz-se necessário e oportuno à medida que 

entendemos a educação como aquela que liberta, transforma, dá autonomia aos sujeitos. A 

partir dessa reflexão, podemos estabelecer um diálogo entre dois grandes pensadores 

contemporâneos: Freire (1967; 2005) e Sartre (1970) — que acreditavam que o homem é 

responsável por seu fazer-se e construir-se. Abordaram questões como escolha, engajamento e 

responsabilidade, e argumentaram sobre a importância da autenticidade; questões essas 

essenciais para lembrarmos que o mais urgente para uma educação libertadora é, de fato, 

pensar a existência.  
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O existencialismo é uma filosofia na qual o sujeito é aquele que analisa seus próprios 

sentimentos e os confronta às ideias e à sua vida pessoal, ou seja, o sujeito é o protagonista da 

história. Sendo protagonista, há momentos em que posicionamentos precisam ser tomados. E 

o que percebemos, com as falas das PC, é que mesmo não tendo optado por estarem na 

creche, decidiram dar o seu melhor na PP. 

Desse modo, temos aqui o exemplo real de uma situação-limite que é comum para a 

maioria das PC. Desde sua entrada na creche, lhes foi posta a barreira de que “não tinham 

outra opção, senão aceitar”, ou seja, diante da situação, mesmo pensando na questão 

financeira, como elas abordam em suas falas, resolveram assumir uma postura no processo de 

superação e não se deixar levar pela desesperança, avançando no caminho de ser menos para 

ser mais, como nos orienta Freire (2005). Assim, parece que, com essa atitude, decidiram 

encarar a situação-limite, através dos atos-limite e deram a resposta transformadora de 

enfrentarem e assumirem a identidade e o pertencimento de serem profissionais da creche.  

Outra questão que podemos analisar é quando falam sobre adaptação. Podemos 

perceber que, em nenhum momento, é mencionado que aprenderam o trabalho através de 

estudos embasados teoricamente, mas sim pela adaptação. No pensamento de Freire (1996, p. 

32) “o sujeito é responsável pela construção do conhecimento e de sua própria vida, capaz de 

situar-se em um mundo que não foi criado por ele, mas que não os isenta do engajamento de 

fazer algo por esse mundo”. 

A concepção de que o sujeito e a construção de sua figura no mundo não se dão 

separadamente, mas conjuntamente, num apanhado de influências genéticas, sociais, culturais 

e históricas e que, nós, como sujeitos da história, nossa atuação no mundo deve ser a de quem 

se insere, se engaja, e não a de sujeito que se “adapta”, pois essa palavra requer ser discutida e 

problematizada. Na opinião de Freire (1996, p. 53), “o juízo de adaptação é conivente com a 

mentalidade de submissão que tanto prejudica a transição do pensamento ingênuo para a 

curiosidade epistemológica”.  

O mundo é uma obra, onde vários autores escrevem a história. As relações humanas 

precisam ser permeadas não só pela construção coletiva, mas, principalmente, pela 

consciência crítica que situa os frutos das escolhas individuais para a concepção do que se 

deseja sempre entre os outros. Assim se dá o nascimento existencial em Sartre (1970), 
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equivalente ao conceito de conscientização em Freire (2005), quando o sujeito se desaliena e 

compreende que é responsável pelas suas escolhas. 

Seguindo esse pensamento sobre a construção coletiva, apresentamos abaixo o Quadro 

14 com as concepções iniciais das PC, pois, posteriormente, acreditamos que serão 

reconstruídas. 

 

Quadro 14 — Falas iniciais de concepções sobre crianças e infâncias. 
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1 Você chega num ambiente decorado e colorido, é muito mais 

aconchegante. Ele se torna um ambiente em que as crianças se 

sentem bem felizes. 

Situação-

limite 

PC01 

2 Sempre gostei de trabalhar com crianças, gosto muito e me 

identifico. 

Situação-

limite 

PC02 

3 O que me encanta na creche é o lúdico, as cores, os brinquedos. 

Voltei à minha infância do brincar. 

Situação-

limite 

PC03 

4 Ludicidade. Como é fácil para uma criança brincar com 

qualquer coisa transformando-a, usando a imaginação e a 

criatividade. 

Situação-

limite 

PC04 

5 Gosto muito de crianças, gosto muito de brincar. Situação-

limite 

PC05 

6 Gosto de trabalhar com crianças, onde o cuidar e educar estão 

ali o tempo todo. 

Situação-

limite 

PC06 

7 Gosto de criança, da importância do movimento na vida de uma 

criança, é importante a professora da EI com esses 

conhecimentos. 

Situação 

-limite 

PC07 

8 Projeto que trabalhamos muito a questão da música, como 

forma de expressão e oralidade. 

Situação-

limite 

PC08 

9 Uma garrafa que se transforma em brinquedo. Quando criança, 

eu gostava muito de pegar coisas (paus, folhas ou comidas) e 

transformar em brinquedos. 

Situação-

limite 

PC09 
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10 As minhas crianças eram consideradas as mais difíceis da 

creche, os bebês tinham a questão do choro, choravam muito até 

o momento da adaptação ser concluída. O trabalho lúdico tem a 

criatividade, aqui é um lugar onde a criança se faz como gente. 

Situação-

limite 

PC10 

11 Trabalho com EI tem que ser o lúdico mesmo, a gente ensina 

brincando. 

Situação-

limite 

PC11 

12 Gosto muito de criança, me enquadro mesmo na EI, adoro meus 

pequenos. Vejo inocência nas crianças. 

Situação 

-limite 

PC12 

13 Para a criança, tudo pode. Na cabeça dela, ela é tudo: Ela é 

Chapeuzinho, princesa, herói. Ela vive no mundo do faz de 

conta. Aí, quando a professora dá essa possibilidade, permite 

que a criança seja tudo isso, todas as nossas crianças são 

príncipes e princesas, heróis, policiais. Tem uns que gostam de 

brincar de polícia. Você, então, direciona, mas sempre 

permitindo que a brincadeira e o faz de conta aconteça. 

Situação-

limite 

PC13 

14 Sempre gostei de crianças, a EI é ensinar brincando. Se você 

vier pra creche e não tiver um lado criança, eu acho que o 

trabalho não vai fluir. 

Situação-

limite 

PC14 

15 Cada criança ensina coisas diferentes. Situação-

limite 

PC15 

16 Tanta criança junto chorando. Tem aquela loucura de roupa, de 

nome, banho, veste roupa, acalma um, o outro começava a 

chorar e eu chorava junto, aqui as crianças gostam de histórias 

também. A gente vê no olho delas a alegria, o despertar para 

ouvir a história, é muito bom pra vida da criança e da gente 

também. 

Situação-

limite 

ADI01 

17 A criança é inocente. A gente tem que parar e pensar que a 

criança vem de uma família tão desestruturada, aí, quando elas 

chegam aqui, a gente precisa garantir um amor, um afeto. Penso 

que temos que ter muito amor. Precisa exalar amor no seu 

corpo, com apenas duas professoras pra dar conta de uma sala 

cheia de crianças. Mas os pequenos são muito fofos, o sorriso. 

Situação-

limite 

EG01 

Legenda: PC – Pesquisadora coletiva; ADI ‒ Auxiliar de Desenvolvimento Infantil; EG ‒ Equipe gestora. 

Fonte: Registro da pesquisadora em 04 out. 2018. 
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Continuando a dialogar com os dados, no Quadro 14, podemos observar que, 

inicialmente, as PC tinham uma concepção superficial de crianças e infâncias, desprovida de 

argumentos com um embasamento teórico ou legal. Ao serem solicitadas uma concepção de 

criança, muitas remetem às questões práticas e, quando aparece algo que se refere ao teórico, 

elas ficam no argumento superficial, como podemos observar nos relatos das PC06, PC07, 

ADI01 e PC10, ou seja, ficam tateando. Podemos constatar então, uma fragilidade na 

formação. 

Partindo dos documentos oficiais, hoje, a criança é vista como um sujeito de direito, 

respaldada não somente pela Constituição, mas também pela LDB (BRASIL, 1996a), que 

trouxe mais um avanço, definindo a EI como a primeira etapa da Educação Básica. Nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 12), constatamos 

a concepção de criança como: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Já nas DCMEI, temos a seguinte referência à criança: “A criança é considerada não só 

como sujeito de direito, mas também, sujeito ativo no seu processo de aprendizagem que 

busca participar do mundo que a cerca como ser histórico e cultural” PPP (UNA, 2012, p. 21). 

Ao lado dessas concepções, podemos também observar a concepção de criança 

explícita no PPP da creche (UNA, 2015/2016, p. 26): 

A criança é um ser social e histórico, que faz parte de uma organização 

familiar, inserida em uma sociedade caracterizada por uma determinada 

cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, 

mas também o marca. [...] Constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta narra, questiona, e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura.  

Seguida ainda da concepção de infância “como uma produção social e histórica e não, 

simplesmente, uma fase biológica e natural de um processo de crescimento que passa para a 

adolescência e, depois, para a vida adulta” (Ibidem, p. 27). 

Assim, podemos inferir que a concepção de criança e de infância explícita no PPP 

(UNA, 2015/2016) está relacionada às DCNEI, bem como à Sociologia da Infância, que 

concebe a criança como um sujeito social e histórico que não somente é marcado pelo meio 



111 

 

  

social em que vive, mas que também o marca. Já nas DCMEI, apesar de terem sido aprovadas 

em 2012, apresentam uma concepção simplória e resumida desta criança.  

Em um diálogo entre educação e existencialismo, não podemos esquecer que 

precisamos ter embasamento teórico/prático para nos apropriarmos das questões fundamentais 

que tangem ao nosso trabalho. É preciso enfatizar a nossa autonomia, enquanto sujeitos, dos 

saberes necessários á uma prática educativa, levando em consideração os aspectos sobre nossa 

atuação no mundo, reconhecendo nossas responsabilidades, nossos direitos e principalmente 

nossos deveres em relação ao nosso posicionamento político-ético no mundo, e este é um 

ponto que a teoria freireana valoriza. 

Tais posicionamentos precisam ser confrontados através de leituras críticas e estudos 

que implicam a certeza do inacabamento do sujeito e do mundo, possibilitando, assim, o 

inédito viável. Entendemos que, para intervir na realidade que nos cerca, é necessário 

conhecê-la. E, para conhecer, é fundamental o engajamento. Só transforma a realidade aquele 

que a conhece, ou seja, se conhecemos o teórico, e não somente o prático, nos colocaremos 

com propriedade, fundamentados pelo conhecimento para obtermos uma conduta autônoma. 

Isso é bem explícito nesta fala:  

Mas eu acho que a gente não pode só reclamar. Preciso buscar, ter 

conhecimento, para, quando eu reclamar, ter propriedade do que eu estou 

falando, porque, às vezes, a gente reclama, mas não tenta buscar, ou 

conhecer aquela situação (EG01, 4 out. 2018). 

Na fala desta PC, podemos perceber a presença da categoria freireana atos-limite, ou 

seja, ela sai da barreira que lhe foi imposta e assume, então, uma postura de quem enfrenta a 

situação-limite com respostas transformadoras, num processo de superação do ser menos para 

o ser mais.  

Além das questões até aqui apontadas, outras merecem destaque em relação a nossa 

atuação no mundo: 

Precisamos pensar naquele momento, o que eu vou oferecer pra o meu 

pequeno (EG01, 4 out. 2018). 

A gente vai se redescobrindo como ser humano. Aqui me proporciona muito 

o crescimento pessoal e profissional (PC10, 4 out. 2018). 

Contudo, é fundamental entendermos que o sujeito não está apenas no mundo, mas 

com o mundo. Esse pressuposto resulta de sua abertura à realidade, pois, se somos 
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inconclusos, buscamos o conhecimento e estamos em constante pesquisa. E isso implica 

muito estudo e formação continuada adequada para atuarmos em nosso trabalho como sujeitos 

críticos, capazes de intervir no mundo de maneira consciente através da ação-reflexão-ação. 

Assim, observamos, nas falas a seguir, a necessidade e importância de uma formação 

consistente:  

Eu precisava estudar, e lá não tinha como fazer faculdade (PC04, 4 out. 

2018). 

Tive a oportunidade de estudar e cursar Educação Física na UESC, e nesta 

graduação temos também como defender a EI (PC07, 4 out. 2018). 

Deixei de cuidar apenas, e passei a cuidar/educar, até porque a gente vem 

estudando. São várias situações relacionadas à EI. Então, a gente vai lendo, 

estudando, aprendendo e buscando. Nem sempre a gente encontra tudo no 

caminho, mas se a gente quer ser um profissional de qualidade, temos que 

estudar. [...] a fralda [...] eu não achava que era minha responsabilidade, 

mas depois, estudando. Hoje, compreendo que é minha responsabilidade no 

cuidar/educar, e a retirada da fralda, higienizar o meu pequeno (EG01, 4 

out. 2018). 

Fiz minha graduação em Pedagogia/UESC [...] Hoje, sei que foi uma coisa 

assim que veio pra melhorar o meu profissional [...] Chega um momento em 

que a gente percebe que é preciso crescer, fazer uma especialização, 

mestrado ou doutorado (PC13, 4 out. 2018). 

Algumas PC relataram que já tiveram proposta para trabalhar em outras instituições ou 

etapa da Educação Básica, mas optaram pela continuidade do trabalho na creche, conforme a 

seguir: 

Inclusive já tive proposta para sair, mas não tive vontade. Me sinto bem em 

estar aqui (PC04, 4 out. 2018), 

Já tivemos oportunidades para trabalhar em outras modalidades, mas é o 

que eu gosto. Creche eu escolhi e não pretendo mudar mesmo por conta de 

um salário. Na nossa profissão, defendemos o que gostamos (PC07, 4 out. 

2018). 

Já tive oportunidade de ir para o FI, mas tive uma experiência, não gostei e 

pedi para retornar (PC12, 4 out. 2018). 

Podemos observar que, mesmo falando que não tiveram opção, como nos mostra o 

Quadro 13, elas queriam estar lá, pois acabaram se identificando, ou seja, construindo a sua 

identidade profissional.  

Por fim, muitas vezes, elas se sentiam babás, e não professoras, conforme os relatos 

abaixo: 
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É um choque. Você não se sente primeiramente professora, mas babá (PC3, 

4 out. 2018) 

A maioria das pessoas me aconselharam a não vir para creche [...] As 

pessoas falavam: Lá você vai ser babá. As crianças cheiram mal e fazem 

cocô nas calças sempre (PC9, 4 out. 2018) 

As pessoas fazem uma crítica muito grande. Elas não vivem isso aqui 

(EG01, 4 out. 2018). 

Assim, observamos, nesses relatos, o quanto a sociedade não valoriza a instituição 

creche e, por conseguinte, não valoriza o trabalho que é desenvolvido pelas profissionais. 

Afirmamos isso considerando que, desde a década de 1990, a creche deixou de ser 

assistencialista, mas perdura até os dias atuais, como se fosse erva daninha, o pensamento de 

que “para creche qualquer coisa serve”; afinal de contas, limpar bumbum de bebê não nos 

oferece “status”. 

Fazendo uma retrospectiva histórica, percebemos que a creche se instituiu como um 

local para a ação profissional predominantemente feminina. Satisfazia-se apenas com o fato 

de que a profissional gostasse de crianças, fosse mulher e boa mãe para atuar com as crianças 

por, aproximadamente, 10 horas diárias ou mais. Parece que a Educação Infantil foi se 

constituindo assim, e nesse sentido, a identidade, o perfil e a condição social e política das 

profissionais que faziam e fazem parte dela, conforme podemos constatar na seguinte fala: 

Como me identifico com os menores, me colocaram na EI. Me encontrei, 

porque gosto de criança. Talvez por isso que a oportunidade da creche foi 

me dada, já com quatro filhos na época. Nesta época, a creche era 

assistencialista. Então, pensavam assim, cuida de bebês, tem carinho, serve 

(PC07, 4 out. 2018).  

Ainda que, contrariando os fundamentos já demarcados na legislação brasileira, bem 

como de reflexões científicas, as quais tratam da relevância da EI, ainda se mantém a 

compreensão de que é dispensável uma formação concisa e integrada para desenvolver uma 

prática pedagógica diferenciada nessa etapa da Educação Básica, principalmente na creche. 

Portanto, para economizar recursos financeiros, essa concepção é defendida para a 

contratação de pessoas sem formação adequada para desenvolverem supostamente “atividades 

de cuidado”, erroneamente dissociados da concepção de educação. 

Apesar das mazelas vivenciadas pelas profissionais da creche, observamos que 

algumas PC reconhecem o seu real valor, posicionando-se enquanto sujeitos críticos em meio 

a uma sociedade perversa, conforme os relatos abaixo: 
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Nós que trabalhamos na creche tinha que receber um troféu. Não é todas 

que ficam. Muitas já passaram por aqui, algumas vieram só olhar e não 

ficaram. Só de observar o trabalho foram embora. Outras ficaram dois dias, 

uma semana. Eu levanto o troféu pra gente, porque aqui é trabalho. Você 

chega numa escola, o trabalho é totalmente diferente (ADI01, 4 out. 2018). 

Comecei a me valorizar como professora. Eu não tinha noção ainda, do 

quanto meu trabalho era importante (PC12, 4 out. 2018). 

Certamente, a importância da creche e do trabalho desenvolvido pelos seus 

profissionais deve ser norteada através do diálogo, visando à integração e valorização da 

instituição/sociedade. Diante disso, dialogamos com Bezerra (2010, p. 287), quando afirma 

que “a comunidade precisa viver a escola, sentindo-se inserida e pertencente à mesma, 

criando assim, um sentimento de valorização que se assimile a importância da escola em suas 

vidas”. 

Neste dia, cada objeto, cheio de histórias, produziu, em quem escutou e em quem 

falou, afeto, encantamento, entusiasmo, esperança, alegria e um olhar interessante para si e 

para o outro. Foi um encontro de muita emoção, pois encontrar-se consigo mesmo e com o 

outro, seja pelo que o outro disse ou pelo que foi dito por si mesmo, revela o ser que somos e 

a fortaleza em que podemos nos tornar. E saber, ainda, que tem mais profissionais sentindo e 

vivendo os encantos e as angústias de se trabalhar com os bebês na CMG. 

Para falar a respeito da PP das profissionais de bebês, não poderíamos seguir sem 

escutá-las para saber: Quem são? De onde vêm? Para onde vão? Daí a importância da escuta 

sensível. A escuta dessas histórias sobre suas trajetórias envolve, também, outros sujeitos e 

outras histórias que têm pontos de conexões e interfaces entre si, como nos foram revelados. 

Para relembrar as PC do que havíamos conversado em nosso encontro de 

contratualização, retomamos a apresentação do projeto de pesquisa. Esclarecemos as poucas 

dúvidas que surgiram, dedicando-lhes um tempo para falar dos caminhos e convidando-as a 

construir, conosco, esse caminho metodológico da pesquisa. 

Caminhando para o final, fizemos os encaminhamentos para o encontro seguinte e 

orientamos a elaboração das palavras-destaque. Essas palavras chegaram anunciando flashes 

das histórias de cada uma: ESPERANÇA, AMOR, REFLEXÃO, APRENDIZADO, 

EXPERIÊNCIAS, RESPEITO, PROVEITOSO, PRODUTIVO, INTERESSANTE, 

CONHECIMENTO, UNIÃO, DETERMINAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO, REVIVER, 

RELATOS, INTERAÇÃO. Finalizamos o nosso primeiro encontro de diálogos regado com 
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um delicioso sorvete no palito, pois a tarde estava muito quente. E não esquecemos as fotos 

para registrar o momento vivido. 

 

5.4 Algumas contradições entre a teoria e a prática 

Na segunda “Roda de Diálogos” estavam presentes 15 pesquisadoras coletivas. Nessa, 

abordamos as conexões existentes entre os documentos oficiais e, através da escuta, 

construímos o quadro a seguir para apresentar algumas contradições entre a teoria e a prática 

da Pedagogia. Como descrito anteriormente, essa pesquisa traz como questão a materialização 

desses documentos na PP; assim, trouxemos para esta roda, como documentos oficiais, as 

DCNEI (2009a) e as DCMEI (UNA, 2012). 

 

Quadro 15 — Contradições entre a teoria e a prática. 
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01 Hoje, no caso, nossos planejamentos estão sendo feitos com 

base na BNCC, esse documento aí (DCMEI) vai ser até 

estranho pra gente [...] então, a gente não está mais 

acompanhando a proposta do município. 

Situações-

limites 

PC13 

02 Não estamos totalmente desconectados desses documentos e 

nem da BNCC, sabemos que não está 100% aprovada, mas a 

gente também está seguindo pela BNCC. 

Situação-

limite 

PC10 
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03 
Eu não chamaria de conexão, e sim de repetição. Essa coisa de 

dizer que uma coisa está ligada a outra, não tá. 

Situação-

limite 
PC01 

04 

A gente está atrelando a prática com o que está dito, mas a 

gente não segue 100% à risca na nossa prática porque nos 

faltam alguns subsídios. 

Situação-

limite 
PC01 

05 

O que não bate são os números de professores por sala, [...] o 

número de crianças por sala, mas, a gente tá trabalhando 

direitinho, com base no PPP. [...] o PPP a gente tem 

envolvimento, onde temos a oportunidade de nossas ideias. 

Situação-

limite 
PC06 

06 

Houve um estudo entre nós, mas foi assim, bem breve, a gente 

tá descobrindo na verdade, a gente vai entendendo e vai 

fazendo do nosso jeito. 

Situação-

limite 
PC13 

07 

Nos poucos momentos que temos para planejamento e para 

conversar sobre BNCC, a gente percebe que muita coisa a gente 

já fazia, não tem nada diferente, só muda algumas palavras e 

termos, tudo no mesmo. 

Situação-

limite 
PC13 

08 

A caderneta de anotações de sala, fora da nossa realidade, pois 

é também um documento, muita coisa não casa com a realidade 

da faixa etária da criança. 

Situação-

limite 
PC01 

09 
A gente vai pra formação na expectativa, quando chega lá [...], 

nada focado na creche.  

Situação-

limite 
PC06 

10 

A gente é que faz adaptações no cotidiano das nossas atividades 

pedagógicas. [...] Qualquer coisa relacionado à EI, contemplar a 

creche é o mínimo, [...], a formação pra creche é escassa. 

Situação-

limite 
PC10 

11 

Mas, você vê que estão interligados, ou seja, desconectado um 

do outro, [...] mas a gente não está fora da linha do que se pede 

pra trabalhar na EI, e se for pra prática também, nossas 
atividades já estão todas direcionadas pela BNCC. 

Situaçõe

s-limites 
PC10 

12 

O PPP é norteado pelo documento maior que é o da secretaria 

de educação, esse a gente não tem mesmo participação, já vem 

de lá pronto. 

Situação-

limite 
PC06 

13 
Eu penso que precisamos participar de formações específicas 

mesmo pra creche, pois os objetivos são diferentes mesmo. 

Atos-

limites 
PC06 

Fonte: Registro da pesquisadora em 19 out. 2018. 
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Segundo informações da SEDUC, esses são os documentos norteadores para EI no 

município. Este último foi construído com a participação dos representantes da educação e 

entrou em vigor no munícipio no mesmo ano de sua aprovação. Partimos do documento 

nacional para o regional, pois o mesmo traz como objetivos: 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil articulam-se às 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, 

fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e 

curriculares de Educação Infantil. [...] devem também ser observadas a 

legislação estadual e municipal atinentes ao assunto, bem como as normas 

do respectivo sistema (BRASIL, 2009a, s/p). 

A partir da análise desse documento, pudemos verificar que este foi teoricamente 

criado com o objetivo de nortear as diretrizes estaduais e municipais para a EI, mas, na 

prática, não foi o que aconteceu no município.  

Diante de todos os nossos anseios, procuramos organizar o Currículo da 

Educação Infantil, de acordo com o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil (MEC) que compreende dois eixos: Formação Pessoal e 

Social (Identidade, autonomia, brincar, conhecimento de si e do outro) e 

Conhecimento de Mundo (Movimento, Música, Linguagem Oral e Escrita, 

Artes Visuais, Natureza e Sociedade e Matemática) (UNA, 2012, p. 6). 

Observamos que, mesmo as DCNEI (BRASIL, 2009a) já estando em vigor há três 

anos, o documento das DCMEI (UNA, 2012) foi organizado e aprovado tendo como 

referência o RCNEI (1998), que veio carregado de muitas críticas de estudiosos da área, 

conforme apontado por Cerisara (1999), como já descrito em capítulo anterior. Constatamos 

então, que havia um desconhecimento das orientações legais de que cada município deve 

construir suas próprias diretrizes com base nas DCNEI (BRASIL, 2009a), considerado um 

documento de cunho mandatório.  

Mediante o exposto, podemos observar a continuação das contradições entre teoria e 

prática, pois, para SEDUC, a instituição estava utilizando o documento do município, mas na 

prática, através da fala da PC13, tomamos ciência de que este não estava sendo mais utilizado 

como documento do município e que ele apareceu como estranho para elas. O que estava 

sendo utilizado era a BNCC, como se fosse o documento principal. E as PC demonstraram, 

em suas falas, dificuldades na sua materialização. Como afirmou a PC10, todas as atividades 

eram direcionadas pela BNCC. E a PC13 ressaltou que não tiveram nenhuma formação para 
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tal, sendo que houve breves estudos em grupo no horário de alguns planejamentos coletivos, 

demonstrando, com isso, que foi realizado um estudo superficial sem aprofundamento teórico. 

Outro fato que chama a atenção são suas falas, na maioria dos diálogos, sobre a BNCC 

ser o principal ou único documento da EI, quando na verdade deveria ser o das DCNEI, 

reforçando o entendimento de que a BNCC era tão importante que bastava segui-la, mesmo 

sem entendê-la de fato. 

Não podemos esquecer que, segundo teóricos da área, a exemplo de Oliveira (2011), 

este documento apresenta retrocessos em relação às DCNEI, pois foi aprovado sem consultas 

ao público específico, sem discussões e análises críticas sustentadas por fundamentação 

teórica consistente. 

A propósito, podemos constatar, na fala da PC13, a falta de uma análise crítica quando 

afirmou: “não tem nada de diferente”. Percebemos também que havia uma reflexão sobre a 

utilização do tempo para planejamento, permitindo perceber que o que vinha sendo 

apresentado não tinha algo novo que as auxiliassem a diversificar sua PP, pois nos parece que 

vinha acontecendo de forma repetitiva, como era na época do RCNEI — o que poderia gerar 

um desgaste e falta de interesse nessa participação e na utilização desse tempo que também 

deveria ser de formação, trocas e estudos. Já a PC01 tinha clareza de que necessitava de 

suporte pedagógico em termos de fundamentação teórico-prática para exercer uma PP segura. 

Seguindo essas contradições, outra situação-limite percebe-se na fala da PC06 quando 

se referiu ao PPP. Primeiro ela disse que estavam trabalhando com base no PPP e que ele era 

norteado pelo documento maior da SEDUC, ou seja, as DCMEI; em seguida, afirmou que 

esse documento maior já vinha pronto e que elas não tiveram participação na elaboração. 

Mas, podemos observar, no quadro acima, que outras PC afirmaram não estar mais utilizando 

as DCMEI. Parece existir aí contradições, pois nós bem sabemos que os documentos oficiais 

são norteadores, e não bíblias a serem seguidas sem alterações. Realmente, o documento da 

instituição precisaria refletir seus anseios, necessidades e características; enfim, o que a 

comunidade educativa necessitasse de fato. 

Como documento oficial, a PC01 citou a caderneta de anotações de sala (diário de 

classe) como fora da realidade da criança. Documento este utilizado para documentar acerca 

do desenvolvimento da criança, mostrando que há uma descontextualização/inadequação do 

instrumento que não retratava a realidade da criança, pois deveria ser um instrumento 
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documental que retratasse o dia a dia desta. Com essa fala, verificamos, conforme exposto 

logo no início, que não estavam utilizando as DCMEI (UNA, 2012), pois, se estivessem, 

saberiam que a mesma sugere outras formas de acompanhamento do desenvolvimento desta 

criança: 

Propomos uma avaliação processual em que o professor tenha em mãos 

instrumentos que lhe permitam avaliar a criança como um todo em seus 

diversos aspectos, buscando acompanhar os processos de desenvolvimento 

individual de cada criança, através do Diário de bordo, Diário de classe, 

Relatório individual (parecer descritivo) e o Portfólio (UNA, 2012, p. 85).  

Através dos diálogos das PC06 e PC10, parece que ainda impera na EI, principalmente 

na modalidade creche, formações descontextualizadas apenas para constar que está sendo 

oferecida pelo poder público, mas que na realidade não correspondem às reais necessidades, 

tratando-se apenas de cursos esporádicos e sem continuidade, reflexo da ausência de um 

acompanhamento específico deste trabalho.  

Elencamos como atos-limites, a fala da PC06 fazendo uma autorreflexão levando a 

perceber a real necessidade de mudança na sistemática de formação, sendo uma formação 

específica para creche. Tais atos-limites podem ser contemplados a partir do desenvolvimento 

dessa pesquisa com a metodologia da P-AE e que teve como produto final a formação 

continuada das professoras da creche, a qual pôde ser desenvolvida de acordo com a realidade 

local. Assim constatamos, segundo Freire (2005), que esses atos-limites são a resposta dada 

diante dos reflexos das situações-limites surgidas durante as nossas “Rodas de Diálogo”. 

Pertinente se faz lembrar do que nos enfatiza Freire (1996, p. 115): “A 

desconsideração total pela formação integral do ser humano e a sua redução a puro treino 

fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para baixo”. Tal redução ficou evidente nos 

diálogos, quando as PC sinalizaram a ausência de formação específica para a creche, pois a 

maioria dessas formações eram descontextualizadas, ou seja, recebiam formação para pré-

escola e sempre era preciso adaptá-las para a creche. Percebemos, então, um descompromisso 

com a formação desta modalidade, já que não há uma formação que atenda as especificidades 

desta faixa etária, como nos ressalta Torres (2009).  

A segunda “Roda de Diálogos” foi encerrada refletindo sobre o quanto estamos longe 

de uma educação emancipatória e que, para além das transformações sociais, precisamos de 

uma educação que respeite e escute o outro, buscando contemplar os seus anseios existenciais 

para que realmente possamos alcançar uma educação libertadora. Contudo, também nos 
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alegramos porque encontramos na P-AE essa ferramenta de escuta das minorias em situação 

problemática, que nos possibilitou compreender a complexidade humana, num modelo aberto 

de pesquisa que não admite hierarquia, mas nos orienta de forma democrática ou, conforme 

Freire (2005), “amorosa” aos enfrentamentos ou desvelamentos das situações-limite. É nessa 

perspectiva que passaremos à análise a próxima roda de diálogos. 

 

5.5 Questões que facilitam ou dificultam a prática pedagógica 

Considerando que, nesta terceira “Roda de Diálogos”, refletimos sobre dois temas 

previamente acordados entre as pesquisadoras, julgamos pertinente, estrategicamente, 

elaborar dois quadros de análise. O primeiro trata das dificuldades em desenvolver atividades 

pedagógicas diante do reduzido número de profissionais, e o segundo faz referência à relação 

entre as profissionais da instituição e as profissionais com as famílias. Nesta rodada, estavam 

presentes nove pesquisadoras coletivas. 

 

Quadro 16 — As dificuldades do cuidar e educar. 
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1 Essa questão de desenvolver atividade com redução de 

professor [...] não contribui muito no pedagógico. 

Situação-

limite 

PC08 

2 Porque lá no berçário I a demanda é fralda. Situação-

limite 

PC02 

3 É só o cuidar mesmo e acabou, sai o professor (cuidar e 

educar) e entra em cena o cuidador. 

Situação-

limite 

PC12 

4 Fralda, e sem falar, na alimentação, que é tudo na boca. [...] o 

máximo de crianças que duas pessoas dar conta nessa turma, é 

sete a oito no máximo, passou disso aí, não dá conta, não. 

Situação-

limite 

PC10 

5 Mas a matrícula foi feita com base em três professoras.  Situação-

limite 

PC06 
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6 A gente tem a exaustão, tanto mental como física, a gente sai, 

dói tudo, mas a gente tem que dar conta.  

Situação-

limite 

PC12 

7 A gente adoece. Situação-

limite 

PC11 

8 A gente fica assim, será que estou fazendo certo? Será que 

eles estão bem? 

Situação-

limite 

PC08 

9 Como é que você tá acostumado ali, chega alguém e diz, não 

vai mais precisar do seu trabalho não, às crianças que se 

virem! 

Situação-

limite 

PC11 

Fonte: Registro da pesquisadora em 01 nov. 2018. 

 

Durante os diálogos ficaram explícitas as dificuldades enfrentadas pelas PC em 

relação ao reduzido número de profissionais nas salas. Quando elas citaram o berçário, 

estavam se referindo às crianças de 1 a 2 anos, que é quase impossível, como elas relataram, 

desenvolver uma PP consistente embasada no educar e cuidar, quando, na maioria das vezes, 

elas encontravam-se com 15 bebês de 1 ano para duas profissionais darem conta. 

Através dos diálogos podemos perceber que as PC reconheceram que o educar e 

cuidar são indissociáveis e tinham clareza que, em uma troca de fralda, também está incluso 

um trabalho que leva a criança a se desprender dessa fralda, pois a criança vai percebendo que 

de tanto em tanto tempo ela tem vontade de ser trocada e poderá pedir ou dizer que está com 

vontade de fazer xixi, assim como vai ter autonomia para comer, tomar banho e realizar outras 

atividades. Mas, as PC também expuseram que, às vezes, essa prática acabava se 

desenvolvendo de maneira mecânica, fabril, pois precisavam dar conta do atendimento das 

crianças prioritariamente em meio às atividades cotidianas, e não conseguiam conversar e 

brincar com as crianças no momento das trocas de fraldas, alimentação, banho, e por conta 

dessas demandas acabavam não dispondo do tempo necessário à devida atenção e respeito às 

especificidades desses bebês. 

Assim, a ausência de condições objetivas e justas para que essas profissionais 

pudessem exercer com qualidade seu trabalho e a sobrecarga em condições inadequadas 

oferecidas pelo poder público — que muitas vezes se vê obrigado a oferecer a vaga, mas sem 

ter condições para isso — acabam gerando um cansaço e adoecimento das profissionais que 

recebem essas crianças, mesmo sem as condições ideais para desenvolver uma PP coerente e 

fundamentada no educar e cuidar. 

Em meio a essas situações, lembramos de Freire (2005), quando reafirma a natureza 

política da educação nas suas obras. Nessa perspectiva, o diálogo se impõe como práxis que 



122 

 

  

nos possibilita a reflexão sobre as situações-limites, abrindo caminho para a superação da 

“opressão” imposta pelos que estão no “poder”. 

Desse modo, a análise crítica de uma dimensão significativo-existencial 

possibilita aos indivíduos, uma nova postura, também crítica, em face das 

“situações-limites”. A capitação e a compreensão da realidade se refazem, 

ganhando um nível que até então não tinham. Os homens tendem a 

perceber que sua compreensão da realidade se refaz, ganhando um nível 

que até então não tinham (FREIRE, 2005, p. 112). 

Através desta análise crítica, os “oprimidos” podem desvelar a opressão camuflada 

imposta pelos opressores, comprometendo-se, assim, com a práxis transformadora da 

realidade, pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. 

Outra situação-limite que as PC continuavam a enfrentar era a falta de respeito no 

tratamento em relação à sua carga horária de serviço. Como exposto em tópico anterior, a 

grande maioria das profissionais possuía 20h de concurso e 20h de contrato, esse último 

sendo suspenso sem aviso prévio, isto é, na hora que o poder público achar que deve ser feito. 

Percebemos nas nossas “Rodas de Diálogo”, que esse assunto sempre era abordado, então 

continuamos problematizando. 

 

Quadro 17 — Relações internas e externas na creche. 
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1 

Creio que também uma das questões que é ruim são os pais, não 

valorizam a professora da creche, pensa que é babá [...] mas, o 

que a gente percebe é uma falta de formação e de informação dos 

pais. 

Situação-

limite 
PC09 

2 

Porque o pai não vai querer saber se o menino chegar lá com o 

galo na testa, não vai querer saber se tem duas na sala não, ele 

quer o filho dele no final do dia do jeito que entregou. 

Situação-

limite 
PC 10 
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(continuação) 
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3 

Não minha senhora, quem bate nas crianças são os pais, os 

responsáveis, que cuidam delas [...] vai ser sua própria criança 

que chega e conta. 

Situação-

limite 
PC03 

4 
A senhora está dizendo que somos babá, onde vai encontrar babá 

com pedagogia, psicopedagogia.  

Situação-

limite 
PC03 

5 
Eu acho as relações interpessoais fracas [...] um ponto negativo 

mesmo. 

Situação-

limite 
PC06 

6 
Eu acho que cada um fica no seu mundo, essa questão de 

coleguismo. 

Situação-

limite 
PC10 

7 Eu acho que a escola de pais tinha que trabalhar melhor isso. 
Atos-

limites 
PC09 

8 

Quando a gestão sai do piso da sala, se você chega e desabafa, 

ela vai entender seus anseios, [...], eu sinto essas preocupação 

dela de não mexer nos berçários, no momento que alguma de nós 

fica doente. 

Atos-

limites 
PC03 

9 

Eu gosto muito disso, da escuta, a gente dificilmente para pra 

ouvir o outro, é bom você ouvir e senti o que o outro traz. Às 

vezes, você está lá e não sabe do outro, eu gosto muito da escuta, 

é bom tá contribuindo com o outro, você olha assim, e pensa que 

está tudo bem com o outro, mas, às vezes, não está, você pode 

ajudar a colega. 

Atos-

limites 
PC09 

Fonte: Registro da pesquisadora em 01 nov. 2018. 

 

O que podemos observar quando as PC afirmaram que “os pais não valorizam as 

profissionais e as tratam como babás”, situação-limite que apareceu também no primeiro 

encontro, infelizmente podemos associar esse entendimento ao fato de que muitas pessoas 

ainda associam a creche à concepção assistencialista, em que as propostas eram pautadas na 

alimentação, vestimenta e higiene, dando apenas cuidado e abrigo a essas crianças, e não à 

pedagógica, como deve ser desenvolvida nos dias atuais, em que o cuidar e educar devem 

nortear o trabalho pedagógico de forma indissociável. 
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 Somando-se a isso, os pais desconheciam o trabalho de educar e cuidar, que deve ser 

feito na creche em prol do desenvolvimento das crianças. A exemplo disso, a própria PC09, 

diante da situação-limite, deu uma resposta inovadora, descrita por Freire (2005) como atos-

limites, e sugeriu que a “Escola de Pais” fizesse um trabalho intensificando melhor essas 

questões. Talvez o desconhecimento de que os primeiros 6 anos de vida representam um 

período de grandes transformações e conquistas que servirão de base para toda a vida futura e 

que requer condições adequadas para que esse atendimento aconteça de maneira eficaz fosse o 

real motivo dessas atitudes. É primordial que a família entenda a fundamental importância 

desse desenvolvimento e a verdadeira função da creche. 

Segundo Rizzo (2003), a creche tem a função de complementar os cuidados da 

família, da sociedade, e não de substituí-las para sempre. Compreender também qual o papel 

do pedagogo para esse desenvolvimento na creche é imprescindível, enquanto continuidade 

da promoção da educação fora do âmbito familiar. 

Desse modo, também se faz necessário criar um espaço formativo para os pais nas 

reuniões. Sendo assim, à medida que os pais conhecem como acontece o desenvolvimento da 

criança, vai entender que cair e levantar faz parte das aprendizagens que todo ser humano 

passa na vida, além de compreender que se trata de uma ação rotineira que pode acontecer 

tanto no âmbito familiar quanto no pedagógico.  

Na visão de Alves, Santos, Alves e Oliveira (2019), se faz necessário entender que, 

quando se trabalha com crianças, elas aprendem explorando o mundo (a natureza e o ambiente 

ao seu redor); brincando (inicialmente com o próprio corpo e, depois, também com objetos 

que estimulem os sentidos); imitando (a presença de um adulto ou criança é fundamental); 

repetindo (para as crianças pequenas, repetições trazem segurança emocional e ajudam a 

compreender o mundo ao seu redor); e se relacionando (fazendo relações entre as coisas ao 

seu redor, que elas observam, sentem e experimentam). 

Pensar no desenvolvimento integral da criança também perpassa pelas relações sem as 

quais não há interações. No documento “Critérios para um Atendimento em Creches que 

Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças” (BRASIL, 1995, p. 17) encontramos estas 

propostas de compromisso, para que sejam exploradas de forma ampla, reconhecidas e 

transformadas em práticas que respeitem nossas crianças: “Nossa equipe procura desenvolver 

relações de trabalho cordiais e afetivas; Procuramos tornar acolhedor o espaço que usamos 

para receber e conversar com as famílias”. 
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A importância dos vínculos afetivos através de uma interação amorosa e contínua, a 

partir dos adultos para com as crianças e vice-versa, é de suma importância. Por isso, 

precisamos nos enxergar como sujeitos inacabados e conscientes diante de quaisquer 

divergências, seres que podem ser mais, pelo simples fato de estarem sendo, de estarem em 

busca do que julgam merecer. Em Freire (2005, p. 75), “a busca do ser mais, porém, não pode 

realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade do existires, 

daí seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos”. 

A dinâmica das relações estabelecidas entre as profissionais, e com os pais também é 

importante, pois essas relações influenciam direta e indiretamente o trabalho desenvolvido no 

âmbito da instituição, refletindo assim, na sociedade como um todo.  

Como facilidade, foi apontado o trabalho desenvolvido pela gestão, inclusive porque, 

como elas mesmas relataram, esta gestão “saiu do chão da creche”, ou melhor, a diretora atual 

da creche, foi professora da creche por mais de 12 anos. Segundo as PC, esse fator contribuiu 

muito para o bom andamento do trabalho, facilitando, com isso, o entendimento dos anseios 

das profissionais quando precisavam resolver algumas questões cotidianas, que, segundo elas, 

só entende quem está implicado no processo.  

Portanto, embasados em Barbier (2007), entendemos que, para o trabalho se 

desenvolver de maneira harmoniosa em qualquer ambiente, precisamos trabalhar melhor as 

nossas relações, para que possamos nos relacionar bem uns com os outros. Nesse sentido é 

que apontamos como objetivo para esse trabalho: o diálogo, uma vez que, na perspectiva de 

Barbier (2007), “dialogar” não é apenas uma estratégia, mas sim objetivo principal. E nada 

melhor do que ser escutada, e principalmente saber escutar. Para tanto:  

A atitude requerida para a escuta sensível é a de uma abertura holística. 

Trata-se realmente de entrar numa relação de totalidade com o outro tomado 

em sua existência dinâmica. Uma pessoa só existe pela existência de um 

corpo, de uma imaginação, de uma razão, de uma afetividade em permanente 

interação (BARBIER, 2007, p. 98). 

Realmente, o diferencial na escuta sensível é você não escutar para julgar, mas para 

reconhecer, na existência do sujeito, um ser complexo provido de uma criadora imaginação e 

de uma liberdade autônoma, como reitera Freire (1967), pautada na libertação e no 

desenvolvimento da autonomia, e que seria possível por meio da práxis individual dos sujeitos 

em interação. Sendo assim, através dos atos-limites, as PC julgaram interessante escutar umas 



126 

 

  

às outras e trabalhar com os pais para que eles entendessem qual era a proposta da creche para 

as especificidades da EI.  

5.6 Situações-problema no cotidiano da creche 

Na nossa quarta “Roda de Diálogos”, estiveram presentes 12 PC, e continuamos 

problematizando a PP. 

 

Quadro 18 — Problematização sobre a prática pedagógica. 
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1 
Às vezes, a parceira que vem só ajuda no cuidar [...] aí, o 

trabalho fica prejudicado totalmente. 

Situação-

limite 
PC14 

2 
Essas profissionais deveriam ter os mesmos compromissos e 

direitos, participar dos planejamentos e das formações. 

Situação-

limite 
PC07 

3 

Eu acho que esse aluno precisa ser assistido por pessoas que já 

sejam aqui do convívio da creche, e não pessoas que vem de 

fora ou profissionais de outra sala, que, às vezes, não tá dentro 

da nossa realidade. 

Situação- 

limite 
PC14 

4 

A gente pode perceber um avanço na participação dos pais, 

isso é algo positivo, claro que a gente vai incrementando, mas, 

a creche já saiu da zona negativa pra positiva em relação à 

participação dos pais. 

Atos-

limites 
PC18 

5 

Tem dia que é loucura, não é fácil, mas ficar o dia sozinho na 

sala não dá. [...] eu queria como gestora dizer tudo diferente, 

mas não é. A realidade é esta e a gente tem que estar 

preparada. [...] eu fico assim pensando, será que o trabalho vai 

ter a mesma qualidade? É toda uma situação que nos inquieta. 

Atos-

limites 
PC17 

6 

Seria ótimo se a gente tivesse profissionais que pudessem dar 

um suporte, até pra gente lidar com essas situações, até mesmo 

pra ajudar a gente em nossos conflitos pessoais e profissionais, 

eu penso que nos ajudaria muito.  

Atos-

limites 
PC13 

7 

Essa questão da escuta, eu gosto, quando a gente falou no 

último encontro dos anseios, das dificuldades, [...] e você 

precisa desses momentos de escuta individual, de você tá com 

seu colega e em grupo. 

Inédito 

viável 
PC09 

Fonte: Registro da pesquisadora em 21 nov. 2018. 
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Pensar a dinâmica das relações entre professoras, monitoras e as profissionais 

“camufladas”, por elas assim denominadas (aquelas que são serviços gerais, mas que muitas 

vezes são colocadas dentro das salas para auxiliar no educar e cuidar), com o grupo de 

crianças nas instituições significa considerá-las também como mulheres que têm sido 

excluídas das dimensões política e pública da sociedade e que vivem as relações referidas à 

dimensão familiar e doméstica da vida privada. 

Podemos analisar essas relações levando em conta a classificação oficial existente 

entre elas. Essa classificação tem sido comprovada mediante indícios concretos, como, por 

exemplo, divisão de tarefas, salários, carga horária semanal de trabalho e formação. No que se 

refere à carga horária semanal de trabalho, enquanto as monitoras e “camufladas” trabalham 

40h semanais, isto é, todos os dias da semana, as professoras efetivas trabalham 20h semanais 

e as professoras contratadas 40h semanais também.  

Em relação às divisões de tarefas, mesmo a professora tendo essas “auxiliares”, está 

sobre sua responsabilidade a sala em si, tendo que elaborar o planejamento das atividades, 

confeccionar materiais pedagógicos, planejar e realizar reuniões com os pais, preparar 

relatórios individuais descritivos das crianças, o preenchimento dos Diários de classe e a 

participação nas formações, que são essenciais para o desenvolvimento deste trabalho.  

Por essa razão, há uma diferença considerável entre os salários, uma vez que as 

professoras ganham quase o dobro que as “auxiliares”. Durante os diálogos, as PC deixaram 

claro que essa divisão não deveria existir se ambas fossem tratadas como professoras e 

desenvolvessem o mesmo trabalho de educar e cuidar na íntegra. Por isso, a PC14 disse: 

“essas profissionais deveriam ter os mesmos direitos”. 

Para Alves (2013), infelizmente, ainda são dotadas, em nosso meio, soluções 

alternativas: muitas vezes, ao lado da professora, ou em seu lugar, trabalham as “auxiliares”, 

responsáveis pelas tarefas tidas como menores — cuidados, higiene e alimentação. Dessa 

forma, perde-se a função indissociável que deve preponderar na EI com o cuidar e educar. 

Ambas profissionais necessitam ter essa clareza de que, quando cuidam da criança, ao mesmo 

tempo estão educando e orientando-as para a autonomia daquele ato.  

Quando a gente leva as crianças para escovar os dentes e ensina a forma correta de 

utilizar um fio dental ou uma escova, elas levam isso para sua família e aprendem a fazer, e 
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querem fazer sempre. Tudo que ensinamos às crianças, elas aprendem por imitação e levam 

para sua vida. 

Todos da instituição precisam saber como se dá a EI e, simultaneamente a isso, as 

especificidades do educar e cuidar para, no momento de intervenção, falar a mesma 

linguagem que as professoras. 

A CMG vinha desenvolvendo o Projeto Escola de Pais. De acordo com os diálogos, 

esse trabalho vinha avançando a cada dia, pois os pais começaram a entender o que preconiza 

a LDB (BRASIL, 1996a), quando ressalta a EI como complementar a educação familiar, e a 

participar e compartilhar da educação dos filhos com a creche. 

Como podemos perceber, há muitas especificidades que podemos problematizar diante 

da PP. No diálogo da PC17 deixa-nos uma interrogação, se em meio a tantos percalços 

conseguem realizar um trabalho com qualidade? e afirma ainda, ser essa uma inquietação 

dela.  

Como estamos tratando de uma P-AE, que é pautada no diálogo, defendemos uma PP 

transformadora, que segundo Freire (1996) necessita ser centrada na construção da autonomia. 

Ao longo de sua obra, construiu o seu projeto pedagógico para expressar o seu pensamento: 

uma concepção de ser humano enquanto ser inacabado, a necessidade e possibilidade da 

conscientização, a necessidade da liberdade e, finalmente, o diálogo, através do qual há 

possibilidade de libertação para os sujeitos (FREIRE, 2005). Acreditamos, assim como Freire 

(2005), que o diálogo se torna a arma mais poderosa na efetivação da PP, e isso foi bem 

presente ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, com os diálogos desenvolvidos com as 

pesquisadoras coletivas.  

Não podemos nos esquecer da práxis inovadora ou criadora sugerida por Vázquez 

(2007), que apresenta o diálogo também como elemento indispensável á práxis.  

Por fim, vamos continuar problematizando a nossa realidade sem a qual não podemos 

alcançar a liberdade tão almejada pelos sujeitos. Observamos que, novamente, a escuta 

sensível foi elencada nesta roda em dois momentos. Primeiro como atos-limites, quando a 

PC17 afirmou o quanto “seria ótimo ter profissionais para escutá-las” — aí percebemos a 

necessidade que sentiam em ter alguém para ajudá-las em seus conflitos existenciais. No 

segundo momento, como inédito viável, sendo este um sonho que é possível de ser realizado, 
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desde que se parta de uma proposta dialógica e libertadora. Foi isto, de fato, o que 

percebemos na fala da PC09, que ressaltou a importância desses momentos de escuta, que 

contribuíram para a formação, pessoal e profissional, já que, quando falamos, colocamos para 

fora toda carga emocional, o que Barbier (2007) vai chamar de “entulhos interiores”. 

Acrescentamos, ainda, os principais elementos necessários à constituição do diálogo 

da PP destacados por Freire (2005); dentre eles, a humildade, a fé, o amor, a confiança e a 

esperança. Esses elementos podem possibilitar um pensar verdadeiro e crítico para a 

transformação da realidade, na busca para que o sujeito deixe de ser menos para ser mais. 

 

5.7 Reflexões sobre crianças e infâncias 

A nossa quinta e última “Roda de Diálogos” foi um encontro em que percebemos que 

as PC estavam bem-dispostas, o que podia ser constatado pelos seus sorrisos. Nesse encontro 

estiveram presentes 17 PC, e dialogamos sobre crianças e infâncias. 

 

Quadro 19 — Reflexões sobre crianças e infâncias. 
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1 
O brincar é muito bom, antigamente era de um jeito, agora é de 

outro, hoje o brincar é mais fechado, a criança brinca diferente. 

Situação-

limite 

PC15 

2 

Tem crianças que se você for dá um brinquedo comum, 

desconhece, peteca, pião, gude, não pode dá um brinquedo 

desses que a criança vai engolir. 

Situação-

limite 

PC09 

3 

Quando você falou sobre a criança rica, os tipos de infâncias, 

desde que a creche saiu do social a gente tem recebido crianças 

de várias classes sociais, [...] e todas tem que ser tratadas com 

respeito, para que não tenham suas infâncias roubadas. 

Atos-

limites 

PC07 
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4 

A gente tem que ficar problematizando o tempo todo, e eu 

enquanto professora o que tenho feito? Porque eu não saio da 

sala com as minhas crianças para construir outras 

possibilidades? 

Inédito 

viável 

PC17 

5 

Um lado negativo na EI, tem profissionais que não tem perfil, 

mas como é “prático, mais fácil” então às vezes estou roubando 

também, porque eu não estou apta a desenvolver um trabalho 

com essa criança pequena, como deveria, estou cansada, com 

problemas pessoais. 

Inédito 

viável 

PC12 

6 

Eu sempre questionei, quando a pessoa está pra aposentar, joga 

na EI, isso é totalmente errado, EI tem que ser pessoas que 

tenham experiência, formação para tal e goste do que faz. 

Inédito 

viável 

PC12 

7 

Muitas vezes o profissional reconhece que não tem perfil, mas 

mesmo assim é jogada lá, é culpa do sistema que não está 

preocupado com a criança. 

Inédito 

viável 

PC13 

8 

Alguém está dando trabalho em uma determinada escola, 

manda pra creche, que manda pra creche nada, se a creche é a 

base, é o pilar, [...] todo mundo fala da diferença da criança que 

passa pela creche, e a que não passa, é visível. 

Inédito 

viável 

PC12 

9 

Eu sempre gosto de ouvir professora Cândida falar, porque eu 

sei que ela fala com propriedade, quanto é importante ler, não 

adianta eu reclamar, exigir, determinar um monte de coisas se 

eu não estudo, às vezes, eu falo alguma coisa com você porque 

ouvi alguém falar, mas será que realmente eu conheço daquilo, 

será que tenho propriedade na minha fala pra eu exigir, não 

falar por falar, temos que ter embasamento teórico/prático. 

Inédito 

viável 

PC17 

Fonte: Registro da pesquisadora em 11 dez. 2018 

 

Nos diálogos e até mesmo na dinâmica utilizada com as PC, na qual foi solicitado que 

escrevessem em um papel, e não precisariam se identificar, o que entendiam por crianças, 

então constatamos que, para muitas, a criança é um ser inocente, que precisa ser protegida na 

maioria do tempo, como podemos verificar a seguir. 
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Ser humano dotado de inocência; [...] Pessoa que precisa de cuidado; [...] 

Ser indefeso que precisa de proteção; [...] Um papel em branco. 

Através desses significados, observamos que, infelizmente, ainda perdura, até mesmo 

entre as profissionais, essa concepção da pedagogia tradicional, numa visão ultrapassada, que 

a criança é uma coitadinha que precisa ser o tempo todo, amparada e protegida, como bem 

nos esclarece Alves (2013).  

Estamos diante, mais uma vez, do desconhecimento por parte das profissionais sobre o 

que defende a Sociologia da Infância e o que está posto nos documentos oficiais relacionados 

à EI, quando apresenta a criança como um ser rico de vivências e saberes que necessitam e 

devem ser levados em consideração, pois produzem culturas e se constituem como sujeito, 

não só nos aspectos psicológicos, mas também sociais, econômicos, políticos e históricos. 

Mediante os diálogos, refletimos se diante dos nossos pensamentos, ações e PP 

rotineiras com as crianças não estaríamos roubando suas infâncias? Quando não acreditamos 

no potencial que elas têm, quando não lhe proporcionamos outras possibilidades de 

exploração de espaços além da sala, quando não brincamos com elas ou quando não 

ensinamos a brincarem.  

De acordo com as DCNEI (BRASIL, 2009a), os eixos norteadores da EI são as 

interações e as brincadeiras, pois esse é o meio pelo qual as crianças se comunicam com o 

mundo que as cerca. Através das interações e brincadeiras, as crianças criam e recriam, isto é 

cultura infantil, dando sentido ao que fazem, segundo a perspectiva de Sarmento e Pinto 

(1997). 

Quando nos reportamos aos diálogos, as PC falaram que o brincar hoje é diferente, e 

alguns brinquedos as crianças nem conhecem. Precisamos lembrar que, antes, a criança 

brincava em casa e na rua com outras crianças, um dos lugares privilegiados da infância, e 

agora tem que ir para instituição de EI, em virtude do atual contexto: trabalho dos pais, 

violência nas ruas, poucos filhos, influência da TV. Mas, esses fatores não nos impede de 

proporcionar a estas crianças um ambiente em que se valorize as culturas infantis através 

dessas brincadeiras, já que é nesse espaço onde as crianças podem se encontrar para interagir 

umas com as outras, com os espaços e com tudo que está ao seu alcance. Assim, podemos 

evoluir no olhar e na escuta para e com a criança, que na maioria das vezes tem seu direito 

roubado, não só de ter infância e ser criança, mas também de brincar e de ser escutada. 
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Ora, aprendemos que, independentemente do tipo de infâncias ou classe social, a 

criança gosta mesmo é de brincar, então é aí que temos um mundo rico para desfrutar e 

interpretar as culturas infantis na essência, entendendo que o brincar para a criança é como o 

trabalhar para o adulto. Quando não brincamos com as crianças, muitas vezes, deixamos 

passar algumas coisas e perdemos de compreendê-las. Parece-me que estamos tão 

preocupadas em educar e não em brincar que deixamos de vivenciar e experienciar as 

possibilidades ricas que as próprias crianças nos oferecem de criarmos e recriarmos junto com 

elas, e esta talvez seja uma das ocasiões em que estamos roubando suas infâncias sem nos 

darmos conta disto. 

Outra situação posta nos diálogos foram as profissionais sem perfil para o trabalho, 

outras cansadas, e outras, ainda, que são “jogadas”, como elas mesmas citaram, que parecem 

“ter caído de paraquedas na creche”. Ainda persiste a ideia incoerente de que é “mais fácil”, 

quando, na verdade, bem sabemos, é muito trabalhoso e importante, requer muita 

responsabilidade, disponibilidade e dedicação. Infelizmente, até então permanece a ideia de 

que qualquer coisa e qualquer pessoa serve para a EI.  

Parece que esta é uma prática da educação em sua maioria, realizar as trocas das 

profissionais, sem consultá-las, muitas vezes, sem o desejo destas e sem respeitar suas 

trajetórias. Esses fatores mostram uma falta de entendimento de muitos gestores que ocupam 

espaços de poder e decisão, pois seus cargos, na maioria das vezes, são partidários, o que 

resulta na falta de compreensão do que significa educação.  

Nessa perspectiva, poderíamos nos perguntar até quando vamos presenciar esse 

cenário, de pessoas sem perfil, adoecidas e sem compromisso ético, assumindo determinadas 

funções somente por interesses ou, então, porque essa é a sua única chance de atuação ou 

única possibilidade apresentada na ocasião? 

É importante deixar claro que, para alcançarmos o que está posto, somente 

conseguiremos na construção em coletividade, sabendo dialogar com as diferenças, que 

possam estabelecer relações entre si de autenticidade e reciprocidade, de conquista de mundo, 

e não de conquista do outro, como ressalta Freire (2005), ou da conquista da liberdade do 

outro, como aponta Sartre (1970). 

Nesse sentido, necessitamos ir além, propondo permanente atitude crítica, para que as 

profissionais se apoderassem do que estava sendo dialogado, através de leituras e estudos, 
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para que houvesse rupturas de práticas, cristalizadas, repetitivas e mecânicas, instituídas ao 

longo dos anos na creche, e se permitissem participar do processo de desconstrução e 

reconstrução das PP no desenvolvimento profissional. 

Segundo Freire (2005), a condição ontológica de ser mais direciona o sujeito à 

compreensão de sua também condição ontológica de ser livre. Livre para agir na construção 

da utopia, como seres inacabados que somos de intervir na realidade posta, através de uma 

postura crítica dialética para transformar aquilo que almejamos. Esta é a situação existencial, 

é preciso conhecer para transformar a utopia em realidade. 

Toda essa movimentação, como descrito por Freire (2005), nada mais é do que o 

inédito viável, que é, na realidade, quando a utopia, nesse caso, deixa de ser utopia e os 

sujeitos passam a desejar a sua realização de modo reflexivo e, para além do desejo, agem em 

favor da mudança.  

Sentimo-nos contempladas, pois através da superação para se chegar ao inédito viável, 

o grupo sinalizou a relevância de terem como produto final, não que essa seja uma exigência 

da P-AE, mas, faz parte das exigências acadêmicas, uma formação continuada sobre as PP na 

creche, pois nunca houve uma formação específica direcionada a esta modalidade na história 

da creche oferecida pelo município, conforme sinalizado em alguns diálogos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A P-AE que fundamentou esse trabalho está sustentada nos aportes teóricos de Sartre 

(1970), Paulo Freire (2005) e Barbier (2007), e possibilitou a cada um dos sujeitos implicados 

refletir sobre suas realidades, discutindo questões ou situações consideradas historicamente 

determinadas, oferecendo ao grupo a oportunidade de dialogar e refletir sobre o seu lugar no 

mundo, seu posicionamento político-ético, porém fora do campo das determinações. 

Para tanto, buscamos nos apoiar na obra “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 2005), 

que tem por princípio o sujeito, seja este uma pessoa ou uma coletividade. Trata-se de uma 

pedagogia que tem por finalidade apreender o ser, como um ser humano consciente de si, de 

sua capacidade e de sua força transformadora da realidade, assim, partindo do sujeito para o 

mundo, traz para o cenário das discussões as problemáticas por eles experienciadas em seu 

cotidiano, resultando em ação-reflexão-ação, tanto sobre a própria opressão sofrida por este 

sujeito, quanto sobre suas causas. Refletir acerca disto resulta no engajamento dos indivíduos 

na luta cotidiana por uma educação como prática da liberdade, em que situações-limites, atos-

limites e o inédito viável vão em direção ao processo de superação, onde o sujeito deixa de ser 

menos para ser mais. 

O ser mais para Freire é discutido em concordância com outros sujeitos, pelo diálogo, 

que possibilita a conscientização. Porém, precisamos resgatar, drasticamente, a dimensão da 

liberdade humana, isto é, comprometer-se na construção de si e do mundo. Isso significa ter a 

convicção do ser inconcluso que somos e do mundo inacabado, inspirando a oportunidade do 

vir a ser, do inédito viável. É necessário, portanto, negar qualquer forma de determinismo, o 

qual neutraliza a ação. Essas são questões que consolidam a ação humana e seu 

empoderamento, indispensáveis na busca das situações como sujeitos conscientes do agir e de 

seu papel no mundo.  

Quando começamos esta pesquisa, pensamos em um estudo que trouxesse 

contribuições concretas para a PP com crianças de 0 a 3 anos de idade e desse mais 

significado ainda ao meu percurso pessoal e acadêmico para a construção de uma postura 

crítica da realidade, na luta por uma EI de qualidade e socialmente referenciada. 

A escolha da P-AE como metodologia desta pesquisa foi de suma relevância, pois aqui 

o diálogo não é apenas uma estratégia, e sim objetivo principal. Se o diálogo não cabe na 

pesquisa tradicional, ele cabe perfeitamente na P-AE. Essa metodologia possibilitou 
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crescimento de vida em meu percurso formativo de professora e pesquisadora e também 

atendeu às necessidades de formação continuada das professoras implicadas, que se sentiram 

valorizadas pela primeira vez com uma formação específica da sua área de atuação, 

reconhecendo-nos como sujeitos de posturas críticas, que precisam olhar para a realidade e se 

compreender como seres inacabados e inconclusos, intervindo nas possibilidades de 

superação, como nos aponta Freire (2005). 

Nesse lugar de ação-reflexão-ação, pôde-se delimitar o objeto de pesquisa “Práticas 

pedagógicas com as crianças de 0 a 3 anos”. Na buscar por apreender esse objeto, delineou-se 

como problema de pesquisa a seguinte questão: Como vem ocorrendo a materialização das 

Diretrizes Curriculares Municipais para Educação Infantil (DCMEI) na Creche Municipal 

Girassol? 

Para dialogar na compreensão do objeto e na resolução do problema, outras questões 

foram formuladas em forma de objetivos para que direcionassem nosso olhar e contribuíssem 

para o trabalho de maneira articulada. Dentre eles, como principal: dialogar com as 

professoras da CMG sobre o processo de materialização das DCMEI na sua PP, e como 

enfoques específicos; identificar as conexões entre os documentos oficiais, questões que 

dificultam/facilitam essa materialização; relações entre a organização do espaço, uso do 

tempo, adequação à faixa etária e ao número de crianças por turma, bem como analisar e 

refletir sobre os conceitos de infâncias e de crianças explícitos nos marcos legais. 

A ideia inicial era de que as concepções que embasavam a PP com essas crianças, 

desenvolvidas no cotidiano da creche, tão somente entre práticas relacionadas à higiene e 

alimentação, isto é, ao cuidado. Mas, durante o desenvolvimento da pesquisa, nos 

possibilitou, primeiro, um mergulho existencial nas trajetórias de vidas das PC, para melhor 

refletirmos acerca das PP; e segundo, analisar como ocorre a materialização dos documentos 

oficiais nestas práticas. 

Para isso, procedemos com a construção dos dados a partir das “Rodas de Diálogo”, 

pelas quais se deu a formação continuada das professoras da CMG. Diante desses dados, 

procedemos às análises, nas quais se percebeu, logo na primeira “Roda de Diálogos”, que o 

real motivo de as profissionais estarem na creche era a falta de opção e de escolha ou perfil, 

pois muitas delas chegaram à creche pelo fato de ter sido a única opção apresentada como 

trabalho na educação, mesmo àquelas que já atuavam no EF. Quando surgiu a possibilidade 
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de dobrarem a carga horária na EI, optaram pela troca, embora não tivessem a experiência 

nesta atuação e que aprenderam o trabalho através de adaptações cotidianas, e não de estudos 

teórico-práticos. 

Sendo assim, ao findarmos essa pesquisa, nós pudemos inferir que as profissionais 

sequer entendiam tratar da indissociabilidade que deveria existir entre o educar e cuidar, 

quanto mais da materialização, desse educar cuidando e do cuidar educando, funções que não 

são tão simples assim quando não se tem embasamento teórico-prático. Por isso, não pode ser 

desenvolvida à base da improvisação e de qualquer maneira. Quando educamos e cuidamos 

de bebês, lidamos com pessoas, o que torna nossa ação ainda mais delicada, pois integra a 

formação humana e nos revela as realidades vivenciadas na creche, em relação à sua cultura e 

aos seus sujeitos. 

O movimento da pesquisa nos fez entender que as relações humanas precisam ser 

permeadas pela construção coletiva, e que as PP têm relações orgânicas com as condições 

econômicas, políticas e sociais. Na luta por uma PP que possa afastar essa lógica numa 

sociedade capitalista, julgamos relevante defender uma organização para a atuação política, 

consistente formação teórico-prática e valorização profissional que possam conseguir 

estabelecer chances de mudanças sociais a fim de acabar com PP deterministas. 

Notou-se que as concepções das profissionais indicavam uma PP que apresentava 

contradições em seu processo. Contradições essas experienciadas na creche: inquietações para 

que fossem valorizadas e reconhecidas, de haver uma formação específica que oportunizasse a 

apreensão dos processos pedagógicos epistemologicamente fundamentados, e de ter 

condições pedagógicas necessárias, como planejamento coletivo em adequadas condições. 

Enfim, oportunidades que proporcionassem desenvolver um trabalho em que os conceitos 

sobre infância, criança, educação e formação fossem consonantes na luta por uma educação 

que proporcione o empoderamento e emancipação das crianças e seus profissionais. 

Desse modo, percebeu-se que, para as profissionais, a PP ainda não é um objeto que 

dispõe de uma concentração e olhar diferenciado, mesmo que esta seja o centro da 

organização do trabalho pedagógico, comportamento e valorização profissional, contribuindo, 

assim, para oportunidades de superação dos meios de alienação presentes no campo 

educacional, em especial na creche. 
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Como possibilidade, percebemos a importância da metodologia P-AE, quando esta 

assume um caráter emancipatório, à medida que foram estabelecidos os diálogos com as 

profissionais numa construção coletiva de nossas propostas, não apenas como investimento 

em uma formação específica para essa etapa educacional, ou na retroalimentação com 

material/sugestões para aplicação nas práticas cotidianas com as crianças, mas também nos 

diálogos embasados nas categorias freireanas, na busca de superá-las coletivamente, para 

defender uma EI de qualidade.  

Para essa concepção, advogamos pela necessidade da constituição de um projeto 

educacional intencional e de acordo com os princípios éticos, estéticos e políticos para 

viabilizar o desenvolvimento integral das crianças em todos os seus aspectos físico, cognitivo, 

psicológico e motor no processo das interações coletivas, importando também estabelecer 

uma relação positiva entre família e instituição, em consonância com as DCNEI (BRASIL, 

2009a). 

Portanto, não podemos desconsiderar que a criança deve ser o centro do planejamento 

curricular. Ela que é sujeito histórico e de direitos e que, por meio das brincadeiras e 

interações em suas práticas cotidianas, constrói sua identidade pessoal e coletiva na produção 

das culturas infantis. 

Durante os nossos diálogos, percebemos que esta é uma discussão que necessita ser 

aprofundada, pois uma mudança no paradigma vigente ainda enfrenta muitos obstáculos, entre 

estes, a exemplo do pouco conhecimento por parte das profissionais sobre a legislação 

educacional brasileira e, consequentemente, a não reivindicação dos seus direitos constituídos. 

Concluímos que ainda não se conseguiu romper com as PP pragmáticas; mas, ao 

analisar as concepções das profissionais sobre as PP, desvelou-se uma indissociável e 

verdadeira relação entre o cuidar e o educar. 

A pesquisa nos mostrou que foi inevitável avançar nessas questões. Por meio dos 

diálogos, entendendo que, para avançar no debate, foi preciso continuar problematizando, 

junto com as profissionais, porque as PP pareciam não se concretizar na creche, de acordo 

com as DCMEI (UNA, 2015/2016). 

Ao passo que o objeto de pesquisa proposto deve ser, continuamente, pesquisado e 

discutido, não podemos cruzar os braços e acreditar que o assunto já se encontra esgotado. 
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Sua amplitude aponta para a necessidade de estudos mais aprofundados. Por isso, 

compreendemos que ainda é um desafio o olhar diferenciado sobre a creche. 

Por ora esta pesquisa parece nos permitir afirmar que as profissionais da creche 

necessitam de uma formação continuada específica e concisa, fundamentada nos pressupostos 

teórico-práticos da Sociologia da Infância, e também da legislação educacional brasileira, 

podendo contribuir, assim, para o desvelamento da identidade da creche, bem como para o 

desenvolvimento da PP com os bebês. Principalmente porque o objetivo com isso é garantir 

os direitos das crianças a uma EI de qualidade socialmente referenciada. Sendo assim, nosso 

produto final se faz pertinente com a realização de uma formação continuada específica, 

proposta pelas próprias profissionais da creche.  

De fato, nosso trabalho como pesquisadoras torna-se original, visto que se contempla o 

diálogo com as profissionais da CMG, não apenas como uma estratégia, mas como objetivo 

principal, problematizando e refletindo nossa realidade, através da forma de ver o mundo e, 

consequentemente, como o concebemos. Nessa perspectiva, continuaremos nos 

aprofundando, ressaltando que mesmo após o término da pesquisa ainda prosseguimos com 

este debate, pois entendemos que a problematização não se esgota quando encerramos os 

trabalhos acadêmicos, mas deve permanecer viva nos diálogos e reflexões das PP. Outros 

aspectos ainda se encontram em construção, pois não podemos deixar de sinalizar o pouco 

tempo que tivemos para o desenvolvimento de uma P-AE. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO A — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estamos convidando você a participar como voluntária/o na pesquisa intitulada “A 

materialização dos documentos oficiais na prática pedagógica da creche: com a palavra, 

as professoras”, que tem como objetivo dialogar com as professoras(es) de creche, como têm 

se materializado as Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Infantil, na sua prática 

pedagógica.  

A responsabilidade desta pesquisa é da mestranda Geane Silva dos Santos de Andrade, 

da sua orientadora Dra Cândida Maria Santos Daltro Alves e sua coorientadora Drª Rachel de 

Oliveira. Para coleta de dados utilizaremos um diário de campo, gravações e se necessário, 

filmagem. No final da pesquisa, após a análise de dados todo material será incinerado. 

No caso de aceitar fazer parte desse estudo, o/a Sr (a) deverá participar de rodas de 

conversas e diálogos que visam a efetivação de um grupo de trabalho (GT) com os 

profissionais da Educação Infantil, visando à melhoria na qualidade da Educação Infantil no 

município de Una/BA. 

A previsão são 06 (seis) encontros mensais por um período de no máximo 06 (seis) 

meses, com horário a ser combinado com o grupo; este poderá ser o único incomodo da 

pesquisa, mas nos comprometemos ser a participação de suma importância, tendo em vista a 

necessidade premente da efetivação de politicas públicas para este segmento 

Caso aceite participar, os envolvidos na pesquisa não terão nomes divulgados, 

garantindo assim, a privacidade dos colaboradores. 

O/A Sr/a terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como 

para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter 

assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, 
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basta avisar as pesquisadoras e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas 

as informações dadas pelo/a Sr/a serão destruídas ou devolvidas. 

As informações coletadas com esses instrumentos serão para a produção de trabalho 

acadêmico e asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos 

em sigilo de forma a garantir sua privacidade e integridade moral. 

Ademais, como responsáveis por esse estudo, comprometemo-nos em manter sigilo de 

todos os seus dados pessoais e garantir o direito à indenização, caso venha sofrer algum 

prejuízo moral decorrente do mesmo. O TCLE foi emitido em duas vias de igual teor e o 

participante ficará com uma das vias. 

Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o 

presente documento. Desde já agradecemos. 

 

Geane Silva dos Santos de Andrade, Cândida Maria Santos Daltro Alves e Dra Rachel de 

Oliveira 

Pesquisadoras Responsáveis 

(73) 99999-6058 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. 

Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que 

fica no seguinte endereço: 

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro 

Salobrinho, UF: BA, Município: ILHÉUS/BA, CEP: 45.662-900 

Telefone: (73)3680-5319 Fax: (73)3680-5319 

E-mail: cep_uesc@uesc.br Horário atendimento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 

13h30 às 16h. 



150 

 

  

Eu,_____________________________________________________________________,RG 

__________________, aceito participar da pesquisa intitulada “A materialização dos 

documentos oficiais na prática pedagógica da creche: com a palavra, as professoras”. Fui 

devidamente informado/a sobre o objetivo da pesquisa e que posso retirar meu consentimento 

a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de penalização. Fui informado/a ainda 

que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, sem nenhum dano da minha 

integridade pessoal e moral. 

Una(BA), ______/______ 2018.  

 

 

____________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO B — Parecer Consubstanciado do CEP. 
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ANEXO C — Cartaz da porta da sala. 

 

 

 

Imagem 1: Cartaz da porta da sala. 

Fonte: Ilustração de Priscilla Costa. 
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ANEXO D — Perfil das Profissionais da Creche Municipal Girassol em Una/Ba – 2018. 

 

 

 

PERFIL DAS PROFISSIONAIS DA CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL  

EM UNA/BA — 2018 

 

1. SOBRE A POLÍTICA NACIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1.1. Assinale quais documentos publicados pelo Ministério da Educação/MEC você 

conhece e já estudou na integra: 

 

a. (  ) LDB 9.394 de 1996; 

b. (  ) Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI;  

c. (  ) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI; 

d. (  ) Diretrizes em Ação; 

e. (  ) Educação Infantil em Jornada de Tempo Integral 

f. (  ) Brinquedos e Brincadeiras na creche 

g. (  ) Educação Infantil e práticas promotoras de igualdade racial 

h. (  ) Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, 

conceituais 

i. (  ) Política de Educação Infantil no Brasil: Relatório de Avaliação 

j. (  ) Educação Infantil: Subsídios para construção de uma sistemática de avaliação 

k. (  ) Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

l. (  ) O Monitoramento do Uso dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

m. (  ) Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais 

das Crianças 

n. (  )Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

o. (  ) Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil 

p. (  ) Base Nacional Curricular Comum – BNCC. 
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2. DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL À POLÍTICA LOCAL 

 

2.1. Das políticas nacionais para a Educação Infantil elencadas no item 1.1, qual(is) você tem 

conhecimento de que esteja/estão presente(s) no município de Una/Ba. Descreva a letra 

abaixo:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.2. Comente como conheceu/estudou a/as política/programa que você destacou: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.3. Qual(ais) documento/s publicado/s pelo município para a Educação Infantil você conhece 

e já estudou na integra.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.4. Comente como conheceu/estudou o/os documento/s citado/s acima. Quem participou da 

elaboração dos mesmos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.5. Os documentos nacionais e municipais têm contribuído de alguma forma para o seu 

trabalho com as crianças pequenas? Comente um pouco. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. FALE UM POUCO SOBRE SUA FORMAÇÃO 

 

3.1 Idade: ________  Tempo de serviço:_________ 

 

3.2 Qual é o máximo nível de escolaridade concluído? 
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(  ) Graduação completa (  ) Público (  ) Privado (  ) Presencial 

(  ) A distância (  ) Semi-presencial 

 

(  ) Especialização (  ) Público (  ) Privado (  ) Presencial 

(  ) A distância (  ) Semi-presencial 

 

(  ) Mestrado(  ) Público (  ) Privado (  ) Presencial 

(  ) A distância (  ) Semi-presencial 

 

(  ) Doutrorado(  ) Público (  ) Privado (  ) Presencial 

(  ) A distância (  ) Semi-presencial 

 

 

3.3 Qual curso de graduação? _________________________ 

(  ) Licenciatura (  ) Bacharelado 

 

3.4 Em qual instituição você se formou? Em que ano? 

(  ) Privado – Ano _____ (  ) Público  - Ano _____ 

 

3.5 Para conclusão do curso foi exigido Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)? 

(  ) Sim (  ) Não.  Se sim , qual foi o tema? 

__________________________________________ 

 

3.4 Durante sua graduação você teve alguma disciplina que trabalhasse a temática Educação 

Infantil? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

4. FALE UM POUCO SOBRE SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

4.1 Você é: 

(  ) Concursada Há quanto tempo? _______________ (  ) 20 horas (  ) 40 horas 

(  ) Contratada  Há quanto tempo? _______________ (  ) 20 horas (  ) 40 horas 

 

4.2 Cumpre jornada de trabalho semanal de: (  ) 20 horas (  ) 40 horas 
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4.2 Quantos anos/meses exerce docência na Rede Municipal de Una: _____________ 

 

4.2 Quantos anos/meses exerce a docência na educação básica: __________________ 

 

4.3 Quantos anos/meses exerce a docência na Educação Infantil - Creche: 

__________________ 

 

4.5 De que forma está organizado o trabalho nesta creche (rotina)?  Quais tipos de atividade 

realizam? Qual o tempo destinado? Existe uma distribuição horária semanal? Conte-nos um 

pouco sobre isso. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.6 Você desenvolve alguma atividade física? 

(  ) Sim (  ) Não. Se sim, qual(is)? 

______________________________________________  

 

 

Agradeço sua participação! 
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ANEXO E — Dinâmica Fonte dos Desejos. 

 

 

 

DINÂMICA FONTE DOS DESEJOS 

Solicitei que cada professor colocasse na Fonte dos Desejos uma moeda (aquelas de 

chocolate) e pedi para cada um escrever o que desejaria para o próximo semestre. Depois, 

cada professor pegou uma moeda e a ofereceu ao colega ao lado junto com um desejo (uma 

palavra de otimismo, por exemplo). Os desejos escritos para si foram lacrados em um 

envelope para ser aberto no final do ano. ESPERO SINCERAMENTE TER ATINGIDO O 

MEU DESEJO ATÉ LÁ!!! RSRSRSRS 

No final da dinâmica, entreguei esse texto, que pesquisei na net. 

 

“DESEJOS” 

Sérgio Jockymann 

 

Pois, desejo primeiro que você ame e que amando, também seja amado, 

E que se não o for, seja breve em esquecer e esquecendo, não guarde mágoa. 

Desejo, pois, que não seja só, mas que se for, saiba ser sem desesperar. 

 

Desejo também que tenha amigos e que, mesmo maus e inconseqüentes, sejam 

corajosos e fiéis, 

E que em pelo menos um deles você possa confiar, que confiando, não duvide de sua 

confiança. 

E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos, nem 

poucos, 

mas na medida exata para que, algumas vezes, você se interpele a respeito de suas 

próprias certezas. 

E que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta 

demasiadamente seguro. 

 

Desejo, depois, que você seja útil, mas não insubstituivelmente útil, mas 

razoavelmente útil. 

E que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente 

para manter você de pé. 

 

Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, 

mas com os que erram muito e irremediavelmente, e que essa tolerância, não se 

transform em aplauso nem em permissividade, 
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Para que assim fazendo um bom uso dela, você dê também um exemplo para os 

outros. 

Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais e que, sendo maduro, 

não insista em rejuvenescer 

E que, sendo velho, não se dedique a desesperar. 

Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor 

E é preciso deixar que eles escorram dentro de nós. 

 

Desejo, por sinal, que você seja triste, mas não o ano todo, nem em um mês e muito 

menos numa semana, 

Mas apenas por um dia. Mas que nesse dia de tristeza, você descubra que o riso diário 

é bom, 

o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. 

Desejo que você descubra, com o máximo de urgência, acima e a despeito de tudo, 

Talvez agora mesmo, mas se for impossível, amanhã de manhã, que existem 

oprimidos, injustiçados e infelizes, 

E que estão à sua volta, porque seu pai aceitou conviver com eles. 

E que eles continuarão à volta de seus filhos, se você achar a convivência inevitável. 

 

Desejo ainda que você afague um gato, que alimento um cão e ouça pelo menos um 

joão-de-barro erguer 

triunfante o seu canto matinal; 

Porque assim você se sentirá bem por nada. 

 

Desejo também que você plante uma semente, por mais ridícula que seja, e acompanhe 

o seu crescimento dia-a-dia, 

para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. 

 

Desejo, outrossim, que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático. 

E que, pelo menos uma vez por ano, você ponha uma porção dele na sua frente e diga: 

"Isso é meu". Só para que fique bem claro quem é dono de quem. 

 

Desejo ainda que você seja frugal, não inteiramente frugal, 

não obcecadamente frugal, mas apenas usualmente frugal. 

Mas que esse frugalismo não impeça você de abusar quando o abuso se impõe. 

Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por ele e por você, 

Mas que, se morrer, você possa chorar sem se culpar e sofrer sem se lamentar. 

 

Desejo, por fim, que sendo mulher, você tenha um bom homem, 

E que sendo homem, tenha uma boa mulher. 

E que se amem hoje, amanhã, depois, no dia seguinte, mais uma vez, 

E novamente, de agora até o próximo ano acabar, 

E que quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda tenham amor para recomeçar. 

E se isso só acontecer, não tenho mais nada para desejar. 
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ANEXO F — Dinâmica O Laço e o Abraço. 

 

 

 

O LAÇO E O ABRAÇO 

Deixamos fitas num potinho na entrada da sala e cada uma ao entrar deveria escolher 

uma e amarrá-la ao seu pulso. Na impossibilidade de conseguir, várias delas pediam auxílio 

umas às outras. Esse era o objetivo, levá-las a refletir sobre as dificuldades que enfrentamos 

sozinhas quando podíamos pedir ajuda para nossos colegas, amigos, filhos, enfim... 

 

O LAÇO E O ABRAÇO 

 

 

Você já reparou como é curioso um laço... 

Uma fita dando voltas? 

É assim que é o abraço: 

coração com coração, 

tudo isso cercado de braço. 

É assim que é o laço: 

um laço no presente, 

no cabelo, no vestido, 

em qualquer lugar que se precise enfeitar 

E quando a gente puxa uma ponta, 

o que é que acontece? 
Vai escorregando devagarinho, 

desmancha, desfaz se o laço. 

Solta o presente, 

o cabelo, fica solto no vestido. 

E na fita, que curioso, 

não faltou nem um pedaço. 

Ah! Então é assim o amor, a amizade. 

Tudo que é sentimento? 
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Como um pedaço de fita? 

Enrosca, segura um pouquinho, 

mas pode se desfazer a qualquer hora, 

deixando livre as duas bandas do laço. 

Por isso é que se diz: laço afetivo, laço de amizade. 

E quando alguém briga, então se diz 

— romperam-se os laços. 

— E saem as duas partes, 

igual os pedaços de fita, 

sem perder nenhum pedaço. 

 

Que este ano estejamos unidos em um mesmo laço,  

atados e direcionados a um só objetivo: 

Nosso trabalho com as crianças!! 

 

Conto com você! 

Desejo-lhe um laço bem dado e um abraço apertado. 

 

Sinceramente. 
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ANEXO G — Situações-problemas. 

 

 

SITUAÇÕES-PROBLEMAS (21/11/2018) 

1. Com consequente corte de algumas profissionais da creche. Na sua sala ficou 

você e mais uma profissional com 18 bebês frequentes. O que você faria para garantir 

o cuidar e educar dessas crianças? 

2. A creche percebeu no decorrer do ano que a atuação dos pais é baixa, e 

mediante tal situação resolveu desenvolver uma Escola de Pais, mesmo com está ação 

não há uma efetiva participação dos pais. Que ações você promoveria para envolver 

mais esses pais e trazê-los para creche? 

3. Sabemos que as relações interpessoais é o ponto forte de todo ambiente. 

Pensando assim, você tem notado que essas relações na creche têm sido abaladas. O 

que fazer mediante essa situação-problema, se eu sei que a união faz a força? 

4. Você está com seu planejamento semanal pronto, mas sua parceira de sala 

ficou doente e teve que se afastar do trabalho por uma semana. Mandaram uma 

monitora e/ou profissional de outra sala (que não está por dentro do seu trabalho), para 

dar conta de 15 crianças, então, o que fazer para desenvolver uma prática pedagógica 

consistente com eficácia? 
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ANEXO H — Um pouco dos encontros.3 

 

Imagem 1: Contratualização. 

 

 

Imagem 2: Desvelando a história de vida das profissionais da CMG. 

 

 

                                                             
3 Todas as imagens foram elaboradas pela autora da pesquisa. 
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Imagem 3: Tarde quente. 

 

 

Imagem 4: Mimos para as profissionais. 
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Imagem 5: Recepão calorosa. 

 

 

Imagem 6: Dia diferente. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A — Produto Educacional: “Tecendo diálogos formativos na creche”. 
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GEANE SILVA DOS SANTOS DE ANDRADE 

CÂNDIDA MARIA SANTOS DALTRO ALVES 

RACHEL DE OLIVEIRA 

TECENDO DIÁLOGOS FORMATIVOS NA CRECHE 

Produto Educacional da pesquisa A MATE-
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APRESENTAÇÃO 

Este documento é uma produção coletiva com a participação da pesquisadora e os 

profissionais da Creche Municipal Girassol (CMG), instituição pública que faz parte da rede 

municipal de ensino de Una/BA, em parceria com o Projeto de Extensão — Brincando e 

Aprendendo na Educação Infantil, coordenado pela Profa. Dra. Cândida Maria Santos Daltro 

Alves. O presente relatório é resultado dos encontros formativos, durante a realização de uma 

pesquisa de mestrado intitulada “A materialização dos documentos oficiais na prática 

pedagógica da creche: com a palavra, as professoras”, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional em Educação (PPGE) — Formação de Professores da 

Educação Básica, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

A produção tem como documentos orientadores: as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Infantil (DCNEI/2009); o documento municipal, Diretrizes Curriculares 

Municipais para a Educação Infantil (DCMEI/2012); e o Projeto Político Pedagógico da 

instituição (PPP/2016). A principal finalidade desta produção é relatar como aconteceu a 

formação continuada na creche, que foi um pedido das profissionais participantes da pesquisa, 

já que, conforme relataram, nunca houve, no município, uma formação para creche que 

atendesse as especificidades da instituição. 

O relatório aqui organizado vem sinalizar a importância da prática pedagógica 

desenvolvida na CMG, necessitando, assim, de um olhar diferenciado para a sutileza que é 

trabalhar com bebês. Mas, salientamos que essas atividades não devem ser consideradas 

“suficientes”, e, sim, como indicativos de possibilidades a serem exploradas pelas 

profissionais ao trabalhar com crianças de 1 ano a 3 anos e 11 meses. 
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1. FORMAÇÃO NA CRECHE, POR QUÊ? 

Apresentamos aqui o relatório de como se desenvolveu o curso de formação 

continuada, intitulado “Tecendo diálogos formativos na creche”, realizado em uma creche 

pública da rede municipal de Una/BA, durante a realização de uma pesquisa de mestrado 

intitulada “A materialização dos documentos oficiais na prática pedagógica da creche: com a 

palavra, as professoras”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em 

Educação (PPGE) — Formação de Professores da Educação Básica da Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC). 

Esta formação foi realizada também, graças à parceria com o Projeto de Extensão – 

Brincando e Aprendendo na Educação Infantil, coordenado pela minha orientadora Profa. 

Dra. Cândida Maria Santos Daltro Alves, que esteve à frente da formação na coordenação e 

supervisão da pesquisa, juntamente com a Profa. Dra. Rachel de Oliveira/DCIE/UESC. 

Abordamos como documentos orientadores as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (DCNEI/2009), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017) e as 

Diretrizes Curriculares Municipais para Educação Infantil (DCMEI/2012). 

A formação teve como objetivo atender a solicitação das profissionais desta 

instituição, que participaram das “Rodas de diálogos” durante a realização dos encontros, 

quando deixaram claro que a real necessidade seria uma formação continuada que atendesse 

as especificidades da creche. Segundo as professoras, o município nunca havia proporcionado 

uma formação especializada para essa etapa, daí a necessidade de uma formação para creche 

que possibilitasse uma preparação para atuarem com confiança no trabalho pedagógico diário 

a ser realizado com os bebês. Assim, optamos coletivamente como produto final desta 

pesquisa, essa formação continuada, com temas sugeridos pelas profissionais. 

Nesta perspectiva, organizamos uma formação de maneira coletiva, que aconteceu na 

Semana Pedagógica realizada pelo município em fevereiro de 2019. Os temas foram 

dialogados, e em consenso, elas desenvolveram atividades relacionadas às práticas 

pedagógicas realizadas em seu cotidiano, registradas através de relatórios escritos, fotos e 

vídeos, mostrando com isso, como foram desenvolvidos os trabalhos com as crianças e as 

famílias. 

Numa dimensão de diálogos formativos, estruturamos uma formação centrada nas 

práticas pedagógicas, partindo da reflexão coletiva das necessidades das profissionais para 
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atender as especificidades do trabalho desenvolvido com os bebês, pois a angústia delas 

estava na prática pedagógica, e fomos percebendo no decorrer do processo que são as 

mudanças nas práticas pedagógicas, o ponto crucial que propicia o impacto junto às crianças. 

Este processo foi realizado no primeiro semestre de 2019, ocorrendo à apresentação dos 

resultados em julho de 2019.  

Segundo Freire (2005), a relação pedagógica entre os sujeitos pode ser analisada por 

meio da Educação Bancária, compreendida como limite à liberdade e à Educação 

Problematizadora. Para ele, essa visão educacional é vista como pressuposto da liberdade e do 

avanço da autonomia, sem os quais ninguém se liberta, e que é exposta a todos sem distinção 

(FREIRE, 2005). Também, em sua obra “Educação como Prática da Liberdade”, Freire 

(1967) aponta formas de pensar a Educação e suas relações, e nos oferece embasamento 

teórico consistente para que possamos desenvolver com excelência uma prática pedagógica 

que reconheça a criança como ser único, temporal e como sujeito de direitos. Assim, 

reconhecemos que uma educação precisa oportunizar uma prática pedagógica relacionada 

com a libertação e o desenvolvimento da autonomia, através da práxis individual dos sujeitos 

nas relações coletivas. 

Conforme definido por Sartre (1970), a transformação da realidade só é possível por 

intermédio da práxis individual, como sendo a atitude do sujeito que intervém no seu mundo 

em função de um fim. Para Freire (2005), a práxis é o movimento de ação-reflexão-ação, 

mediante o diálogo, em circunstância de pronúncia do mundo, portanto, tendo a história como 

intermédio. Como podemos compreender, para esses autores, não podemos desenvolver uma 

prática pedagógica de qualidade se não entendermos a nós mesmos, por meio de um projeto 

existencial que pressupõe também a inconclusão do ser humano, através da autonomia 

(FREIRE, 2005; SARTRE, 1970). 

Em “Filosofia da Práxis”, Vásquez (2007) aponta a práxis como uma ocupação 

humana que se baseia na transformação. A práxis é uma análise profunda, cujo 

autoconhecimento necessita está presente o tempo todo. Logo, para esse teórico, “a práxis é a 

revolução, ou a crítica radical que, correspondendo a necessidades radicais, humanas, passa 

do plano teórico ao prático” (VÁZQUEZ, 2007, p. 128). Percebemos que o nó que se 

estabelece entre a prática pedagógica quase sempre é o processo ação-reflexão-ação, pois esse 

processo exige uma transformação a cada momento, e nem sempre estamos preparados para 

mudanças. 
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Dessa forma, dialogamos sobre a relevância de aprendermos a escutar as crianças, para 

então, desenvolvermos uma prática pedagógica centrada no senso crítico. Todavia, é 

necessário perceber que: “Para ser crítico, é preciso conhecer, só critica quem conhece, e 

assim pode interferir no mundo, pois só interfere aquele que já tem conhecimento da 

realidade” (MOREIRA, 2015, p. 155). Assim, temos, na prática pedagógica, um valioso 

instrumento para defendermos uma educação para libertação dos sujeitos.  

Nessa direção, esta formação dialógica elencada pelas profissionais da creche 

participantes da pesquisa busca subsidiar as questões vivenciadas e experienciadas na prática 

pedagógica da creche. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 Proporcionar qualificação aos profissionais da Creche Municipal Girassol 

(CMG), fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento da prática 

pedagógica, evidenciando suas especificidades. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Estimular a interação das profissionais da creche; 

 Firmar parceria do município de Una/BA com a Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC); 

 Dar visibilidade a importância do trabalho desenvolvido na creche; 

 Potencializar o trabalho para o fortalecimento da prática pedagógica. 
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3. CRONOGRAMA DOS CONTEÚDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

O
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E
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O
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1º 

 Trabalhando o documentário “O começo da vida”. 

 O que é ser criança? Como aprendem? 

 Ambiente saudável, seguro e nutrido? 

 Estamos cuidando bem dos primeiros anos de vida das crianças, se não, 

porquê? 

 Qual a parte mais marcante no documentário? 

 O papel dos vínculos? 

 A criança e o meio-ambiente estimuladores e protetores. 

2º 

 Concepções e práticas pedagógicas no cotidiano da creche. 

 Favorecendo explorações e descobertas; 

 O tempo da criança e as produções; 

 A criança produz culturas; 

 Um ambiente acolhedor; 

 Escutando as crianças, a família e as profissionais. 

3º 

 Interações entre o brincar, cuidar e educar na creche. 

 O jogo simbólico; 

 Brincar de cuidar e educar; 

 Os bebês como protagonistas; 

 Aproximação entre a família e a creche. 

4º 

 Experiências do vivido na creche. 

 Expressões da individualidade nas linguagens artísticas; 

 A música e às brincadeiras cantadas; 

 A leitura e a escrita; 

5º 
 Encontro para compartilhar as práticas pedagógicas desenvolvidas na 

creche durante o primeiro semestre de 2019. 
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4. O QUE DESENVOLVEMOS NA FORMAÇÃO 

A pesquisa desenvolvida na Creche Municipal Girassol (CMG) utilizou como 

metodologia a pesquisa-ação existencial (P-AE), na perspectiva de Barbier (2007) e pautada 

nos diálogos, a partir das categorias utilizadas por Paulo Freire (1967; 2005). Aqui tomamos 

os diálogos como principal objetivo, pois acreditamos que, durante todo desenvolvimento da 

pesquisa, os diálogos foram formativos, somando-se a uma formação continuada pós-

pesquisa, como produto final, exigência essa acadêmica, e não da P-AE. Dessa forma, a 

formação pode propiciar a realização das seguintes atividades: 

 

4.1. Cronograma das atividades sugeridas 
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1º Obs.: Todas as salas desenvolveram essa atividade 

 Confeccionar um mural e pedir que a família envie fotos das crianças com seus 

familiares;  

 Desenvolver atividades com as fotografias para trabalhar a identidade e a 

autonomia; 

 Reflexão: Como as crianças se comportam diante das fotos com as situações 

experienciadas por elas? 

2º Obs.: Atividades nas salas dos berçários 

 Levar para as salas caixas de papelão de vários tamanhos, com buracos, para 

que eles possam passar se quiserem, e observar o que os bebês fazem com as 

caixas; 

 Preparar um cesto ou bacia com diferentes objetos e materiais da natureza, e 

observar como as crianças brincam e interagem.  

 Reflexão: O que os bebês fazem quando estão livremente no chão? Quais os 

objetos preferidos dos bebês? O que fazem quando estão entre eles e com os 
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objetos ao seu alcance? 

3º Obs.: Atividades nas salas dos maternais 

 Observar as crianças nos momentos do brincar livre e registrar trechos das 

falas desse momento de interação (sem perguntar nada a elas); 

 Listar quais as brincadeiras que as crianças fazem quando estão entre elas. 

 Reflexão: Como as crianças constroem e (re)constroem as culturas infantis?  

4º Obs.: Atividade com as profissionais, crianças e família. 

 Proporcionar um dia interativo com piquenique, fora da instituição e convidar 

os pais para uma “oficina do brincar”, motivando-os para que, brinquem com 

seus filhos. 

 Reflexão: Estou valorizando e cuidando da minha família?  

 

Ao longo da formação, as profissionais assumiram como relevante o percurso que 

desenvolvemos tratando das especificidades dos conteúdos, norteados para educar e cuidar no 

contexto da creche. Apesar de todas as profissionais terem formação para atuarem no contexto 

da creche, foram sendo visíveis o posicionamento delas em relação a sua formação inicial, 

referenciada como falha. 

Uma delas relatou a completa ausência de conteúdos para a modalidade creche em sua 

formação inicial e continuada, e acrescentou parabenizando o município, pois o mesmo, 

nunca tinha realizado uma formação continuada específica para creche. Afirmando ainda, que 

tudo que tinham até o momento em creche era formação relacionada á pré-escola. Sendo 

possível afirmar, a satisfação com que as profissionais notaram a existência da quantidade de 

referências específicas para creche, assim como a sua diversidade e cobertura. 

Podemos perceber que no decorrer da formação conseguimos dialogar e propor uma 

ação-reflexão-ação das práticas pedagógicas e da importância do trabalho em equipe e com as 

famílias, na construção coletiva dos saberes, através do apoio, encorajamento, desafio mútuo 

e da implicação de todas, que é essencial como justifica Paulo Freire (2005). 

Nesta perspectiva, salientamos que a formação partiu das necessidades e situações 

reais que envolvem os sujeitos implicados de modo direto neste processo. Tal como salienta 
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uma profissional, a formação não constituiu uma fórmula pronta, mas construir-se 

coletivamente, ou seja, é o fazermos formação e não o darem-nos formação. 

O papel da mediação pedagógica, neste caso, favoreceu a inserção crítica (Freire, 

2005) das profissionais, desafiando-as a reflexão entre a teoria e a prática, a garantia da 

crescente autonomia e capacidade de decisão, ação-reflexão-ação das profissionais. 

Sendo assim, essa formação continuada nos propiciou realizar análises sistemáticas 

das práticas pedagógicas e das concepções que sustentam estas práticas, e nos direcionou para 

a apreensão de que a transformação do real só é possível se passar impreterivelmente pela 

construção e (re) construção coletiva, em que, a problematização assume um papel crucial, 

integrante para o desvelamento de novas concepções e novas práticas. 
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