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DIÁLOGOS ENTRE ARQUITETURA EDUCACIONAL E PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: um estudo de caso no 

CIEI, Serra  Grande, Uruçuca-BA  

 

RESUMO 

 
Este estudo foi resultado de uma formação profissional e acadêmica, que ganha forma  

com o Mestrado Profissional em Educação, ampliando minha compreensão sobre o assunto,  
que teve como objetivo geral analisar o processo dialógico de elaboração do Projeto Político 
Pedagógico da Vila de Serra Grande, distrito de Uruçuca-BA, a partir do Projeto 
Arquitetônico  do Centro Integrado de Educação Integral de Serra Grande – CIEISG. 
Apresentamos a seguinte  questão de pesquisa: Como se deu o diálogo entre a arquitetura 
educacional e o Projeto Político Pedagógico para a Educação Infantil do Centro Integrado de 
Educação Integral da Vila de Serra  Grande, distrito de Uruçuca-BA? Para tanto, buscamos 
apoio para nossas discussões nos  referenciais teóricos de Freire (1996, 1992, 1987), para as 
devidas reflexões sobre educação e  mudança; Boneti (2017), Dagnino (2009, 2002) e 
recorremos a Cavalcanti (2009), Faria, A.  (2012, 2009), Kowaltowski (2011), Zan e Possato 
(2014), Buffa e Pinto (2002) e Alves (2013), para falar sobre políticas públicas; arquitetura 
educacional atrelada à gestão pedagógica e  relação com a comunidade. Optamos pela 
pesquisa qualitativa, exploratória, de estudo de caso,  apoiada em autores de referência como 
Denzin e Lincoln (2005) e Yin (2010). Para a coleta dos  dados, os instrumentos utilizados 
envolveram a observação participante, a entrevista  semidiretiva, diário de campo, gravações 
de encontros virtuais e análise de documentos  referências do PPP do CIEISG. São sujeitos da 
pesquisa atores sociais que tiveram  protagonismo na elaboração do PPP, sendo eles: gestores, 
educadoras, educandos e  representantes da comunidade local envolvidos nas discussões, no 
processo de elaboração e  implementação do PPP do CIEISG. Os dados revelaram as 
seguintes categorias: educação  integral, gestão participativa, comunidade educadora, 
território educativo, cultura e saberes  locais e escola sustentável. Para análise dos dados, 
utilizamos as orientações de Bardin (2016)  sobre análise de conteúdo. Os resultados apontam 
que a construção de uma ―Nova Escola‖ pode  ser fruto de políticas educacionais com 
discussões coletivas desde a concepção do projeto  arquitetônico, aqui iniciado em 2012, até o 
processo de elaboração e implementação do PPP,  que vem acontecendo mediante fóruns de 
discussão, escuta das crianças, educadoras e pais,  ocorrendo de forma presencial e on-line, 
através de ferramentas digitais de videoconferência  como Zoom e Google Meet. A arquitetura 
do CIEISG trouxe uma proposta de integração da  comunidade, do território e da 
sustentabilidade em prol de uma educação integral. Mobilizada  por este contexto, a pesquisa 
apresentou como resultado que, por meio de diálogos, o coletivo  está se apropriando dos 
conceitos de currículo, educação integral, território educativo,  comunidade educadora e 
sustentabilidade no processo educativo, conforme apresentado nesse  PPP, em 15 de 
dezembro de 2020. Em função deste estudo, apresentamos como produto educacional um 
plano de formação continuada para as educadoras da Educação Infantil de Serra  Grande, 
Uruçuca-BA, conforme foi sugerido pelos profissionais da Educação Infantil do  CIEISG, 
tomando como referência a implementação do PPP produzido coletivamente,  considerando 
ainda as temáticas comunidade educadora, territórios educativos e  sustentabilidade.  

 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Infantil. Arquitetura Educacional. Projeto 
Político Pedagógico. 

 

 



 
 

 

DIALOGUES BETWEEN EDUCATIONAL ARCHITECTURE AND 

PEDAGOGICAL POLITICAL PROJECT FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION: 

a case study  carried out at CIEI, Serra Grande, Uruçuca-Bahia   

 

 

ABSTRACT 

 
This study resulted from an academic and professional formation, and took shape with  

the Professional Master of Education. It broadened my understanding of the issue, whose  
general objective was to analyze the dialogic process in the construction of the pedagogical 
political project (PPP) of the Serra Grande district (Uruçuca-Bahia), starting with the  
Architectonic Project of Serra Grande Integrated Center for Integral Education (CIEISG). Our  
research question was: How did the dialogue between educational architecture and 
pedagogical political project for early childhood education of Serra Grande Integrated Center 
for Integral  Education take place? To this end, we based our discussions on the works by 
Freire (1996,  1992, 1987), for due reflection on education and change; Boneti (2017), 
Dagnino (2009, 2002),  Cavalcanti (2009), Faria, A. (2012, 2009), Kowaltowski (2011), Zan 
and Possato (2014), Buffa  and Pinto (2002), and Alves (2013) to deal with public policies, 
educational architecture linked  to pedagogical management and relationship with the 
community. We opted for qualitative  exploratory research, case study, based on authors such 
as Denzin and Lincoln (2005), and Yin  (2010). The data collection instruments used were 
participant observation, semi-directive  interview, field diary, virtual meetings recordings and 
analysis of reference documents of the  PPP of the CIEISG. The subjects of the research are 
social actors who were protagonists in the  construction of the PPP, and they are: managers, 
female educators, students and local  community representatives involved in the discussion, 
elaboration and implementation of the  PPP of the CIEISG. The data will reveal the following 
categories: integral education,  participative management, educating community, educational 
territory, culture and local  knowledge, and sustainable school. To analyze the data, we used 
Bardin‘s orientations (2016)  on content analysis. The results show that the construction of a 
―New School‖ would be a result  of education policies with collective discussions from the 
conception of the architectonic  project, which started in 2012, to the process of elaboration 
and implementation of the PPP.  This process has happened through discussion forums and 
listening to children, educators and  parents, which took place in person and online, through 
digital tools used in video conferencing  such as Zoom and Google Meet. The architecture of 
the CIEISG brought a proposal of  integration of community, territory and sustainability in 
favor of an integral education. In face  of this context, the research results revealed that, 
through dialogue, the collective is  appropriating the concepts of curriculum, integral 
education, educational territory, educating  community and sustainability in the education 
process, as presented in this PPP on 15 December  2020. As a result of this study, we present 
as an educational product a plan for continuous training  for female educators of early 
childhood education in Serra Grande, Uruçuca, Bahia, a  suggestion of the early childhood 
education professionals of the CIEISG, taking as a reference  the implementation of the PPP 
produced collectively, by taking into account the following  themes: educating community, 
educational territories and sustainability.   

 
Keywords: Public Policies. Early Childhood Education. Educational. Pedagogical Political 

Project
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1 INTRODUÇÃO 

 

―O utópico não é o irrealizável; a utopia não é o   

idealismo, é a dialetização dos atos de denunciar e   

anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e   

de anunciar a estrutura humanizante. Por esta razão a   

utopia é também um compromisso histórico‖ (FREIRE,   

1980a, p. 27).  

 

O processo de escolarização que experimentamos enquanto discentes perversamente 

foi marcado por professores que dominavam a educação bancária, os quais acreditavam que o 

trabalho com o aluno partia do zero e que, nesse processo, aqueles que não alcançassem a 

excelência da absorção do que era despejado pelo professor eram considerados medíocres ou 

condenados ao fracasso justificado pela reprovação em massa. 

Com a escolha da formação acadêmica, compreendi que na educação conseguia 

visualizar um caminho para minha realização pessoal e fazer o que já exercitava de maneira 

assistemática desde a fase do colegial, compartilhar saberes, trocar experiências, construir 

com o outro as possibilidades de aprendizagem. 

Nem tudo foi como imaginei. Entre o desejado e o realizado, apresentou-se um fosso 

e, em algum momento, percebi que também em minha prática docente reproduzia aquilo que 

mais condenava na metodologia dos professores que tive. Reconhecer que não estava 

acertando, que tinha uma prática reprodutivista, não foi nada fácil. Entrei em crise e vi no 

aperfeiçoamento profissional o caminho para mudar minha realidade. 

Na esperança de melhor atuar na educação, busquei em diversos estudos e 

especializações agregar conhecimentos que favorecessem a minha autoformação e a 

aprendizagem de meus alunos, acreditando que tais aprofundamentos proporcionassem a base 

necessária para promover a mudança na forma como ensinava.  

No exercício da docência, senti necessidade de conhecer um pouco mais sobre as 

crianças que eu atendia e, com a ajuda da UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz fiz 

especialização em Educação Infantil (1998) e, em outras instituições, Gestão, Supervisão e 

Orientação (2006), Psicopedagogia (2009), Mídias na Educação (2012) e tantos outros cursos 

de formação complementar.  

Inegavelmente, agreguei mais conhecimento, quanto à minha prática, partindo da 

reflexão do que poderia saber de práticas pedagógicas que me permitissem conhecer como os 

alunos aprendiam e fazer a diferença na vida deles. Foi na tentativa e no reconhecimento dos 
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erros, constante ―ação-reflexão-ação‖, que vi as possibilidades de mudança e melhorias na 

minha atuação docente. Continuo acreditando que, quando se buscam mudanças qualitativas e 

aprendizagens significativas, há muito para fazer.  

A motivação para investir nesta pesquisa em Educação teve sua maior influência na 

dúvida reflexiva e na inquietação freiriana de uma educação libertadora, no trabalho 

desenvolvido a partir da docência e coordenação na educação básica da rede estadual e 

municipal de Ilhéus, quando então descobri Freire: ―Pedagogia da autonomia‖ (1996), 

―Pedagogia da esperança‖ (1992), ―Educação como prática de liberdade‖ (1980), entre outros. 

Foi com a ajuda de Freire (1987, p. 44) e a reflexão do conceito de ―educação 

bancaria‖ onde compreendemos que ―ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém 

educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo‖.  

Descobri ao longo do meu percurso formativo, seja na formação continuada ou no 

processo de autoformação, ao refletir minha própria prática docente e a relação de meus 

alunos com as aprendizagens, que não basta apenas ensinar, é preciso criar condições para que 

esta aprendizagem aconteça.  

A forma como as crianças aprendem se torna mais eficiente quando esta se torna 

significativa e amparada nas experiências de vida. Com as atividades desenvolvidas nas 

classes de Educação Infantil e estudos de pós-graduação em Educação Infantil, estas 

inquietações alimentaram um desejo e uma crença – entender o mundo do aprendiz, conhecer 

novas formas de aprender –, por acreditar na mudança como possibilidade para a inovação 

pedagógica. Nesse contexto, busquei um campo de pesquisa que se afastasse do processo 

alienante da sala de aula, onde a aprendizagem se configurasse para além dos muros da 

escola. 

A construção de uma proposta de educação integral atrelada à construção de uma 

escola pública que poderá se constituir como uma referência na Bahia remete-nos a uma 

experiência de escola na Vila de Serra Grande, Uruçuca-BA, onde se discute um currículo que 

considere o valor de uma educação para além da escolarização, que oriente o indivíduo para 

ampliar sua capacidade de aprendizagem com as vivências na comunidade, a partir de 

experimentações em outros espaços educativos.  

Nosso interesse pela presente pesquisa se deu por meio das aproximações com o 

coletivo de educadoras da Educação Infantil da Secretaria de Educação de Uruçuca-BA, mais 

especificamente do grupo da Vila de Serra Grande, nas discussões que vinham sendo tecidas 

nos encontros de estudos, onde discutíamos o currículo para a Educação Infantil no município 

e, progressivamente, de forma mais localizada, na Vila de Serra Grande.  
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Após alguns encontros de estudos pedagógicos e visitas técnicas à construção da Nova 

Escola (nome utilizado por educadores e comunidade), deram-se as primeiras aproximações 

com o campo da pesquisa, a qual foi se constituindo a partir do título Diálogos entre 

arquitetura educacional e Projeto Político Pedagógico para a Educação Infantil: um 

estudo de caso no CIEI de Serra Grande, Uruçuca-Ba.  

  Esta pesquisa tem relevância educacional por trazer uma discussão sobre as políticas 

públicas educacionais e PPP para a Educação Infantil na Vila de Serra Grande, município de 

Uruçuca, BA. Segundo esse coletivo de profissionais, nos deparamos ainda com dificuldades 

em relação à adequação dos espaços para atendimento das crianças de creche e pré-escola, 

disponibilidade de equipamentos e recursos didáticos para atividades de práticas educativas e 

acolhimento das crianças. 

A pertinência do estudo abordado, num primeiro momento, amparou-se também nas 

experiências educativas, nas redes de saberes e relações construídas ao longo da minha 

formação acadêmica com o antigo magistério, ampliando com o curso de pedagogia, com a 

especialização em Educação Infantil e com os seminários e disciplinas ministradas durante o 

curso de mestrado, bem como no transcorrer da abordagem de campo, despertando uma rede 

de conexões, indagações e conduta de investigador, próprios da pesquisa-ação e das narrativas 

reflexivas que iriamos compartilhar durante o trabalho de campo. 

Com as primeiras aproximações e visitas exploratórias ao campo, o objeto de pesquisa 

foi se tornando mais evidente e a forma que a mesma foi tomando e mostrou que a pesquisa 

ação não daria conta de contemplar a questão e os objetivos da pesquisa. Assim, optamos pelo 

estudo de caso, com observação participante. 

Tomando como base a análise diagnóstica da Educação Infantil no município de 

Uruçuca-BA presente nos relatos pedagógicos das educadoras e nas falas de educandos e 

familiares, este trabalho aponta para a relevância social da pesquisa ao considerarmos a 

inquietação deste coletivo em relação à formação inicial, a proposta da implantação de um 

Centro Integrado de Educação Integral na Comunidade de Serra Grande, Uruçuca-BA, com 

possibilidade de ampliar significativamente o atendimento na Educação Infantil na localidade 

e arredores,  e que agrega um potencial para vir a ser uma escola de referência na Bahia pela 

proposta arquitetônica e potencial pedagógico. 

O projeto arquitetônico do CIEISG, parte do diagnóstico da educação desta localidade, 

no que diz respeito aos espaços de atendimento educacional das crianças, jovens e adultos. A 

queixa recorrente era que os espaços escolares eram inadequados, improvisados e adaptados; 

além disso, eram insuficientes para acolher a demanda da comunidade.
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Conforme relatório de prestação de contas prestado pelo prefeito e sua equipe em 

encontros realizados com a comunidade, foi confirmada a inauguração do CIEISG em 2021, 

atraso que se estabeleceu também por conta da pandemia. Segundo esses relatos, os blocos 

que atenderão a Educação Infantil, refeitório e cozinha já estão prontos para o atendimento 

das crianças. 

Nos vários encontros realizados, alguns questionamentos foram trazidos pela 

comunidade a partir da percepção de que a educação local, que antes era precária em espaços 

para atendimento educacional, agora contaria com ampla área construída de espaço interno e 

externo. Assim, questionaram no sentido do que poderia ser feito para potencializar 

arquitetura e educação e propôs um atendimento de qualidade.  

 As possibilidades arquitetônicas da ―Nova Escola‖ e a escuta da comunidade em 

diversos momentos foi marcada pelos seguintes questionamentos: ―O que fazer com todo este 

espaço?‖, ―Como torná-lo de fato referência para as aprendizagens?‖, ―De que forma este 

espaço pode ser inovador?‖, ―Como será a construção da proposta pedagógica para uma 

escola integrada e integral que respeite a cultura local e contribua para o desenvolvimento 

regional e a sustentabilidade?‖ A partir desses questionamentos lançados pela comunidade, a 

seguir nos debruçaremos na questão que norteou essa pesquisa. 

O título Diálogos entre arquitetura educacional e Projeto Político Pedagógico 

para a educação infantil: um estudo de caso no CIEI, Serra Grande, Uruçuca-BA foi 

contextualizado a partir da seguinte questão orientadora: Como se deram os diálogos entre 

arquitetura educacional e PPP durante a elaboração deste documento para a Educação Infantil 

do Centro Integrado de Educação Integral da Vila de Serra Grande, Uruçuca-BA? 

Para responder à questão da pesquisa, o objetivo geral foi: Analisar o processo 

dialógico entre Projeto Arquitetônico e PPP para a Educação Infantil do CIEI da Vila de Serra 

Grande, distrito de Uruçuca-BA. E, para dar conta do objeto de pesquisa, enquanto 

desdobramento do objetivo geral, investimos nos objetivos específicos que seguem abaixo:  

  Identificar as políticas públicas que amparam a Educação Infantil e que influenciam 

na construção do Projeto Político-Pedagógico na vila de Serra Grande, Uruçuca-BA; 

  Analisar a dinâmica das comissões temáticas envolvidas nas discussões e elaboração 

do Projeto Político-Pedagógico para o Centro Integrado de Educação Integral de Serra Grande 

– CIEISG;  

  Sistematizar, a partir dos resultados da pesquisa, dos diálogos e dos referenciais 

teóricos do projeto de extensão Brincando e Aprendendo uma proposta de formação 
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 continuada para as profissionais de Educação Infantil da Vila de Serra Grande, no 

município de Uruçuca-BA. 

Para apresentar esta proposta de pesquisa interventiva de estudo de caso, estruturamos 

esta investigação tomando como base os objetivos elencados para comtemplar à questão da 

pesquisa e a organização dos resultados com a seguinte formatação:  

Capítulo 1: ―O contexto da pesquisa‖, que é desenvolvido na introdução deste estudo, 

o qual auxilia na construção do cenário, apresenta os atores sociais e o contexto em que se 

deram os fatos. Para tanto, teceremos uma abordagem teórica acerca da arquitetura 

educacional e qualidade dos espaços de atendimento da infância, a partir dos parâmetros 

definidos pelo Ministério da Educação e a concepção arquitetônica do CIEISG. 

Capítulo 2: ―Fundamentação teórica‖ da pesquisa, traz em seu referencial teórico uma 

abordagem sobre o papel da cultura na formação das práticas sociais e no processo educativo 

e as políticas públicas no contexto da educação brasileira, com ênfase na Educação Infantil 

como um direito de atenção integral e de qualidade que se insere no processo educativo na 

dinâmica do educar e do cuidar, a partir das interações e brincadeiras, como eixo norteador 

das práticas pedagógicas.  

Capítulo 3: ―Mergulhando no campo da pesquisa: metodologia e métodos‖ – tratamos 

do referencial metodológico da pesquisa com a intenção de promover uma viagem no estudo 

de caso, enquanto pesquisa qualitativa que requer do investigador a observação participante 

de uma cultura como se fosse nativo da mesma, para compreendê-la e ser capaz de 

desenvolver e descrever a atividade de campo e o percurso investigativo, bem como favorecer 

a coleta e análise dos dados. 

Capítulo 4: ―A pesquisa e seus resultados: análise e interpretação dos dados‖ – 

debruça sobre as observações de campo e as categorias de análise que emergiram das 

entrevistas, da observação participante, do diário de campo e análise do material coletado 

durante os encontros presenciais e virtuais, por meios virtuais ou in loco. Para melhor 

compreensão do uso de recursos virtuais como mídias sociais digitais e aplicativos na coleta 

de dados, neste capítulo analisamos também os dados referentes aos encontros on-line que 

aconteceram com o Grupo Referência, por meio de ferramentas digitais de videoconferência 

como o Zoom e o Google Meet, e-mail e redes sociais como o WhatsApp, principalmente, que 

foram agregados à metodologia devido ao distanciamento social imposto pela pandemia de 

Covid-19 a partir do mês de março de 2019 e que perdurou por todo o tempo em que 

continuamos com a pesquisa.                                     .
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A partir do olhar sobre os dados, apresentamos como categorias de análise os temas 

relacionados ao PPP e à arquitetura educacional: educação integral, gestão participativa, 

comunidade educadora, território educativo, cultura e saberes locais, e sustentabilidade 

envolvendo prática social, educação e inovação pedagógica. 

Quanto ao produto final, trata-se de um plano de formação continuada para as 

educadoras da Educação Infantil de Serra Grande, Uruçuca – BA, conforme foi sugerido pelos 

profissionais da Educação Infantil do CIEISG, tomando como referência a implementação do 

PPP produzido coletivamente, considerando ainda as temáticas: cultura e saberes locais, 

comunidade educadora, territórios educativos, educação integral, gestão participativa e 

sustentabilidade. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A criança se desenvolve ao entrar em contato com a cultura de seus grupos sociais, 

participa das vivencias cotidianas. E observamos o modo como o conceito de criança e 

infância se modifica no tempo-espaço, conforme avançam as conquistas dos movimentos 

sociais em relação às políticas públicas para a infância e os estudos da sociologia da infância. 

As crianças possuem uma cultura própria, que se manifesta na forma como brincam e 

se relacionam com seus pares. Compreender essa cultura das crianças fortalece o conceito de 

infância e sua necessária relevância no contexto social. 

Ao pensarmos na concepção sociológica de criança e infância relacionada com a 

dinâmica da cultura, logo associamos a capacidade inventiva, criativa e imaginativa destas, 

que criam e recriam seu mundo a partir das interações e brincadeiras como forma de atuar na 

sociedade e se situar nela.  

Neste capítulo, apresentamos os conceitos de Educação Infantil, criança e infância 

presentes na Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009) e na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018a), entre outras referências. 

Abordaremos ainda a cultura no sentido proposto por Geertz (2008, p. 15) ―como teias de 

significados". Buscamos também desenvolver um discurso cunhado na cultura como 

fenômeno essencialmente humano, com base na abordagem antropológica de Laraia (2004), 

Chartier (1991) e Cuche (2002). 

O referencial teórico que abordaremos tem como finalidade tecer os significados e 

entendimento de conceitos a partir dos teóricos que dão sustentação a este estudo. Assim, para 

discorrer sobre a temática Diálogos entre arquitetura educacional e Projeto Político-

Pedagógico para a Educação Infantil nos atentaremos para o sentido que o diálogo assume 

a partir de Paulo Freire, o qual é tomado como base para o entendimento da questão de 

pesquisa, seus objetivos e resultados. Neste sentido: 

 

E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz 

crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, 

da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do 

diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem 

críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só 

aí há comunicação (FREIRE, 1980c, p. 107) 
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Este vocábulo, de acordo com o Michaelis (2021), tem sua origem do latim dialŏgus e 

da raiz grega diálogos. Significa: ―fala interativa entre duas ou mais pessoas; conversa. [...] 

troca de ideias; discussão que busca um acordo entre as partes‖ (MICHAELIS, 2021) 

Segundo Veschi (2019), para os gregos da antiguidade, este termo se referia 

ao processo de conhecimento através da palavra. Assim, o prefixo dia- compreende um 

‗através de‘, neste contexto em relação à palavra, e logos indica explicitamente 

o saber manifesto‖. 

Nas obras de Freire, diálogo é um princípio e ao mesmo tempo conceito e método, que 

fundamenta sua proposta antropológica de educação libertadora. Por meio da racionalidade 

dialógica, é discutida a existência humana e seu processo de humanização mediante o seu 

estar no mundo e o compartilhamento de saberes. 

O diálogo freiriano, enquanto princípio educativo, refere-se à ação comunicativa entre 

atores sociais; assim, ―não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados‖ (FREIRE, 1980a, p. 69). 

A partir de Freire e Faundez (1985, p. 36), podemos compreender que ―o diálogo só 

existe quando aceitamos que o outro é diferente e pode nos dizer algo que não conhecemos‖. 

E ter consciência de que há saberes que dialogam, logo ninguém sabe tudo e nem ignora tudo 

a ponto de negar as possibilidades do diálogo para a construção do conhecimento. 

―O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 

pronunciam, isto é, o transformam, e transformando-o, o humanizam para a humanização de 

todos‖ (FREIRE, 1980b, p. 43). E, neste sentido, ―a dialogação implica a responsabilidade 

social e política do ser humano‖ (FREIRE, 1980c, p. 69). 

Por ser ―um encontro amoroso‖, o diálogo é conciliador e envolve a possibilidade e 

capacidade dos sujeitos dizerem o que pensam, ouvir e serem ouvidos, considerando a 

diversidade e a responsabilidade social e política que temos com outros seres humanos. Para 

tanto, é necessária a tomada de consciência pela participação e ―dialogação‖, buscando 

soluções para problemas comuns que fazem parte das experiências coletivas. 

 

2.1 Políticas públicas e educação 

 

O tema ―políticas públicas‖ será discutido com o intuito de dar sentido conceitual para 

a pesquisa e a devida compreensão de sua importância na realidade educacional e para o 

https://etimologia.com.br/processo/
https://etimologia.com.br/saber/
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atendimento de crianças em espaços de creche e pré-escola. Neste sentido, buscamos 

como referência, para falar sobre políticas públicas, autores como Boneti (2017); Dagnino 

(2002, 2009); Cavalcanti (2009); Souza (2006) e Höfling (2001), entre outros. 

De acordo com Cavalcanti (2009, p. 4), pesquisar políticas públicas justifica-se por ser 

um campo de abordagem da garantia de direitos e, como assegura Dagnino (2009, p. 54), a 

política pública pode influenciar aqueles que direta ou indiretamente são afetados por 

problemas de natureza pública e política, o que envolve seus processos e resultados.  

Para Dagnino (2009, p. 80), estas políticas dependem também do envolvimento de 

diversos grupos sociais e políticos e, por conseguinte, se estabelecem ―em objeto específico e 

qualificado de disputa entre os diferentes agrupamentos políticos com algum grau de interesse 

pelas questões que têm no aparelho de Estado um lócus privilegiado de expressão‖. 

Höfling (2001, p. 31) define "Estado como o conjunto de instituições permanentes" e 

"que possibilitam a ação do governo"; Governo é definido pela autora "como o conjunto de 

programas e projetos que parte da sociedade", de sua demanda e que em tese retorna para a 

sociedade como um todo, viabilizado pela ação do governo.  

Seguindo a linha de análise dos autores mencionados anteriormente, entende-se que a 

demanda social, traduzida pela moderna sociedade como problemática social, não pode ser 

compreendida a partir de uma visão tão reducionista de gerenciamento social e garantia de 

direitos. Desta forma, sua realização supõe uma compreensão ideológica e filosófica em 

harmonia com a situação econômica e política, pois o atendimento coerente dessa demanda 

requer análise permanente e comprometida dos contextos externos e internos de atendimento 

e consolidação das políticas públicas.  

O que são políticas públicas? Temos o Estado, enquanto organização, que deve 

representar o exercício da vontade coletiva, formado por um governo eleito e por instituições 

públicas, que, por sua vez, prega que a vontade de cada um deve se constituir em vontade 

coletiva. Desta dinâmica resultam as políticas públicas e a cidadania como direito, onde as 

propostas de ações se transformam em plano de governo. 

Buscamos aqui o entendimento de políticas públicas apresentado por Höfling (2001, p. 

31), que nada mais é do que ―o Estado implantando um projeto de governo, através de 

programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade‖. E enquanto políticas 

sociais, as políticas educacionais refletem o modelo de proteção social praticado pelo Estado, 

bem como de sua interferência e ―manutenção das relações sociais de determinada formação 

social‖. 

Cavalcanti (2009, p. 4), define que 
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Política pública é um curso de ação ou inação, escolhido por autoridades públicas 

para focalizar um problema, que é expressado no corpo das leis, regulamentos, 

decisões e ações de governo. A política pública está relacionada com as intenções 

que determinam as ações de um governo. 

 

A partir das prioridades coletivas, vão sendo definidas as políticas públicas, que se 

definem como um conjunto de decisões, objetivos e metas para resolver problemas em áreas 

específicas e garantir o melhor interesse público. Políticas públicas são a forma como o 

governo traduz as necessidades e as prioridades que os eleitores escolheram e que se traduzem 

em ações práticas.  

Para Dias e Matos (2012, p. 1), há de se analisar o ―uso da palavra políticas‖, já que 

―tanto a política como as políticas públicas estão relacionadas com o poder social‖. Para esses 

autores, enquanto o termo política carrega um conceito amplo pertinente ao poder 

generalizado, as políticas públicas relacionam-se a soluções mais específicas no desempenho 

dos assuntos públicos.  

Dias e Matos (2012, p. 2), ao abordarem a origem da palavra políticas, apresentam os 

termos politics e policies, do inglês. Assim: 

 

O termo politics refere-se ao conjunto de interações que definem múltiplas 

estratégias entre atores para melhorar seu rendimento e alcançar os objetivos [...] 

entendida como a construção do consenso e luta pelo poder.   

 

[...] já o termo policy (cujo plural é policies) é entendido como ação do governo (...) 

garantindo a ordem e providenciando ações que visam atender às necessidades da 

sociedade. A política, nesse sentido, é executada por uma autoridade legitimada que 

busca efetuar uma realocação dos recursos escassos da sociedade. 

 

A partir do exposto, Dias e Matos (2012, p. 2), explicam que o vocábulo polícy 

corresponde ao termo políticas públicas na língua portuguesa, que é a política enquanto ―ação 

do governo‖, implícita nas políticas educacionais, sociais, saúde, agrícola, fiscal, etc., e toda a 

demanda de produção de soluções e ações que impactam no sistema político e social. 

Dessa forma, Souza (2006, p. 20) assim conceitua Políticas Públicas:  

 

O campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação 

e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de 

políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem 

seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 

resultados ou mudanças no mundo real. 

 

Para o entendimento das políticas públicas, é preciso compreender de que formas as 

instituições públicas cooperam entre si. Políticas públicas é Estado e governo em ação. E 
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como lembra Dagnino (2002, p. 159), política pode ser compreendida ―como um conjunto de 

decisões inter-relacionadas" e trata-se de ―uma Teia de decisões‖ ou ações tomadas ou não 

pelo Estado. 

Por se tratar de decisões inter-relacionadas, no centro do processo democrático, 

política pública será consequentemente um processo decisório, representando ideologias e 

conflitos de interesses, já que o Estado e o Governo decidem onde, quando e como vão agir.  

Höfling (2001, p. 31), define "Estado como o conjunto de instituições permanentes" e 

"que possibilitam a ação do governo"; Governo é definido pela autora "como o conjunto de 

programas e projetos que parte da sociedade", de sua demanda e que, em tese, retorna para a 

sociedade como um todo, viabilizado pela ação do governo.  

As últimas décadas têm testemunhado que a Constituição de 88 teve forte influência 

na ampliação e efetivação das políticas públicas, no cenário nacional, ao fortalecer a 

democracia e a participação social, ao estender muito direitos, contribuindo com novos 

arranjos institucionais em parceria com a sociedade civil, resultando em ―políticas públicas de 

gestão‖, como assegura Dagnino (2002).  

Para Boneti (2017, p. 8), uma política pública resulta da dinâmica adotada por toda a 

sua trajetória, da elaboração à efetividade. Envolve um jogo de forças nas relações de poder 

representada por grupos econômicos, políticos e sociais. Contudo, 

 

[...] presupone que las determinaciones legales, por si solo, fundamentan y mueven 

las instituciones públicas y sus acciones, descuidándose de considerar factores otros 

que involucran la organización de la sociedad civil, los intereses de clases, los 

partidos políticos y demás agentes determinantes en la elaboración y gestión de las 

políticas públicas que tienen origen en la sociedad civil. (BONETI, 2017, p. 8). 

 

As políticas públicas, para Boneti (2017), envolvem um ―jogo de forças‖ na esfera das 

relações de poder, constituídas por grupos políticos e econômicos, classes sociais e 

instituições da sociedade civil. Estas inter-relações motivam um conjunto de ações conferidas 

às instituições estatais, na elaboração e gestão de ações administrativas de intervenção do 

Estado na realidade social. 

A política pública demanda dos problemas econômicos e sociais, busca respostas para 

impulsionar o desenvolvimento e ampliar a inclusão econômica e social da população, 

cabendo ao Estado decidir como os recursos serão usados. ―Respostas a este desafio não são 

fáceis nem claras ou consensuais. Elas dependem de muitos fatores externos e internos‖, 

lembra Souza (2006, p. 21).   
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Consequentemente, de acordo com Souza (2006, p. 24), para a devida efetivação, ―as 

políticas públicas precisariam incorporar outros elementos à sua formulação e à sua análise 

além das questões de racionalidade, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos 

partidos e dos grupos de interesse‖. 

Sobre a análise das políticas públicas, Boneti (2017, p. 10-11) escreve: 

 

[...] el entendimiento, inspirado en la lectura de Poulantzas (1990), de que no es 

posible construir un análisis de la complejidad que implica el desarrollo y puesta en 

marcha de las políticas públicas sin tomar em cuenta la existencia de la relación 

intrínseca entre el Estado y las clases sociales, en particular entre el Estado y la clase 

dominante.   

 

Boneti (2017) lembra que, para compreendermos a complexidade que envolve a 

implementação das políticas públicas, há de se considerar a elaborada relação entre Estado e 

classes sociais, em especial com a classe dominante, numa dinâmica de forças e interesses 

diversos. 

Dagnino (2016, p. 19), ao discorrer sobre a política pública de Estado como viés para a 

globalização neoliberal e caminho possível para o desenvolvimento da humanidade, informa 

―um novo senso comum, pensamento único‖, proposto para um ―Estado gerencial‖, que se 

pretende moderno e eficaz na administração de um conjunto de políticas públicas para 

atendimento da demanda social. 

Boneti (2017, p. 11) discorre sobre as forças que cooperam com a definição das 

políticas públicas em uma economia globalizada, ainda que de forma velada, assim: 

 

En las últimas décadas, con el avance de las relaciones económicas globalizadas, las 

manifestaciones de intereses de clases y sus límites no son claramente visibles. 

Normalmente tales intereses son incluso camuflados por los intereses específicos 

(expresados por los grupos económicos, grandes corporaciones del sector productivo 

o por diferentes grupos sociales) y por las propias problemáticas sociales (reforma 

agraria, jubilación, hambre, habitación urbana, violencia, la cuestión femenina, la 

cuestión gay, etc.) que abarcan diferentes grupos sociales, cuyas manifestaciones 

pueden representar interés de clase, pero este interés no es necesariamente 

explicitado por la dinámica de la lucha del movimiento.  

 

Nas últimas décadas, como mostra Boneti (2017, p. 10), os interesses de grupos 

econômicos e as manifestações de interesses de classe não são claramente visíveis. Muito do 

que se tem visto são grandes corporações econômicas camuflando seus interesses específicos 

ao levantar bandeiras de problemáticas lutas sociais mais gerais (nem sempre demandados dos 

movimentos sociais). 

Em relação à definição das políticas públicas, Boneti (2017, p. 10) esclarece que: 
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[...] las políticas públicas serian definidas teniendo como parámetro únicamente el 

bien común y este bien común seria entendido como de interés de todos los 

segmentos sociales. Este entendimiento niega la posibilidad de la aparición de una 

dinámica conflictiva, que implica un equilibrio de fuerzas entre intereses de 

diferentes segmentos o clases sociales.  

 

Para Boneti (2017, p. 10-11), essas políticas públicas têm como parâmetro o bem 

comum, entendido como de interesse de todos os segmentos sociais. Compreensão que nega a 

possibilidade do surgimento de relações conflitantes, implícitas em um equilíbrio de forças, 

entre interesses dos diversos segmentos ou classes sociais. É reducionista arrazoar que as 

políticas públicas são formuladas apenas para atender interesses específicos de uma classe. E 

o Estado não é uma instância de atendimento exclusivo da classe dominante, pois há que se 

considerar o poder político dos outros segmentos sociais. 

Alguns fatores são essenciais para que as políticas públicas tenham sucesso, 

―relacionado à capacidade de gestão do Estado, às estratégias escolhidas em termos de 

desenho e formas de financiamento, à disponibilidade orçamentária e financeira e ao apoio 

político para essas políticas‖ (BRASIL, 2018b, p. 8).  

Na análise das políticas públicas, por vezes, recorre-se aos indicadores sociais, com 

vistas a subsidiar as atividades de avaliação e monitoramento das ações e dos programas 

viabilizados por estas políticas, enquanto instrumento de governança pública, segundo 

pesquisas apontadas por Brasil (2018), Jannuzzi (2006) e Rua (2004), entre outros, que 

corroboram para o entendimento desta temática.  

Quanto ao papel dos indicadores sociais para as organizações estatais na formulação 

das políticas públicas sociais, considera-se que ―são instrumentos para acompanhamento 

dessa realidade, e por meio dos quais podemos realizar esse acompanhamento de forma 

eficaz, desde que saibamos o caminho para fazê-lo‖ (BRASIL, 2018b, p. 8). 

Os indicadores refletem a realidade e sua análise possibilita mudanças nos caminhos 

das políticas sociais; assim, torna-se uma ferramenta para o planejamento de políticas públicas 

e acompanhamento das condições de vida e desenvolvimento humano da população atendida. 

A utilização de indicadores, neste sentido, ―não pode ser realizado sem a pactuação entre os 

atores envolvidos e a imersão na realidade da política pública,‖ e ―a adequabilidade do 

indicador à política pública deve ser avaliada periodicamente‖ para verificar os resultados 

dessas políticas (BRASIL, 2018b, p. 8). 

―Quaisquer indicadores no setor público devem servir, em última instância, à 

ampliação da capacidade do Estado de ofertar bens e serviços de qualidade‖ (BRASIL, 2018b, 
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p. 20). Na política brasileira, nos últimos anos, esses indicadores sociais são propagados pelo 

governo como argumento de um governo sólido, em franco crescimento, preocupado com o 

bem-estar social e economicamente estável.  

Contrariando a propaganda de um Estado de bem-estar social e economicamente em 

equilíbrio, o que se verifica é uma acirrada competitividade fomentada pelas regras do 

mercado e uma grande camada da população sobrevivendo com a ajuda financeira do governo 

(bolsa família e outros) e da filantropia do terceiro setor. Esta realidade coaduna com o que 

Oliveira (2004, p. 2) argumenta, pois ―embora nunca se tenha chegado a nenhum Estado do 

Bem-Estar percebe-se como a pretensa instalação de automatismos de mercado eleva os 

níveis de desigualdade‖.  

Indicadores são representações imperfeitas e transitórias (BRASIL, 2018b, p. 20). 

Jannuzzi (2006, p. 10) afirma que ―a escolha de indicadores sociais para avaliação de políticas 

públicas depende, ademais de suas propriedades, da finalidade a que se destinam‖.  

Kilsztajn (2000, p. 19) também faz inferência sobre a confiabilidade e 

intencionalidade dos indicadores. Este autor esclarece que o PIB per capita de cada país, por 

exemplo, ao esboçar o cálculo relativo ao poder paritário de compra e acumulação de bens 

duráveis, apresenta controvérsias metodológicas que diferem da representação da realidade, 

por sua vez, mascarando os dados. 

 

[...] Não se deve, portanto, esperar que o crescimento liquide a pobreza. [...] Os 

meios para pôr fim a pobreza devem ser políticas públicas que ajudem a população 

pobre a aumentar a sua renda e que assegurem o acesso de toda a população ao 

trabalho e aos bens de serviços essenciais, [...] para erradicar a pobreza é necessário 

ocupar a população diretamente na produção dos bens e serviços essenciais, 

transformando desempregados em produtores e consumidores de bens e serviços 

(MDA, 2002, p.5). 

 

A natureza da ação social abrange ações de planejamento, financiamento, execução 

e avaliação para atender as necessidades sociais dos indivíduos dentro de uma dada 

sociedade. Neste sentido, a preocupação deve incidir na qualidade do serviço 

prestado e na plena garantia de direitos. Na compreensão de um Estado de Bem 

Estar Social, o atendimento da demanda social é um direito e não uma concessão de 

um governo benevolente aliado ao terceiro setor. 

 

Falar de garantia de direitos sociais, anunciados constitucionalmente, como é o caso da 

educação, implica em mudanças nas condições sociais por meio de serviços públicos sob a 

caução e proteção do Estado. Para o Brasil e demais países subdesenvolvidos ou em vias de 

desenvolvimento, carregados pela má distribuição de renda e desigualdades sociais, não é 

novidade que o Estado descumpra seu papel negando a oferta destes serviços ou oferecendo-

os precariamente.   
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Esta forma de assistencialismo parte do princípio de que, para a população que 

sobrevive abaixo da linha de pobreza, ou que depende da intervenção estatal, qualquer auxílio 

prestado é avaliado como aceitável. Essa parcela da população quase sempre é composta por 

cidadãos desassistidos econômica e socialmente, pois não gozam das garantias dos direitos 

sociais e, nessas condições, dependem da ação de organizações não governamentais - ONGs, 

da boa vontade de voluntários e/ou da caridade cristã. 

O projeto neoliberal espelha fenômenos econômicos e sociais antagônicos, 

principalmente para acentuada parcela da sociedade que mais carece da tutela do Estado, com 

ampliado quadro de fragilidade dos fundamentos democráticos, desemprego, exclusão social e 

política, perda de direitos trabalhistas, entre outros, etc. Dessa forma, como lembra Ávila 

(2001, p. 15), ―novos atores sociais emergiram: os movimentos sociais deslocaram para a 

sociedade civil um papel central na definição da agenda política dos Estados‖. 

De acordo com Montaño (2006, p. 2), 

as políticas sociais constituem instrumentos de intervenção estatal funcionais ao 

então projeto hegemônico do capital (produtivo), embora tensa e contraditoriamente 

representem conquistas das classes trabalhadoras e subalternas. Direitos 

conquistados para ter certas necessidades atendidas pelo Estado, o que por sua vez 

significa que o status quo e a acumulação capitalista permanecem inalterados 

 

Montaño nos ajuda a compreender que, para esses Estados ―desregulados‖, a saída é 

migrar de um Estado de bem-estar social para um Estado neoliberal comprometido com a 

―livre‖ concorrência de mercado. O quadro atual das políticas públicas, ainda que agravado 

por uma crise mundial reflete a estratégia de um Estado neoliberal de legitimação e 

consequente materialização do sistema capitalista.  

Quando se trata do Estado de bem-estar social e as políticas para a educação, é preciso 

relacionar o neoliberalismo à reforma do Estado Brasileiro. Para essa análise, situaremos o 

movimento que acontece no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando, segundo Velis 

(2018, p. 36), ocorreram acentuadas intervenções de iniciativas internacionais do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial (BM), da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que ―interferiram decisivamente nas políticas 

educacionais brasileiras a partir de 1990‖.  

Esses organismos internacionais influenciaram ações na educação, com a implantação 

de novos modelos de gestão, conforme explica Velis (2018, p. 36):  

 

Modelos gerenciais atrelados a técnicas inovadoras de gestão foram direcionados e 

adotados no ensino público, com foco em uma suposta autonomia das escolas e no 

bojo da mudança de responsabilidades pelas diferentes modalidades de educação, 

instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996. 
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Na Reforma do Estado Brasileiro, há de se pontuar as interferências políticas, 

econômicas e sociais no direcionamento de ações, alinhadas à lógica neoliberal, que se 

destacam no cenário nacional a partir de 1970. Nomeadamente, nas políticas educacionais, há 

uma maior ênfase a partir dos anos 90, casando as ideologias políticas deste período com as 

políticas educacionais e a enfática influência na educação de organizações internacionais 

como o Banco Mundial. 

Neste cenário de negociações e de interesses internacionais não tão nobres, como 

lembra Velis (2018, p. 36), as instituições públicas de educação ―foram contempladas com 

programas originários de acordos entre o Banco Mundial e o Ministério da Educação‖, que, 

por sua vez, obriga-se a avaliar e apresentar os indicadores destas políticas de intervenção às 

organizações financiadoras. 

Com a aparente estabilização dos princípios econômicos e sociais neoliberais, todas as 

vantagens são direcionadas para o capital. ―Existe, por lo tanto, una hegemonía mundial que 

alía decisiones políticas a los proyectos económicos, utilizándose de las políticas públicas 

nacionales para viabilizar sus emprendimientos‖, como é dito por Boneti (2017, p. 50). 

Enquanto isso, o governo neoliberal reduz a intervenção do Estado (oferta de bens e serviços) 

e não assegura relações favoráveis para o trabalhador.  

O princípio do Estado Mínimo, característico do governo neoliberal, e consequente 

impacto nas políticas públicas, assim é descrito por Boneti (2017, p. 50): 

 

Coherente con el proyecto del capitalismo global, la orden del poder vigente, en la 

actualidad, en el Occidente, es la del Estado Mínimo, cuando, sintomáticamente, la 

garantía del empleo no es más el elemento integrador y mecanismo igualador de 

diferencias. En ese caso, el modelo referencial de igualar las diferencias pasa a ser la 

competición tecnológica en la perspectiva de continuar ―incluido‖ en el mundo de la 

producción. En general el propio Estado, frente a la presión de sectores productivos 

de la sociedad y concentrando su atención en la viabilidad de las relaciones de 

producción, se exime de la responsabilidad por las diferencias persistentes y/o la 

exclusión, echando sobre los sujetos sociales la culpa de su no homogeneización y la 

consecuente exclusión.   

 

Para Boneti (2017, p. 50), a ação do Estado tem ampliado as desigualdades sociais, 

incentivando a competitividade sem as garantias de condições de inovação tecnológica 

enquanto mecanismo de inclusão. O que se visualiza é a flexibilização do mercado de trabalho 

e o alinhamento de uma política autorregulatória, onde a política social está subordinada à 

política econômica. 

O contexto econômico que se apresenta coaduna com políticas autorregulatórias. Cury 

(2017, p. 18) enfatiza que ―o neoliberalismo antes de ser uma ideologia ou uma política 
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econômica, é em primeiro lugar e fundamentalmente uma ‗acionalidade e, como tal, tende a 

estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a própria conduta dos 

governados‖. 

Como outros modelos de produção, o capitalismo passa por uma crise que impacta nas 

ações das políticas públicas de um ―Estado de bem-estar social. Montaño (2002, p. 2) explica 

que a crise fiscal do Estado ―se deve aos gastos estatais com o capital e não com as políticas 

sociais (se gasta muito mais com o rico, mas se recorta o gasto com o pobre!)‖, revelando um 

―Estado Mínimo‖ com acentuadas desigualdades sociais e a precarização dos serviços 

públicos. 

Nesse novo modelo político, desenvolve-se a ideia de que já não é interessante a 

intervenção efetiva do Estado; assim, a precedência é reduzir os gastos públicos, culminando 

com o enfraquecimento das políticas públicas de cunho social e o fortalecimento de 

instituições. 

As políticas educacionais, neste governo neoliberal, fazem parte dessas políticas 

sociais preocupadas com o Bem-Estar Social e, no caso da Educação Infantil, nos últimos 

anos, prega-se a qualidade social dos serviços oferecidos e a democratização gerencial na 

construção de um projeto educacional articulado com a colaboração da União, Estados e 

Municípios, na oferta de atendimento em creches e pré-escolas, complementar à educação 

familiar. 

 

2.1.1 Políticas Públicas para a Educação Infantil 

 

Para iniciarmos nossas reflexões sobre políticas públicas para a Educação Infantil, faz-

se necessário compreendermos os contextos em que essas políticas se constituíram. Estudos 

sobre a sociologia da infância e políticas educacionais descrevem historicamente a crescente 

institucionalização da infância sob a tutela da família e do Estado e, posteriormente, com a 

educação fora do âmbito familiar.  

Na sociedade moderna, a escola se define como o lugar da criança, seu lugar social. 

Ao se pensar na criança e o lugar que ela ocupa na sociedade, segundo os estudos de Ariès 

(1986), temos a invenção da infância. Esse tema é aprofundado por autores como Nascimento 

(2012); Pinto e Sarmento (1997); para esses autores, a institucionalização da infância é 

marcada pelos espaços de convivência familiar e educacional em que a criança está inserida.  
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Ao explicar sobre os estudos da infância e a sociologia, Sarmento (1997), ao ser 

entrevistado por Delgado & Müller (2006, p. 17), apresenta algumas especificidades, assim: 

―estudar a infância a partir do seu próprio campo, e portanto, a criança antes do aluno e a 

interacção social inter e intrageracional antes da instituição, constitui um trajecto científico 

que a Sociologia da Infância propõe‖. 

No século XX, de acordo com Nascimento (2012, p. 60), as políticas públicas de 

atendimento da infância tinham um caráter assistencialista. ―A educação da pequena infância 

era vista como suporte às famílias trabalhadoras, oferecendo às crianças condições de higiene 

e saúde, além de atividades voltadas ao desenvolvimento normal‖. 

As principais políticas educacionais para infância, especificamente, para o 

atendimento de crianças de 0 a 6 anos, ganham força a partir de 1970, e pregava a defesa de 

uma educação fundada na ―compensação de carências culturais, deficiências linguísticas e 

defasagens afetivas das crianças provenientes das camadas populares‖, como tem 

argumentado Kramer (2006a, p.799). 

Na análise das políticas públicas para a Educação Infantil, buscamos junto a 

Mainardes (2006) o entendimento de que as políticas educacionais não são lineares e há que 

se considerar: os contextos de influência das políticas; os atores sociais e os fatores que 

influenciam na definição da política pública.  

Na definição das políticas públicas, a participação de organizações internacionais 

como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura (UNESCO) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), tanto Mainardes (2006) quanto Bernardo (2016) e Faria, C. 

(2018) esclarecem que os interesses econômicos do capitalismo e a ação do processo de 

globalização apresentam grande influência por meio de inferências discursivas de organismos 

internacionais que vêm ganhando notoriedade desde 1990, ao influenciar os caminhos da 

educação impondo seu paradigma social neoliberal. 

Nas políticas educacionais de atendimento da Educação Básica, caso da BNCC 

(BRASIL, 2018a), percebe-se a mão dos organismos internacionais no processo de regulação. 

No acompanhamento e avaliação das políticas educacionais estão presentes, além da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), por meio do Laboratório Latino-americano de 

Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina (LLECE) (BRASIL, 2018a).  
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Bernardo (2016, p. 249), em seus estudos, identifica as Organizações Internacionais 

com forte influência na transferência de políticas públicas e difusão destas, com capacidade 

de impor condições ―as políticas dos países – membros delas ou não – de diversas maneiras: 

ao determinarem ou promoverem o engajamento no processo, ao serem atores/protagonistas, 

ao fornecerem o modelo e/ou a política a serem transferidos, entre outros‖. 

Faria, C. (2018, p. 52) corrobora com a discussão sobre o impacto da atuação dessas 

organizações internacionais na implementação das políticas públicas e descreve o quanto elas 

podem interferir na ordem das ações, a ponto de ―produzir uma significativa 

desnacionalização de algumas dessas políticas‖; ainda, segundo esse autor, observa-se que tais 

organizações ―atuam coagindo os Estados da periferia do sistema internacional‖, limitando a 

autonomia dos Estados em decorrência dos processos burocráticos. 

Por não ser linear e muito menos neutra, Mainardes (2018, p. 12) alerta para a 

―necessidade de analisar os contextos do ciclo de políticas de forma abrangente, coerente e 

bem fundamentada‖. Assim, a política pública educacional envolve um esforço em relação à 

audiência direcionada à prática educativa vinculada ao desenvolvimento da política e dos 

efeitos que ela pode ocasionar em diferentes níveis de desenvolvimento e nos diversos atores 

sociais deste cenário. 

No Brasil, o avanço da legislação incentivou sobremaneira as políticas públicas. 

Nascimento (2012, p. 61) lembra que ―a Constituição Federal de 1988 tornou-se um marco 

histórico para a elaboração de políticas para a infância ao determinar creche e pré-escola 

como direito da criança, dever do Estado e escolha da família‖, conforme está posto no artigo 

208 (BRASIL, 1988). 

O Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2014) estabelece metas e estratégias 

para a Educação Básica e, de acordo com Dourado (2016, p. 9), e em relação ao documento 

mais recente, com vigência de 2014-2024, espera-se que este ―se constitua em epicentro das 

políticas educacionais e, portanto, em efetiva política de Estado para a educação brasileira‖. 

Dourado (2016, p. 2) explica a necessidade de uma política de Estado para a educação, 

onde ―distintas visões traduzem as políticas educacionais como um campo marcado pela 

polissemia e por interesses diversos, por vezes, contraditórios‖. Nessa reflexão, evidencia a 

descontinuidade de políticas públicas em decorrência da carência de um ―sistema nacional de 

educação institucionalizado‖, que promova a ―regulamentação do regime de colaboração entre 

os entes federados‖.  

Kramer (2006a, p. 799) enfatiza que as alterações nas políticas públicas da década de 

70 foram orientadas por exigências de ―agências internacionais e por programas 
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desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa‖; por conseguinte, os documentos regulatórios 

do MEC e do Conselho Federal de Educação acudiam a opinião de que ―a pré-escola poderia, 

por antecipação, salvar a escola dos problemas relativos ao fracasso escolar‖. 

Políticas públicas que assegurem a educação como direto, para Kramer (2006b, p. 

327), sugere ―uma retrospectiva desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/1996‖. Assim, embora tenha sido árduo o caminho e poucas as conquistas 

para a Educação Infantil, Cerisara (2002, p. 327) fala que ―a partir das deliberações 

encaminhadas nessas duas leis e das suas consequências para a área que os desafios e as 

perspectivas têm sido colocados‖.  

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), art. 208, infere que a garantia de oferta da 

Educação Infantil (0 a 6 anos), em creches e pré-escolas, do ponto de vista legal,‘ é um direito 

da criança e um dever do Estado e de responsabilidade da família‘. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 8.069 (BRASIL, 1990), dá 

destaque à educação e, em seu artigo 17, advoga que aos educandos deve-se garantir: ―O 

direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 

criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 

dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais‖.  

No artigo 53 desse mesmo Estatuto (BRASIL, 1990), encontramos referências para 

uma educação integral, posto que: ―A criança e o adolescente têm direito à educação, visando 

ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho [...]‖.  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 

2009), abre-se o diálogo com as práticas educativas e os princípios de uma educação para o 

cuidado e autonomia infantil. Esse documento pautou-se nos fundamentos de uma educação 

amparada pelo cuidar e educar, o que exige compromisso, acolhimento, compreendendo as 

brincadeiras e a interação como princípios educativos. 

No que tange à educação infantil como um direito da criança, Cerisara (2002, p. 328) 

faz uma análise a partir da legislação do projeto neoliberal, considerando a LDB, Lei 

9.394/96, e as políticas públicas para a educação da criança de 0 a 6 anos. Para a autora, a 

LDB (BRASIL, 1996) apresenta a Educação Infantil no contexto nacional do sistema 

educacional como primeira etapa da educação básica, ―colocou a criança no lugar de sujeito 

de direitos em vez de tratá-la, como ocorria nas leis anteriores a esta, como objeto de tutela‖ 

(CERISARA, 2002, p. 328). 
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Sobre a Educação Infantil no Brasil, a redação da LDB 9.394/96 provocou profundas 

reflexões e foi inevitável a revisão dos princípios e concepções pautadas para a educação de 

crianças de zero a seis anos de idade, cabendo aos sistemas municipais de educação a 

(re)organização de suas propostas para a Educação Infantil, em consonância com os arts. 11 e 

18 da referida lei.   

A BNCC (BRASIL, 2018a), pontuando as orientações norteadoras do currículo que 

defende a garantia de direitos dos estudantes atendidos pela Educação Básica, e para a 

Educação Infantil especificamente, apresenta aprendizagens consideradas essenciais para a 

formação integral dos aprendizes, pautando-se nos princípios de igualdade e equidade.  

Promover o desenvolvimento da Educação Infantil se constitui obrigação do Estado e 

prevenir ou compensar déficits educacionais são funções que dependem de duas premissas 

amplamente referendadas pela BNCC (BRASIL, 2018a): equidade e igualdade.   

O conceito de igualdade e equidade possuem significados muito próximos, como é 

dito por Velis (2018, p. 24). No Houaiss, assim são definidos tais conceitos:   

 

Igualdade – [...] qualidade do que é igual, uniformidade, proporção; paridade, 

semelhança. [ETIM: lat. aequalitate] (HOUAISS, 2011, p. 512).   

[...] 

 

Equidade – 1 Justiça natural; imparcialidade (e. de um julgamento) antônimo de 

parcialidade. 2 Igualdade, equivalência (de direitos). [ETIM: lat. aequitate] 

(HOUAISS, 2011, p. 369) 

 

Velis (2018, p. 24) diz que ―os Estados Modernos foram construídos com base na 

junção entre igualdade e liberdade‖. Segundo essa autora, nos relatos de Bobbio (1996), 

igualdade e equidade são conceitos que se inter-relacionam e são apresentados da seguinte 

maneira: 

[...] liberdade é um estado (em que), sendo a igualdade uma relação que se 

estabelece entre as pessoas (entre quem). Equidade, por sua vez, em seu sentido 

clássico, supõe, necessariamente, uma diferença, ainda que consensual em princípio, 

referindo-se mais às partes que cabem a cada um, que independem de igualdade ou 

não (VELIS, 2018, p. 24). 

 

Pensando neste contexto de igualdade e liberdade, Oliveira (1985, p. 4) traz 

contrapontos em relação às políticas públicas adotadas no Brasil, de um Estado regulador, que 

não cumpre a garantia plena dos direitos sociais, onde experimentamos, de acordo com este 

autor, um ―Estado de Mal-Estar Social‖, assentado no crescimento econômico e concessão de 

benefícios sociais dissociado da participação democrática na definição destas políticas.   

Em relação às políticas públicas para a Educação Infantil, a efetivação e maior alcance 

destas de forma que possam gerar uma maior equidade tem o desafio de envolver cada vez 
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mais o maior número de crianças, na ampliação da universalização dos direitos sociais da 

infância, promovendo controle social, respeito à diversidade e gestão participativa.   

Notadamente, buscamos compreender a educação para a infância como direito 

inalienável das crianças e nos apropriamos aqui da ―concepção de educação como um direito 

de todas as crianças desde o nascimento e dessas enquanto cidadãs de pouca idade e sujeito de 

direitos,‖ conforme explicita Alves (2013, p. 24). 

Alves (2013, p. 53) acrescenta ainda que ―a criança que outrora ocupou a condição de 

objeto de tutela constitui-se, neste momento, sujeito de direitos, a quem devem ser garantidas 

todas as especificidades de sua faixa etária para que possa vivenciar e construir a sua 

cidadania‖, corroborando com a discussão sobre os espaços e propostas pedagógicas para a 

infância. 

Nesse sentido, vale ressaltar que entendemos como especificidades das crianças da 

Educação Infantil, conforme explicitado nas DCNEI (2010), a brincadeira e as interações. O 

que implica pensar uma proposta pedagógica pautada nesses eixos e que dê lugar à 

imaginação, exploração, descoberta, faz de conta, criação e o direito a viver a infância. 

 

2.1.2 As políticas educacionais e os espaços educacionais para a infância 

 

A escolarização brasileira tem início no período colonial, ―escolas de improviso‖, 

como descrevem Faria Filho e Vidal (2000, p. 20). Os autores usam o termo para demarcar o 

espaço ocupado para a instrução e o processo educativo do séc. XVIII e XIX, onde ―essas 

escolas funcionavam em espaços improvisados, como igrejas, sacristias, dependências das 

Câmaras Municipais‖, além de outros espaços adaptados para esse fim. 

Os espaços educativos destinados às crianças dos séculos XVIII a XX, como 

descrevemos anteriormente, apresentavam estrutura e aspectos que refletiam modelos 

pedagógicos nomeadamente marcados pela rigidez, massificação e impessoalidade, ignorando 

as etapas do desenvolvimento, as habilidades e interesses distintos dessa faixa etária. 

Na década de 70, Foucault (2008) fez uma relação da arquitetura educacional com o 

que denominou de panóptico, baseado nos estudos de Jeremy Bentham, filósofo inglês, sobre 

a crise do sistema prisional do século XVIII na Europa, projetos de prisões marcados por uma 

sociedade extremamente controladora e que, posteriormente, se estendeu à análise de outras 

instituições como fábricas, hospitais e escolas. 
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Em consonância com as ideias de Jeremy Bentham, em Foucault (2008, p. 169) pode-

se compreender a arquitetura educacional com base nas definições do panóptico, já que este 

concebe ―um modelo generalizável de funcionamento; uma maneira de definir as relações de 

poder com a vida quotidiana dos homens‖. Segundo Foucault (2008, p. 169), Bentham os 

apresentava como uma instituição ―bem fechada em si mesma, muitas vezes se fez dele uma 

utopia do encarceramento perfeito‖.  

Olhando por essa análise, contemporaneamente a arquitetura educacional ainda tende a 

representar uma concepção mais tradicional de espaço educativo e, pelas condições dadas, 

como acrescenta Ambrogi (2011, p. 64), ―imobiliza os corpos infantis, doutrinando-os à 

obediência e à autorização para movimentar-se de uma forma regulada‖. 

As reflexões foucaultianas abrem probabilidade de discussão sobre o papel da 

arquitetura educacional e sua relação com os currículos e sistemas educacionais e na 

especificidade deste trabalho em pensarmos neste projeto arquitetônico influenciando o 

comportamento e imaginário na primeira infância.   

Nas décadas iniciais do século XX, diversos espaços escolares não eram 

essencialmente resultado de políticas públicas e, nas poucas escolas do Brasil dessa época, 

localizadas em Salvador-BA, por exemplo, conforme Nunes (2000, p. 377), ―o professor 

custeava com seus próprios vencimentos o aluguel da sala ou do prédio‖, e estes espaços 

assim se constituíam: 

 

Não havia mobiliário escolar. Cabia aos alunos levarem para a casa da professora as 

cadeiras e mesas, mas a pobreza os impedia. O máximo que se permitia era o 

improviso em barricas, caixões, pequenos bancos de tábua, tripeças estreitas e mal 

equilibradas, cadeiras encouradas ou tecidas a junco. Comum mesmo era os alunos 

escreverem no chão, estirados de bruços sobre papéis de jornal, ou então fazerem 

seus exercícios de joelhos ao redor de bancos ou à volta das cadeiras. (NUNES, 

2000, p. 377). 

 

Com a crise capitalista da década de 70, que também é vista como uma crise de 

Estado, em conformidade com o desenvolvimento de políticas públicas, Ferreirinha e Raitz 

(2010, p. 373) apontam as modificações políticas no papel do Estado e ―suas formas de 

produção e/ou regulação‖, de ―Estado Produtor‖ (tutelar e assistencial) a ―Estado Regulador‖ 

(livre iniciativa, sociedade civil). 

Sobre a mão deste Estado regulador em relação às políticas públicas, Velis (2018, p. 

22) alude que ―o Estado tem, contemporaneamente, um profundo impacto na vida das 

pessoas, podemos afirmar que, do nascimento à morte, seus destinos são regulados e 

controlados por agências governamentais‖.  
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No Brasil, nas últimas décadas, por meio da avaliação de políticas públicas, tem-se 

discutido sobre a Gestão Pública e seus resultados na sociedade por meio de instrumentos que 

procuram saber se o Estado está alcançando os objetivos de determinadas políticas, inclusive 

na área de educação. Nessa avaliação, os indicadores de educação, as provas de desempenho e 

seus resultados são usados como argumentos para retroalimentar a ação do Estado, o que tem 

gerado discussões e suscitado indagações sobre o papel regulador do Estado. 

No século XX, Gonçalves (1999, p. 48) afirma que, nas políticas públicas 

educacionais de atendimento da infância, eram ―escassos os programas de governo que 

articulam as políticas de educação com a organização dos espaços físicos escolares‖ e, em 

pleno século XXI, não há muitas alterações nesse cenário.   

Em relação à funcionalidade e conforto arquitetônico dos espaços educativos, Lima 

(1995, p. 75) lembra que o prédio escolar se funde ao direito à educação. Assim, ―é o prédio 

escolar que estabelece, concretamente os limites e as características do atendimento. E é ainda 

esse objeto concreto que a população identifica e dá significado‖. 

A qualidade da escola, conforme é dito por Freire (1996, p. 15),  

 

[...] deverá ser medida não apenas pela quantidade de conteúdos transmitidos e 

assimilados, mas igualmente pela solidariedade de classe que tiver construído, pela 

possibilidade que todos os usuários da escola – incluindo pais e comunidade – 

tiverem de utilizá-la como um espaço para a elaboração de sua cultura. 

 

 Há de se pontuar ainda que as características arquitetônicas desse ambiente de 

atendimento da infância e sua relação com o bem-estar das crianças que ali são atendidas 

perpassam pelas possibilidades inerentes à arquitetura educacional e culminam com a 

implementação de um PPP referendado na qualidade desse atendimento e na relação estreita e 

intrínseca com as condições propícias para ricas vivências, construção da autonomia e 

expressão da criatividade na produção de aprendizagens significativas.  

Anísio Teixeira (1994) ao defender que a educação não é privilégio, descreve uma 

escola pública de princípios democráticos e de justiça social, apresentando à nação o seguinte 

discurso:  

A educação comum para todos já não pode ficar circunscrita à alfabetização ou à 

transmissão mecânica das três técnicas básicas da vida civilizada – ler, escrever e 

contar. Já precisa formar, tão solidamente quanto possível, embora em nível 

elementar, nos seus alunos, hábitos de competência executiva, ou seja, eficiência de 

ação; hábitos de sociabilidade, ou seja, interesse na companhia de outros, para o 

trabalho ou o recreio; hábitos de gosto, ou seja, de apreciação da excelência de 

certas realizações humanas (arte); hábitos de pensamento reflexão (método 

intelectual) e sensibilidade de consciência para os direitos e reclamos seus e de 

outros. (TEIXEIRA, 1994, p. 104-105). 
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Por meio do percurso teórico traçado até aqui se pode compreender que um processo 

educativo preocupado com a mudança necessária proposta por Anísio Teixeira (1994), que 

seja uma constante tomada de consciência e exercício da autonomia, como é defendida por 

Freire (1996, 1976), e que o espaço seja uma ferramenta de formação para a vida, como é 

advogado por Cerisara (2002), só para citar alguns autores, essa educação tem um 

compromisso com a formação integral. 

Corroborando com o que é posto por Freire (1996, 1976), Teixeira (1994) e Lima 

(1995), na análise das políticas educacionais, Gonçalves (1999, p. 47) esclarece em que 

medida os espaços aparecem como entrave à garantia do real direito à educação e fundamenta 

que ―a degradação e empobrecimento dos espaços físicos escolares constituiu-se em mais um 

elemento excludente e desqualificador da educação‖. 

Bencostta (2019, p. 14) realizou pesquisas sobre arquitetura educacional no Brasil 

datando de 1999 a 2018 que nos ajudam a entender a cultura educacional inserida nesses 

espaços, onde se revelou a ―existência de uma conjuntura que considera a concepção 

funcional e simbólica que a arquitetura escolar incorporou no universo escolar‖.  

Bencostta (2019, p. 15) descreve as ―relações entre espaço, arquitetura e educação, 

relacionando-os ao poder que era exercido através dos arranjos espaciais da classe‖. Essas 

colocações estão ancoradas nos estudos de Foucault (2008) em ―Vigiar e Punir‖. Assim, 

lembram nossas ―escolas prisões‖ como espaços educacionais historicamente inadequados e 

sombrios. 

Zabalza (1998, p. 232) apresenta uma diferenciação entre os conceitos de espaço
1
 

físico e ambiente que facilita nosso entendimento quando pensamos nos espaços 

educacionais. Para ele, espaço físico refere-se a ―locais para atividade caracterizados pelos 

objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração‖ (ZABALZA, 1998, p. 

232). Ambiente, por sua vez, compreende o ―conjunto do espaço físico e as relações que se 

estabelecem no mesmo‖. 

Para Gonçalves (1999, p. 51), ―espaço escolar‖ compreende, ao mesmo tempo, a um 

lugar físico construído pelo homem num dado momento histórico e a um conjunto de relações 

sociais que ocorrem na realização da tarefa social, a educação formal. Assim, o ―espaço 

escolar‖ tanto significa referência ao edifício construído como a um conteúdo ou conjunto de 

relações pedagógicas. 

                                            
1
 Neste texto, espaço físico e ambiente físico correspondem também à arquitetura. 
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Cerisara (2002, p. 340) traz uma preocupação em relação ao trabalho de atendimento à 

infância que possibilite ―garantir a elas viver plenamente a sua infância sem imposição de 

práticas ritualísticas inflexíveis, tais como se cristalizam nas rotinas domésticas, escolares ou 

hospitalares‖. Assim, não há como viver uma infância plena em espaços limitados ou com 

poucas possibilidades de expressão das crianças.  

Para Cerisara (2002, p. 340-341), ―a vivência das emoções e dos afetos‖ fortalece a 

construção de sentimentos que ao longo das suas experiências ―lhes garantam acreditar em si 

mesmos e no seu direito de viver de forma digna e prazerosa‖. 

Na análise dos caminhos percorridos pelas políticas públicas dos governos neoliberais, 

de descaso e descompromisso notório com a Educação Infantil, Cerisara (2002, p. 341) 

apresenta a necessidade da efetiva ―construção de uma ‗pedagogia da Educação Infantil‘ e de 

políticas públicas plurais que contemplem as diversidades culturais das crianças brasileiras e 

que sejam orientadas por práticas emancipatórias em oposição a práticas restritivas da 

criatividade e da felicidade‖. 

Para compreendermos a importância e a complexidade dos espaços educacionais no 

que concebe a formação da criança, nos ateremos, primeiramente, ao conceito de espaço 

organizado, por Santos, como: 

 

[...] algo dinâmico e unitário, onde se reúnem materialidade e ação humana. O 

espaço seria o conjunto indissociável de sistemas de objetos, naturais ou fabricados, 

e de sistemas de ações, deliberadas ou não. A cada época, novos objetos e novas 

ações vêm juntar-se às outras, modificando o todo, tanto formal quanto 

substancialmente. (SANTOS, 2008, p. 46). 

 

Autores como Kowaltowski (2011) trazem vários estudos que abordam a arquitetura 

enquanto instrumento de humanização na forma de ensinar e aprender, introduzindo 

concepções metodológicas mais flexíveis e ativas.  

 

[...] a discussão sobre a escola ideal não se restringe a um único aspecto, seja de 

ordem arquitetônica, pedagógica ou social: torna-se necessária uma abordagem 

multidisciplinar, que inclua o aluno, o professor, a área de conhecimento, as teorias 

pedagógicas, a organização de grupos, o material de apoio e a escola como 

instituição e lugar (KOWALTOWSKI, 2011, p. 1, 12). 

 

Para Kowaltowski (2011, p. 11), o espaço físico da instituição educativa é ―o local do 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. O edifício escolar deve ser analisado 

como resultado da expressão cultural de uma comunidade, por refletir e expressar aspectos 

que vão além da sua materialidade‖.  

Para Azevedo, Rheingantz e Bastos (2004, p. 2),  
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Após a vivência espacial nos ambientes familiares, a escola é o primeiro espaço que 

insere a criança numa experiência coletiva, assumindo um importante papel no 

desenvolvimento de sua socialização. Este processo de socialização faz parte de sua 

construção do conhecimento e inclui, além das relações com o outro, a interação 

com o próprio ambiente físico. 

 

Gobbato (2011, p. 17) traz à reflexão o que ela chama de ―paradoxo‖, já que, enquanto 

escola infantil, trabalha com ambiente coletivo e busca-se a ampliação deste atendimento 

como direito das crianças e família. Verifica-se um claro retrocesso quando os bebês têm suas 

vivências confinadas em espaços reduzidos da área da instituição. Assim, as creches se 

tornam um ―não-lugar” dessas crianças, impossibilitando a sua formação integral. 

Pode a arquitetura educacional influenciar no comportamento das crianças? Souza 

(2018, p. 46) sinaliza positivamente e esclarece que, nesta relação homem-meio, ―indivíduos 

agem sobre o ambiente, modificando-o, ajustando-o, mas o ambiente também modifica os 

indivíduos, influenciando condutas, comportamentos, ações, pelos estímulos gerados a partir 

deste contato‖. 

Faria, A. (2009, p. 98) salienta que, na concepção dos projetos arquitetônicos para a 

infância, não é comum o diálogo entre os escritórios de arquitetura e as propostas 

pedagógicas, e raramente, quando este acontece, ―tem sido na velha base da pergunta-

resposta, da forma-função‖.  

Este estudo chama nossa atenção para o que foi escrito em 2009 por Faria, A. e que 

ainda continua tão atual. Assim, esta autora traz como contexto de concepção dos projetos 

arquitetônicos para atendimento educacional a presente realidade: 

 

Seguindo códigos e legislações seculares, esses projetos resultam em espaços cuja 

pedagogia silenciosa, inscrita em suas paredes nos ensina a disciplina, a segregação, 

o controle, a punição. E por isso não acolhem nem promovem a autonomia e 

criatividade, as múltiplas linguagens, a curiosidade, o imprevisto e a liberdade das 

crianças e dos adultos. Além disso, não consideram, em seu programa, a presença da 

comunidade (FARIA, 2009. p. 98).  

 

Para assegurar e promover a autonomia, a liberdade, a criatividade e as múltiplas 

linguagens infantis, o espaço-ambiente precisa comungar com as práticas pedagógicas e a 

participação ativa da comunidade, enquanto a essência do que é proposto pela pedagogia da 

infância. 

Para Azevedo, Rheingantz e Bastos (2004, p. 4), ―a questão da qualidade de vida no 

ambiente construído vêm sendo objeto de pesquisa na área da arquitetura e da psicologia 

ambiental, revelando a necessidade de um olhar mais atento às relações pessoa-ambiente‖. 
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No contexto em que são construídos e mantidos os prédios escolares no Brasil, 

Gonçalves (1999, p. 48) advoga que: ―É possível afirmar-se que o empobrecimento da rede 

física escolar pública é resultado visível do modelo de desenvolvimento econômico, social e 

político do Brasil‖.   

Faria, A. (2012, p. 101) amplia a discussão sobre o tratamento que é dado à arquitetura 

educacional, ao elucidar que: 

 

Aquilo que se debate na Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da 

Educação (MEC) sobre a função da escola, os métodos e conteúdos de ensino, a 

gestão e a avaliação escolares não entra nos gabinetes técnicos do setor de 

gerenciamento de projetos e construções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). 

 

Contextualizando a realidade do espaço e da inserção social, Santos (2012, p. 33) 

destaca a contradição do processo de produção do espaço: ―o espaço que, para o processo 

produtivo, une os homens, é o espaço que, por esse mesmo processo produtivo, os separa‖. 

Isto ocorre se este espaço não agregar o sentimento de pertença e por não representar a 

extensão do trabalho educativo de forma significativa. 

Kowaltowski (2011, p. 41), por sua vez, coloca que, nessa percepção do espaço, os 

sujeitos vivenciam um processo de adaptação pessoal ou social que a autora chama de 

regulação de distâncias, por meio do qual ―consideram-se as influências e regras culturais, a 

sensação de medo ou segurança que o ambiente oferece pela disposição dos elementos 

arquitetônicos‖. Tais experiências permitem ―criar um ‗entorno próximo‘, no qual ele sente 

que tem domínio sobre o que o envolve e segurança para interagir com o meio‖ 

(KOWALTOWSKI, 2011, p. 41).    

Ao olharmos a arquitetura educacional e sua influência na metodologia pedagógica 

que se apresenta nestes espaços, percebe-se que, quanto mais acessível e compatível estes 

forem, a abordagem pedagógica será, em algum momento, naturalmente desenvolvida como 

consequência da relação educador-educando-arquitetura.   

Políticas públicas que proporcionem espaços de atendimento adequado para as 

crianças, oferecendo um trabalho integrado entre arquitetura, cuidado e desenvolvimento 

integral e integrada, para Gobbato (2011, p. 14), passa pelo ―desafio da construção de 

políticas da educação nessa faixa etária nas quais as crianças pequenas tenham centralidade 

nas proposições‖, caminho inverso à tendência que se apresenta caracterizando a Educação 

Infantil, amparada por práticas do cuidar e do educar, ―como espaço de guarda dos bebês‖, 

minimizam aos bebês e crianças a condição de sujeitos. 
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E como bem disse Faria, A. (s/d, p. 58), ―antes de construir mais escolas precisamos 

reverter seu modo de produção‖. Que seja o espaço da criança, da sua construção, da sua 

expressão das mais diversas experiências e convivências. Espaço de intimidade, de 

cumplicidade, onde me construo com o outro numa intensa interação. 

Cerisara (2002, p. 340-341) argumenta que as crianças precisam de ―espaço para a 

vida‖, de um ambiente adequado à sua formação, ―para a vivência das emoções e dos afetos – 

alegrias e tristezas –, [...] para os conflitos, confrontos e encontros, para a ampliação do 

repertório vivencial e cultural das crianças [...] construir sentimentos de respeito, troca, 

compreensão, alegria, apoio, dignidade [...]‖.  

Creche e pré-escola, como podemos inferir a partir do exposto, é esse lugar onde 

espaço-tempo são elementos básicos da atividade educativa, onde as crianças, por meio das 

brincadeiras e demais interações com seus pares, vivenciam saberes e práticas cotidianas ou 

inéditas que alimentam sua capacidade inventiva e ampliam o seu repertório cultural e social. 

Gonçalves (1999, p. 51) alude que ―o espaço tem a dimensão do próprio homem‖.  

Para este autor, as referências do lugar onde vivemos nossas infâncias e os cenários que lá 

vivenciamos não são esquecidos, por serem lugares ―que de uma forma ou de outra 

provocaram curiosidade, alegria, medo, conforto, segurança, descoberta‖.  

Diante do exposto, Ambrogi (2011, p. 65) diz que   

 

Esse jogo da criança e suas formas de expressão vinculam-se com a 

brincadeira, o que pode ser traduzido como a busca pela livre expressão, 

pela possibilidade de testar sem compromisso com resultados, cujo 

horizonte é ilimitado de possibilidades. Essa liberdade de experimentação é 

um aspecto almejado pelos grandes artistas, que buscam novas 

composições, muitas vezes apoiados na liberdade observada nas crianças 

em seu jogo e em sua brincadeira, expressões da criação livre das certezas. 

 

Ao considerarmos a relação entre arquitetura educacional e aprendizagem, havemos de 

considerar os condicionantes presentes nesta relação e que se classificam como espaços 

favoráveis para a construção dos diversos saberes, considerando as necessidades, os interesses 

e a rotina de uma instituição para o atendimento da Educação Infantil. 

Espaços do interior e exterior otimizados em favor das aprendizagens e 

desenvolvimento infantil propiciam a conexão com o mundo e a circulação dos diversos 

saberes da comunidade que favorecem a formação integral das crianças; dessa forma, 

arquiteturas mais funcionais tendem a manter a proximidade e interlocução com áreas naturais 

e sociais nestes espaços. 
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Após toda essa discussão, percebe-se que, para aqueles que acreditam na infância e na 

necessária garantia dos direitos das crianças, buscam-se ações que representem a expressão de 

políticas públicas de defesa de um projeto social de uma nação, que se preocupa com a 

formação para a vida calcada nos princípios da cidadania, na justiça social e que considere a 

diversidade e os contextos socioculturais, econômicos e políticos das crianças na primeira 

infância. 

 

2.1.3 Projeto Político-Pedagógico para a Educação Infantil: planejamento de caminhos 

possíveis 

 

Uma educação que atenda às necessidades formativas, criativas e de ricas experiências 

na infância exige um trabalho pedagógico coordenado, planejado com intencionalidade a 

partir de seu público-alvo e que aponte rumos possíveis para a formação integral. 

Quando nos envolvemos com a construção de um PPP, esperamos que a participação 

de um maior número possível de atores sociais seja garantido e que esse documento 

represente o pensamento e o desejo da coletividade em prol de uma educação de qualidade 

para as crianças. 

No sentido etimológico, a palavra projeto, de acordo com Machado (2006, p. 2), vem 

do latim projectus, que significa algo lançado à frente. Segundo Veiga (2013, p. 12), um 

projeto é um plano para desenvolver uma ação e também pode significar uma 

intencionalidade, desejo, propósito, intuito.  

O Projeto Político-Pedagógico ―é ao mesmo tempo, processo e produto, porque, com 

base no ponto de partida, sinaliza o caminho a ser percorrido e aonde se chegará, em uma 

jornada‖ (CEDAC, 2016, p. 6). 

A originalidade de um PPP exige dos atores envolvidos na sua construção uma 

reflexão constante e permanente, ancorada na prática social que emana das contradições e 

dessa rede de significados e interações que perpassam por esta construção.  

Vasconcellos (2014, p. 169) assim define o PPP: 

 

É o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca 

definitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se 

concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 

realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da 

realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da 

instituição neste processo de transformação.  
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O PPP não pode ser encarado apenas como realização burocrática. Ele representa a 

identidade da instituição, articulando sonhos, desejos, intenções do coletivo com base na 

análise da realidade, dos seus limites e possibilidade, com o olhar apurado para as 

necessidades do público que atende e consequente emancipação e transformação social. 

Para Libâneo (2013, p. 89), garantir a participação é o caminho para assegurar uma 

gestão democrática que possibilite o engajamento de todos os atores sociais da comunidade 

envolvidos com a educação e com a tomada de decisão, organização e funcionamento da 

educação.  

A participação efetiva dos agentes educativos da comunidade, por sua vez, amplia o 

conhecimento dos objetivos e das metas, da estrutura organizacional, das relações com a 

comunidade local e da dinâmica educacional, favorecendo a aproximação entre educadoras, 

crianças e pais.  

A gestão democrática-participativa, segundo Libâneo (2013, p. 115), ―valoriza a 

participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisão, concebe a docência 

como trabalho interativo, aposta na construção coletiva dos objetivos e do funcionamento da 

escola, por meio da dinâmica intersubjetiva, do diálogo, do consenso‖. 

Todos os segmentos da comunidade, por meio da gestão participativa, podem ter 

acesso a informações que possibilitem uma melhor compreensão da dinâmica educacional, 

conhecer com mais profundidade o trabalho dos educadores e como se dá o processo 

educativo das crianças. Desta forma, é possível também intensificar sua participação no 

acompanhamento e tomada de decisão em relação à educação oferecida em sua comunidade. 

Como diz Libâneo (2013, p. 95): 

 

[...] a escola tem uma cultura própria que permite entender tudo o que acontece nela, 

mas essa cultura pode ser modificada pelas próprias pessoas, ela pode ser discutida, 

avaliada, planejada, num rumo que responda aos propósitos da direção, da 

coordenação pedagógica, do corpo docente. É isto que justifica a formulação 

conjunta do projeto pedagógico curricular, da gestão participativa. 

 

Na elaboração e implementação do PPP, a gestão democrática é essencialmente 

fundamental nesse processo, ao estabelecer um direcionamento, uma intencionalidade. A 

partir dela, é possível promover a integralidade das ações políticas e pedagógicas da 

instituição, as quais precisam ser definidas por toda a comunidade educacional. 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006, p. 

17)) apontam a importância dos espaços alinhados a uma proposta educativa que dialogue 

com os direitos e necessidades das crianças, ―educar e cuidar‖, que ―respeite a diversidade 
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cultural e promova o enriquecimento permanente do universo de conhecimentos‖, e orienta  

ainda os educadores para a ―adoção de estratégias educacionais que permitam às crianças, 

desde bebês, usufruírem da natureza, observarem e sentirem o vento, brincarem com água e 

areia, atividades que se tornam especialmente relevantes‖. 

Freire (1996, p. 133) nos diz que ―o espaço pedagógico é um texto para ser 

constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito‖, quanto mais solidária seja a relação 

educador e educandos, ―mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem na 

escola‖. 

Neste contexto, Lima (1995, p. 30) arrazoa: 

 

Não existem espaços vazios de significados... O espaço físico isolado do ambiente 

só existe na cabeça dos adultos para medi-lo, para vendê-lo, para guardá-lo. Para a 

criança existe espaço-alegria, o espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-mistério, 

o espaço-descoberta, enfim, os espaços de liberdade ou de opressão 

 

Na relação que se estabelece entre arquitetura e educação, há de se considerar a função 

social e as práticas educativas. Para Ambrogi (2011, p. 66), ―os espaços que são promotores 

de autonomia e descoberta devem ser projetados de maneira funcional, para, assim, gerar a 

organização das crianças e dos adultos que deles se utilizam‖. 

As condições para a oferta de uma educação de qualidade cada vez está atrelada à 

necessidade de uma arquitetura que expresse a concepção do projeto pedagógico como 

possibilidade de inovação e de aprendizagem significativa. Esta preocupação é apresentada no 

texto ―Sobre universalização e qualidade na educação‖, de autoria de Casali (2011, p. 34), 

sendo estas: 

 

a) a disponibilidade de infraestrutura física adequada de escolas, em termos de 

acessibilidade a todos (proximidade física ou transporte gratuito), devidamente 

equipadas (salas de aula, biblioteca, laboratórios, salas de uso multifuncional, 

refeitório, pátio, quadras e equipamentos de esporte etc.), com condições adequadas 

de vestuário e de alimentação aos alunos;  

b) um projeto pedagógico elaborado coletivamente e em permanente 

implementação, com participação da comunidade;  

c) uma carreira docente transparente e efetiva;  

d) processos de avaliação transparentes do desempenho dos profissionais da 

educação; 

 e) uma gestão democrática representativa e participativa, eficiente, eficaz e efetiva. 

   

Ao discorremos sobre espaços de atendimento em creches e pré-escolas, a partir dos 

autores citados, chama nossa atenção o PPP como ferramenta que incorpore as necessidades e 

direitos das crianças, valorize as culturas infantis e que, elaborado coletivamente, agregue ao 

processo educativo a extensão da cultura da comunidade.  
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A aprendizagem das crianças envolve de forma indissociável corpo e movimento. 

Logo, como discorre Ambrogi (2011, p. 64), ―o corpo necessita de espaço para agir, a 

movimentação das crianças pressupõe novos arranjos dos espaços que possibilitem outras 

formas de expressão‖. E complementarmente, como lembra a referida autora, ―o espaço para 

o aprender deve proporcionar experiências em que haja processos inteiros, sem a segmentação 

ou a burocratização do conhecimento‖ (AMBROGI, 2011, p. 65).  

O ambiente carrega suas marcas sensoriais presentes em seus objetos, cores e odores, 

sons e demais pessoas que compõem este conjunto, conforme é descrito por Zabalza (1998). 

Assim, dentro da estrutura física, mediante múltiplas interações, encontramos ―todos esses 

elementos que pulsam dentro dele como se tivesse vida. Por isso, dizemos que o ambiente 

‗fala‘, transmite-nos sensações, evoca recordações, passa-nos segurança ou inquietação, mas 

nunca nos deixa indiferentes‖ (ZABALZA 1998, p. 233). 

Pelo que é dito por Ambrogi (2011) e Zabalza (1998), evidencia-se que a arquitetura 

educacional interfere diretamente com as aprendizagens, dialogando com as crianças e com 

suas potencialidades cognitivas, bem como no atendimento de suas necessidades. O espaço 

educativo, a partir das condições materiais de produção do conhecimento, pode contribuir de 

forma significativa ou não para a formação integral da criança. 

O Manifesto dos Pioneiros, desde 1932, em reação à realidade educacional da época, 

já defendia uma proposta educacional para a nação mais comprometida com a formação 

integral dos sujeitos, enquanto princípio de um estado democrático, com uma escola pública, 

laica e que fosse acessível para todos, ao que eles denominavam de ―Educação Nova‖. 

Na década de 30, com a concepção da ―Educação Nova‖ ou ―Escola Nova‖, de acordo 

com Xavier e Pinheiro (2016, p. 177), Anísio Teixeira implementou algumas reformas no 

sistema nacional de educação, onde apresentava um projeto de garantia de estrutura 

arquitetônica ampla e de qualidade que correspondessem às orientações de uma metodologia 

ativa envolvendo observação, pesquisa e experiência, conforme proposto pelas escolas 

experimentais de John Dewey. 

Uma educação para a mudança implica em um movimento dialético permanente de 

refazer-se ―na práxis. Para ser tem que estar sendo‖.  Este exercício implica compreender a 

contradição de uma educação bancária imobilizadora e comprometida com a permanência das 

condições que desumanizam o homem ao tempo em que se vê na educação problematizadora 

todo um movimento de tomada de consciência, posto que, como define Freire (1987, p. 42), 

―é futuridade revolucionária‖. 
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Azevedo (2010, p. 53-54) afirma que, na reforma educacional proposta pelo Manifesto 

dos Pioneiros, constava a reformulação dos métodos educacionais, superando o ―conceito 

estático do ensino por um conceito dinâmico‖, que incentivasse a ―atividade criadora do 

aluno‖, num esforço coletivo que considerasse a ―formação da personalidade integral do 

aluno‖, bem como ―o desenvolvimento de sua faculdade produtora e de seu poder criador [...] 

para a aquisição ativa de conhecimentos‖.  

Na Pedagogia do Oprimido, Freire (1987, p. 33) faz referência ao modelo de educação 

estático do ensino, descrito pelos pioneiros da educação, como ―educação bancária‖, como 

―instrumento de opressão‖, a qual concebe as crianças como receptoras passivas de 

conhecimento, ―em seu papel o educador faz ‗comunicados‘‖, quando deveria ―comunicar-se‖ 

com os educandos. Pensar uma educação com as crianças e não para as crianças. 

Em Freire (1987, p. 42): 

 

O ponto de partida deste movimento está nos homens mesmos. Mas, como não há 

homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das relações homens-mundo. 

Daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no seu agora 

que constituem a situação em que se encontram ora imersos, ora emersos, ora 

insertados. 

 

A educação problematizadora envolve análise e reflexão da realidade, enquanto 

necessária ―compreensão crítica da totalidade em questão‖, proposta por Freire (1987, p. 55); 

envolve não apenas a metodologia da investigação, mas também propõe ―aos indivíduos 

dimensões significativas de sua realidade, cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a 

interação de suas partes‖, ―como dimensões da totalidade‖.  

Para Freire (1987, p. 55), ―a análise crítica de uma dimensão significativo-existencial 

possibilita aos indivíduos uma nova postura, também crítica, em face das ‗situações-limites‘‖. 

Neste sentido, a realidade ―não se encontra dicotomizada, como se fosse um mundo à parte, 

misterioso e estranho, que os esmagasse‖. 

Freire (1996, p. 66) retrata a autonomia e a dignidade humana como imperativo ético, 

e, nesse caso, não se trata de um favor que se concede ou não uns aos outros.  Freire (1996, p. 

67) lembra ainda ―que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim 

uma prática em tudo coerente com esse saber‖. Propondo, assim, um movimento pedagógico 

coerente com as necessidades educacionais destes educandos. 

Freire (1996, p. 107) define autonomia como processo de ―amadurecimento do ser 

para si‖. [...] ―É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em 
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experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências 

respeitosas da liberdade‖.  

Sobre a educação integral, Cerisara (2002, p. 339) explica que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCNEI expõem, em seus objetivos gerais, 

orientações para projetos educativos, com foco na ―formação integral da criança, deixando um 

espaço para que os envolvidos na educação infantil – famílias, professoras e crianças 

assumam a autoria desses projetos‖, tendo o ambiente escolar e familiar como espaço 

qualificador das experiências de aprendizagem.  

Buffa e Pinto (2002) apresentam a correspondência que há entre proposta pedagógica 

e a organização do espaço arquitetônico. O trabalho destes autores surge a partir do 

referencial dos projetos e construções dos Grupos Escolares paulistas dos anos de 1890 a 

1971, e expressam quanto o espaço arquitetônico influencia na qualidade do trabalho 

educativo. Complementando o que disse estes autores, a ambiente físico escolar, para 

Kowaltowski (2011, p. 11), ―é, por essência, o local do desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem‖. 

Para Frago e Escolano (2001, p. 61), a ―atividade humana se desenvolve dentro de um 

espaço e de um tempo determinado‖. E, na educação, o ensinar e o aprender se dão nas 

mesmas condições de espaço e tempo. ―Sendo assim, a educação possui uma dimensão 

espacial onde a informalidade, a alternância e a diversificação são condições que contribuem 

para dar leveza à concepção dos espaços físicos‖ e propostas pedagógicas das instituições de 

educação infantil, quando a arquitetura pode favorecer práticas educativas mais humanizadas 

e ativas. 

No contexto da pesquisa, em Serra Grande, Uruçuca-Ba, grandes provocações se 

apresentam aos sujeitos que se dedicam ao atendimento educacional na primeira infância, 

posto que o que se tem como espaço de acolhimento das crianças de creche e pré-escola, até o 

momento, na Vila de Serra Grande, é a Creche Eva Santos, a qual não foge ao que é colocado 

por Alves (2013, p. 8), ao relatar a ―ausência de espaços e tempos dentro das instituições de 

educação infantil que propiciem a realização de uma proposta que considere a especificidade 

de um trabalho com crianças [...] que precisam viver suas infâncias e construir as culturas 

infantis‖. 

Em se tratando da qualidade dos espaços de atendimento de creches e pré-escolas, 

percebe-se que a compreensão do conceito de qualidade está associada a diversos fatores e, de 

acordo com os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, são: ―os valores nos quais as 

pessoas acreditam; as tradições de uma determinada cultura; os conhecimentos científicos 
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sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem; o contexto histórico, social e econômico 

no qual a escola se insere‖ (BRASIL, 2009, p. 11).  

Alves (2013, p. 133), para ilustrar a importância do espaço de atendimento da infância 

para a formação das crianças, infere que o projeto urbanístico, arquitetônico, e o projeto 

pedagógico precisam estar relacionados.  

O que podemos ou não aprender a partir do que é oportunizado pela arquitetura 

educacional? Qual a influência dos ambientes em relação ao processo de construção do 

conhecimento? Como alinhar ambiente-espaço no PPP para ampliar as aprendizagens 

significativas? 

Para respondermos essas questões, há de se considerar a importância do ambiente 

físico na promoção da melhoria da educação. Na vila de Serra Grande, a comunidade local e 

educacional vem ampliando esse ponto de vista desde as primeiras discussões (2008/2009) 

sobre a educação que os alunos das escolas públicas tinham acesso na localidade.  

Quanto ao olhar inovador e complementar dirigido para a arquitetura educacional, 

como instrumento necessário às boas práticas pedagógicas, presentes nas obras de Anísio 

Teixeira, temos na expressão da concepção das escolas parques referências arquitetônicas 

pensadas em detrimento de um projeto inovador de educação que foi mencionado no território 

nacional e em outros países
2
. E, por que não dizer, ainda é referência no Brasil não apenas 

pelo projeto arquitetônico, mas também pela proposta de educação integral contextualizada 

com a cultura e as experiencias dos educandos. 

A educação articulada com os saberes locais (comunidade e território) desperta 

possibilidades para uma educação integral e integrada a práticas educativas e reflexões 

teóricas, pautadas em experiências cotidianas, que cooperem com a autonomia e identidade 

dos atores sociais no exercício das discussões curriculares instituídas com o contexto escolar, 

tendo o acompanhamento pedagógico como tomada de decisão política e de responsabilidade 

coletiva. 

O espaço como dimensão humana, de acordo com Gonçalves (1999 p. 51), está 

impregnado ―do sonho, das fantasias, dos fantasmas, é também fruto de conhecimentos 

objetivos, lugar de relações vitais e sociais concretas e determinadas por elementos materiais 

que modificam a sua natureza e qualidade. Logo, esse espaço que é construído pelo homem 

―carrega subjetividade‖.  

                                            
2
 Conforme material audiovisual: BRASIL. Ministério da Educação. TV Escola. Anísio Teixeira: 

educação não é privilégio. Domínio Público. Documentário Série Educadores Brasileiros, Parte 1. 
(Série Educadores Brasileiros, Parte 1 e 2). Nov. 2007. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br.   
 

http://www.dominiopublico.gov.br/
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Ambrogi (2011, p. 65) complementa esse pensamento ao dizer que: ―O espaço, nesse 

sentido, pode igualmente proporcionar à criança as múltiplas formas de expressão pelos usos 

de linguagens e suas formas de criação‖. 

Uma arquitetura flexível possibilita a promoção de diferentes aprendizagens e 

comportamentos. De acordo com Lima (1995 p. 72), ―é preciso, pois, deixar o espaço 

suficientemente pensado para estimular a curiosidade e a imaginação da criança, mas 

incompleto o bastante para que ela se aproprie e transforme esse espaço através da sua própria 

ação‖. Os espaços de atendimento educacional, enquanto ambiente de aprendizagem, podem 

se tornar mais democráticos, inspiradores, produtivos, interativos e confortáveis e, neste 

contexto, mais integrado à comunidade e aos territórios locais com potencial educativo.  

Em termos de qualidade dos resultados, conforme nos apresentam Ronca e Alves 

(2015), um bom programa, no entanto, não seria definido como tal pela precariedade ou 

consistência dos ambientes, agentes e condições de trabalho, mas por sua capacidade de 

responder ao desafio de alcançar equidade em termos de conteúdo e resultados, isto é, se pode 

garantir que os resultados de programas pedagógicos destinados à formação integral das 

crianças e, no caso específico do atendimento da Educação Infantil, se correspondem às reais 

necessidades das crianças. 

A educação integral, nesse contexto, envolve práticas de formação por meio da 

experimentação; aprendizagem inserida em contextos culturais, de práticas pedagógicas e 

gestão educacional, vinculadas aos territórios e intercâmbios culturais locais; trabalho coletivo 

como princípio para a resolução de problemas, por meio da produção de conhecimento, 

desenvolvimento de capacidades e atitudes individuais e coletivas, capazes de mobilizar o 

conhecimento em situações concretas. 

Quando se trata de um PPP que se paute na qualidade da Educação Infantil integral, 

percebemos que esta realidade não está dada, esta ação envolve luta e envolvimento dos mais 

diversos atores sociais. A qualidade vem com o que entendemos de educação e o que 

almejamos para as nossas crianças, é um processo que envolve conquista e negociação 

permanente. 

 

2.2 Dialogando sobre cultura, criança e infância 

 

Para o início desta conversa, refletimos sobre o que Barbosa, Delgado e Tomás (2016, 

p. 105) inferem sobre estudos relacionados a esta temática, ao considerar que ―não é fácil 
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teorizar sobre a infância e as crianças sem considerar os contextos estruturais, condições e 

tempos onde se inserem‖. 

A Constituição Federal de 1988, em seu texto, apresenta a concepção de criança como 

sujeito de direito à proteção integral e, no art. 227, elucida que:  

 

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

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

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

convivência familiar e comunitária. 

 

O art. 29 da LDB 9394/96 reafirma a Educação Infantil como direito da criança que 

―tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade‖. Vale ressaltar que esse artigo apresenta o atendimento dessa criança a partir das 

áreas de seu desenvolvimento enquanto ser inserido no mundo e em formação, reafirmando o 

que traz a Constituição Federal de 88. 

Nas DCNEI (BRASIL, 2010), a primeira etapa da educação básica é a Educação 

Infantil e se dá em período integral ou parcial, em ―espaços institucionais não domésticos‖, 

sejam eles de instância pública ou privada ―que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos 

[...] regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social‖. 

Nas DCNEI (BRASIL, 2010, p. 12), criança é um ―sujeito histórico e de direitos‖, a 

qual ―constrói sua identidade pessoal e coletiva‖ nas interações e brincadeiras que constituem 

as suas experiências cotidianas, assim, ―brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

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

cultura‖.  

No contexto apresentado pela BNCC (BRASIL, 2018a, p. 12), há de se  ―considerar as 

diferentes infâncias‖ e, no que se refere à educação básica, cenário em que se insere a 

Educação Infantil, está posto que as crianças desenvolvem ―modos próprios de vida e 

múltiplas experiências pessoais e sociais, o que torna necessário reconhecer a existência de 

infâncias no plural e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua 

interdependência com as características da comunidade local‖  (BRASIL, 2018, p. 220). 

Tomando como referência o que foi exposto, percebe-se a força que a cultura tem na 

construção de sentidos para uma aprendizagem colaborativa, onde as crianças possam 

vivenciar experiências construtivas e criativas que contribuam para sua formação integral. 
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Compreender como a cultura transforma o homem e é transformada por ele nesse 

processo dialético nos permitirá entender como as práticas sociais emergidas do interior da 

cultura local contribuem para a formação integral das crianças na Educação Infantil. 

 

2.2.1 Cultura, educação e prática social 

 

Somos produtores contínuos de cultura e educar é criar oportunidades diversas para a 

produção do conhecimento a partir da cultura. Sobre esse assunto, Freire (1996, p. 27) advoga 

que o ato de ensinar não se restringe à pura ―transferência de conhecimento, mas em criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção‖. 

A partir da abordagem neokantiana, Bourdieu (1998, p. 8) retrata o mito, a língua, a 

arte e a ciência enquanto ―instrumentos de conhecimento e de construção do mundo dos 

objectos, como ‗formas simbólicas‘‖, logo, como instrumentos de possível dominação. 

 Para Chartier (1991, p. 17), a análise cultural permite a identificação da maneira 

como, em algumas ocasiões, uma ―realidade social é construída, pensada, dada a ler‖. Nesse 

sentido, ao falarmos sobre as práticas sociais assim construídas, mesmo que estas almejem à 

universalidade, ―são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam‖ 

(CHARTIER, 1991, p. 17).  

Compreender como as práticas sociais se dão torna-se importante para este estudo, já 

que discorremos sobre a participação da comunidade local e educacional na construção do 

objeto da pesquisa e essa participação não representa a totalidade do fenômeno, mas, 

nomeadamente, constitui-se em uma representação social dessa realidade.  

As práticas sociais não estão postas; antes, se dão em função das múltiplas interações e 

processo de comunicação que corroboram para o equilíbrio e influência social, como 

demonstração da adaptação da vida coletiva às condições descentradas de legitimação. 

O estudo das práticas sociais remete à noção de cultura e suas práticas coletivas. Em 

Chartier (1991, p. 19), esta representação consente em ―conciliar as imagens mentais claras 

com os esquemas interiorizados, as categorias incorporadas, que a gerem e estruturam‖.  

Para Chartier (1991, p. 20), a ―representação é instrumento de conhecimento mediato, 

que faz ver um objeto ausente através da sua substituição por uma imagem capaz de o 

reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é".  

O referido autor sugere que se tome o conceito de representação a partir de um 

significado mais particular e determinado historicamente. A representação, a partir desse 
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olhar, evoca um objeto, algo ou alguém ausente, atribuindo-lhe sentido pelo que representa e 

pelo que é representado.  

As práticas sociais, de acordo com o exposto, são representadas pelos diversos atores 

sociais, na interação social e nas brincadeiras, ao se configurarem como práticas pedagógicas 

que perpassam pela representação cultural e construção de identidade.  

Neste trabalho, as práticas sociais são percebidas a partir do que é posto por Moscovici 

(2007, p. 221), já que estas se apresentam como possibilidade de ação e experiência comum 

que podem vir a ser conscientes e integradas à linguagem e à cultura, logo, objeto e produto 

da realidade fundamentado na experiência cotidiana. Assim: 

 

Quando tudo é dito e feito, os temas que atravessam os discursos, ou as práticas 

sociais, não podem ser simplesmente ―deletados‖ [...], mas somente colocados em 

parênteses, deslocados de um momento a outro de diferentes maneiras, mas eles são 

sempre preservados como fontes constantes de novos sentidos, ou combinações de 

sentidos, se houver necessidade (MOSCOVICI, 2007, p. 221). 

 

Como uma manifestação inicial do senso comum, as práticas sociais revelam o 

conhecimento e aprendizado que emana da coletividade, pois todos aprendemos uns com os 

outros. O sentido de práticas sociais ganha destaque neste estudo, justamente pelo fato de que 

conhecimentos e crenças significativas só acontecem mediante interação mutua. 

A cultura possibilita ―ao homem não somente adaptar-se ao meio, mas também 

adaptar este meio ao próprio homem, às suas necessidades e seus projetos‖ (CUCHE, 2002, p. 

10). Ao intervir na cultura é possível transformar a natureza e o próprio homem enquanto 

parte dela.  

Quanto à noção de cultura, trata-se de um fenômeno exclusivamente humano de 

acúmulo de aprendizagens e saberes que contemplam a unidade e diversidade humana. Ela 

determina a unidade humana, definindo dentro desta categoria o que nos qualifica como 

homem, ao tempo em que garante também a diversidade presente nos modos de ser e nas 

crenças de cada grupo. E é com este sentido de cultura que definimos a nossa abordagem de 

estudo ao buscar entender o movimento dialógico da participação coletiva a partir das 

discussões sobre arquitetura educacional e PPP para a Educação Infantil. 

Cuche (2002, p. 35) ressalva o caráter inconsciente da cultura e elucida que ―para 

Tylor, a cultura é a expressão da totalidade da vida social do homem. Ela se caracteriza por 

sua dimensão coletiva. [...] No entanto, se a cultura é adquirida, sua origem e seu caráter são, 

em grande parte, inconscientes‖. 
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Em Cuche (2002) e Laraia (2004), o postulado de Tylor sobre a concepção de cultura, 

esclarece que a mesma pode ser concebida como uma atividade humana, resultante de todo 

comportamento aprendido e que independe da transferência genética
3
, assim, embora sua 

construção seja inconsciente, traz em seu bojo a capacidade de produção e aprendizagem, 

envolvendo um processo de interação.  

Neste contexto, a cultura é um fenômeno essencialmente natural, mas por se dar em 

sociedade é fruto da aprendizagem compartilhada e é construída a partir da perspectiva 

coletiva e, nesse caso, pode ser ampliada, aprimorada e, na pior das hipóteses, pode sofrer 

modificações ou privações a ponto de se perder ou, até mesmo, ser destruída. 

Ao discorrer sobre o desenvolvimento humano, Ortega y Gasset (2010) confere um 

papel de destaque à cultura por tratar-se de função da vida e por sua contribuição para a 

construção do processo de humanização do indivíduo. Para esse autor, a vida não está à mercê 

da cultura, mas a cultura está à mercê da própria vida. Assim, conforme Barth (2000, p. 127), 

ao abordar o estudo da cultura, infere que ―[...] se vivemos em um mundo em que a realidade 

é culturalmente construída, temos que tentar mostrar como se geram socialmente as formas da 

cultura‖. 

Freire (1976, p. 81), por sua vez, na provocação de diálogos sobre cultura e a difícil 

luta que as culturas populares enfrentam no campo ideológico na intrínseca relação que se 

estabelece na sociedade, afirma que: 

 

[...] a ação cultural para a domesticação procura embotar as consciências. A primeira 

problematiza; a segunda ―sloganiza‖. Desta forma, o fundamental na primeira 

modalidade de ação cultural, no próprio processo de organização das classes 

dominadas, é possibilitar a estas a compreensão crítica da verdade de sua realidade. 

 

Tentamos compreender o que foi exposto por Freire e seu entendimento em Kroeber, 

ao afirmar que a cultura envolve um longo processo acumulativo de experiências 

historicamente incorporadas pelas gerações anteriores. Ela desafia os indivíduos a 

desenvolverem ações criativas e a se apropriarem do conhecimento disponível no seu legado 

cultural, enquanto imprime a necessidade de se criarem novos instrumentos e técnicas.  

A cultura em Kroeber, de acordo com Laraia (2004), é mais do que um legado 

genético; ela justifica o comportamento e realizações humanas. Ao produzir e adquirir cultura, 

o indivíduo passa a agir e depender cada vez mais do processo de aprendizagem do que de 

atitudes geneticamente determinadas. 

                                            
3
 Edward Tylor, Félix Keesing e Alfred Kroeber reafirmam que não há conexão direta entre os 

aspectos genéticos e culturais (LARAIA, 2004).  
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O indivíduo age conforme os seus padrões culturais consolidados socialmente por 

meio da educação ao longo de seu processo evolutivo, no qual a cultura torna-se um 

importante elemento de adaptação aos diferentes contextos sociais e ecológicos. O indivíduo 

torna-se um ser social por meio dos processos educativos e da cultura.  

As práticas sociais se dão no interior da organização social e são ações 

contextualizadas a partir da demanda social, como produto das construções interativas dos 

atores sociais. Toda prática social emana da coletividade e responde a certa regularidade de 

acordo com a ordem social e moral que estas desempenham nos contextos de interação. 

Chartier (1988, p. 13), ao discorrer sobre a história cultural, argumenta que a análise 

da realidade se dá por meio de suas representações, por se tratarem de recortes da realidade 

marcada pela multiplicidade de sentidos. No entanto, no que diz respeito às práticas sociais, 

esse autor pontua que certas práticas respondem a uma lógica interna e que se configura na 

autonomia exercida. 

Quintaneiro (2002, p. 62) escreve que a sociedade é um ―poderoso feixe de forças 

físicas e morais cujo resultado a natureza nos oferece‖. Assim, os fenômenos e práticas 

sociais que a compõem têm sua raiz nos processos coletivos, e não na ação isolada de um 

único indivíduo, mas nas ações coletivas desses indivíduos ressignificadas nos contextos de 

interação. 

Em Durkheim (1975), esta ordem social e moral emana da consciência coletiva, logo, 

são externas ao indivíduo. Segundo esse autor, a sociedade representa o todo proveniente da 

consciência coletiva que, por sua vez, forma o ser social mediante ações contextualizadas no 

pensar, agir e sentir impostos aos indivíduos pela sociedade mediante crenças, valores e ideias 

validados coletivamente. 

A sociedade, no que apresenta Durkheim (1975, p. 133), compõe-se a partir de ―uma 

massa de população‖ que se encontra organizada de ―determinada maneira num território‖. 

Este território bem como a sua configuração, as suas dimensões e a composição da sua 

população são naturalmente fatores importantes na vida social.  

Para Barth (2000, p. 124), ―[...] a atividade social é uma atividade contínua de 

produção do mundo. Abstrair princípios gerais não é a melhor maneira de explicar as formas 

da cultura‖, dado que toda cultura forma um todo coerente e corresponde a determinados 

padrões construídos e aceitos coletivamente. 

É na sociedade que as práticas sociais se manifestam, correspondendo a contextos 

históricos que refletem na maneira de organização e ação dos atores sociais. É na cultura que 
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assenta a explicação para as práticas sociais, através da análise de modelos, procedimentos e 

padrões recursivos ou em contínua reformulação.  

Os seres sociais são influenciados pelas crenças e práticas sociais expressos por 

hábitos e valores que demandam comportamentos ―aceitáveis‖, os quais são regulados pela 

autoridade das regras morais ao desempenhar determinados papéis e funções que coadunam 

com o sentimento do dever. A prática social, nesse contexto, se constitui a partir do 

envolvimento, do diálogo e das ações coletivas. 

Quintaneiro (2002, p. 69) reforça que a prática social é uma latente manifestação da 

vida social e, como tal, se reconstitui por meio do encontro e confabulação dos pares por meio 

de congregações, de reuniões e de assembleias, onde os indivíduos e pequenos grupos 

estreitam os laços e reafirmam sentimentos, desejos, compromissos e objetivos comuns. 

Segundo esse autor, os cerimoniais são responsáveis pela consolidação das práticas sociais. 

As práticas educativas, rituais e costumes revigoram os ideais coletivos, reúnem os 

membros de um grupo, antes dispersos e isolados, podem ser compreendidos a partir da 

cultura local presente nos territórios e na formação da própria comunidade. As práticas 

sociais, nesse sentido, encorajaram, nesse grupo, as crenças comuns e moralmente construídas 

pela tradição, pelo sentimento de pertença, continuidade, unidade e coesão.  

Nomeadamente, são as normas e regras sociais que regulam as ações e 

comportamentos do ser social a partir das necessidades humanas e situação vivida 

cotidianamente, mediante negociação e aceitação de princípios coletivamente socializados, 

presentes em condutas observáveis e práticas reais. 

As ações representam práticas regulares, uniformes, padronizadas e independem das 

particularidades e razões secundárias dos atores sociais que as realiza. Com efeito, os 

indivíduos são limitados por objetivos e necessidades coletivas, responsáveis pela manutenção 

e permanência do grupo social.   

A prática social é essencialmente um processo cultural, refletindo a dinâmica da 

sociedade. Cuche (2002) esclarece que a organização social de um povo era assentada mais 

pelos aspectos culturais do que pelo ambiente físico. Nesse sentido, a diferença essencial entre 

os grupos humanos não é de ordem racial, e sim cultural. 

A prática social resultado de ações duráveis dos indivíduos interagindo em contextos 

sociais organizados onde são postas capacidades e aptidões estruturadas a partir do 

pensamento e da ação expressa no modo como cada grupo é representado ou como se 

representa nos sujeitos que há compõe.  
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Durkheim (1970, p. 6) discorre que o homem não segue os padrões de vida em 

sociedade naturalmente e, para explicar esse processo, ele recorre à explicação do hábito. 

Assim, os padrões sociais resultam da coerção, da educação, da obediência às autoridades, 

etc. Assim, esses padrões sociais são inseridos no meio social e incorporados pelos indivíduos 

à medida que o hábito se consolida na prática social. 

Para Durkheim (1975, p. 6), o hábito é que permite a socialização dos homens por 

meio da perpetuação das condutas e valores socialmente ensinados. Ele não possui valor e 

importância em si mesmo. 

Para falar dessa prática, Bourdieu (1998, p. 64) ―recusa reduzir as ações dos 

indivíduos a atos puramente racionais ou a atos puramente mecânicos‖, assim, são as ―ações 

voluntárias dos indivíduos e das pressões objetivas que limitam essas ações‖. Bourdieu (1998, 

p. 64) apoia essa discussão a partir do seu conceito de habitus, perpassando pelo 

―funcionamento sistemático do corpo socializado‖ (p. 64). 

Para compreender esse processo de construção social, retomaremos o conceito de 

habitus proposto por Bourdieu (1998, p. 64) que, nestes termos, representa um conjunto de 

princípios sistematizados, organizadores e geradores de práticas e de representações sociais, 

por intermédio das respostas e soluções geradas ―que não se deduzem diretamente das 

condições de produção‖. 

O ser social é dominado pelo hábito, pelos costumes, enquanto capacidade específica 

fortalecida pela prática do homem em interação com seus parceiros. O hábito ganha força e se 

consolida nas relações que estabelece cotidianamente entre os membros de um grupo social 

por ser condicionalmente mais duradouro e assente.  

Quando os lugares e as circunstâncias temporais são estáveis e duradouras, geram 

hábitos (habitus) que, segundo Kant (2006, p. 23), representam ―uma outra natureza e 

dificultam o juízo do homem acerca de si mesmo e de quem considera que é‖, além de ofuscar 

o conceito que ―deve ter a respeito do outro com o qual mantém relação‖. 

A prática social está vinculada a contextos sociais, os quais são definidos pelos 

momentos históricos, pela cultura e pela condição dos indivíduos. E, nesse sentido, os 

indivíduos, dentro de determinado grupo social, tendem a se acostumar e reproduzir modelos 

e padrões recorrentes, os quais são estruturados e reformulados pela prática social. 

A prática social não é apenas uma ação que se revela como fenômeno ou fato isolado, 

mas representa um conjunto de atividades humanas intencionais que se distinguem de 

qualquer comportamento tido como natural. Assim, a prática social é especificamente humana 
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e está inserida na dimensão cultural, a qual é produzida historicamente nas relações dos 

homens entre si e com a natureza. 

A prática social implica ações habituais reais do coletivo, que expressam o estar no 

mundo e a forma como o homem age sobre ele, as quais concebem as mais diversas 

manifestações culturais, contemplando as crenças, os valores, intenções e atitudes de um 

grupo social. 

A diversidade dos grupos humanos indica historicamente aspectos particulares que 

identificam e, ao mesmo tempo, unificam determinados grupos sociais ou indivíduo em 

relação aos diferentes comportamentos e ao relativismo cultural que marca os diferentes 

povos. 

Há uma diversidade de comportamento social entre os diferentes indivíduos e povos, 

independente dos aspectos biológicos que os categoriza e que necessariamente não estão 

condicionados às condições geográficas e históricas que a princípio poderiam ser 

determinantes para explicar esta ou aquela conduta. 

As causas das diferenças encontradas entre as culturas humanas estão corporificadas 

no conhecimento acumulado pela civilização. Assim, o que define os povos ou grupos étnicos 

é sua história cultural refletida no seu território, em sua identidade, em seu comportamento e 

em sua prática social coletiva. 

Essencialmente, podemos compreender uma prática social de um indivíduo ou grupo 

pela dimensão social que a identifica e que é produzida historicamente e subscrita num 

processo cultural. Vale lembrar que esse processo se dá na relação intencional que ocorre 

entre os homens, a natureza e o mundo sensível.  

A prática, como pontuado, expressa uma ação, um fazer, uma atividade situada num 

momento social e histórico, logo, prática social, fruto de um estar no mundo e num jogo de 

relações. 

A atividade humana demonstra, para além das experiências sensíveis, sua capacidade 

de estabelecer significados enquanto processo essencial de construção da dimensão humana, 

abstrair, refletir e mobilizar esforços conscientes e intencionais para a concretização de seus 

objetivos. 

Compreendendo o social como fator determinante do processo educativo, toda prática 

social humana envolve atores com graus diferenciados de conhecimento representado pelas 

experiências acumuladas socialmente e pelas possibilidades de apropriação de instrumentos 

práticos e teóricos produzidos historicamente pelo coletivo e pelo sujeito em sua totalidade. 
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A prática social é o produto das ações coletivas realizadas pelos atores sociais dentro 

de uma lógica organizacional e comportamental que se manifestam na ação dos indivíduos e 

grupos, em suas histórias, em suas culturas, como parte constituinte da sua identidade social. 

Assim, uma construção educativa coletiva surge de uma prática social comprometida histórica 

e politicamente com as transformações sociais, o que Saviani (1985, p. 77) chama de 

―atividade mediadora no seio da prática social global‖. 

Educação e prática social, de acordo com Freire (1987), estão interligadas e coadunam 

na ação na ―leitura de mundo‖, enquanto ação política consciente e de transformação social. A 

prática social referenda uma educação libertadora que concebe o homem como ser inconcluso, 

que se constitui no coletivo e é capaz de provocar mudanças na sociedade por meio da ação-

reflexão-ação.  

Em Freire (1987) a educação é processo genuinamente histórico e dialético, e só faz 

sentido quando é amparada por uma prática social transformadora sob os pilares da reflexão e 

da ação. Libâneo (1987, p. 33) corrobora com essa discussão, pois, para ele a educação parte 

de uma prática social na qual a comunidade educativa toma como ponto de partida a realidade 

captada pela consciência crítica e tem como fim a transformação social. 

A prática social é mediada pela educação, assim, segundo Saviani (2007, p. 420-421): 

 
A educação é entendida como ato de produzir direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens. (...) A prática social põe-se, portanto, como o ponto de partida 

e o ponto de chegada da prática educativa. 

 

A partir do aparato cultural humano, como é apresentado anteriormente, a prática 

social no contexto das aprendizagens está relacionada aos princípios e fins da educação num 

processo contínuo de mediação entre a prática educativa, o sujeito histórico e o meio social 

em que este se insere, produzindo a apreensão da realidade e as possibilidades de mudá-la. 

Triviños (2006, p. 122) define a prática social como práxis, fruto da teoria e da prática. 

Nesse sentido, a prática social ―é o mundo material social elaborado e organizado pelo ser 

humano no desenvolvimento de sua existência como ser racional‖, em ―contínuo movimento 

de organização e reorganização‖ da realidade humana.  

Segundo Triviños (2006, p. 122), no exercício da prática social, o sujeito se apropria 

do mundo social, assim: 

 

[...] realiza uma atividade prática, objetiva, que está fora de sua consciência, e que 

visa a transformação da natureza, da sociedade. Este processo de mudanças 

fundamentais ou não, se realiza através dos seres humanos, das classes sociais, dos 

grupos e dos indivíduos.  
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Triviños (2006) advoga que as ideias por si só não mudam a realidade material, mas a 

prática (material) altera a realidade objetiva, e lembra ainda que os fenômenos materiais se 

alteram conforme o ritmo do mundo social, onde as práticas sociais se realizam. 

A prática, nesse contexto, compreende transformações históricas e interação social na 

forma de atividades coletivas e individuais, conscientes e orientadas, as quais têm como 

objetivo auxiliar na organização da sociedade humana, posto que, como lembra Triviños 

(2006, p. 29), ―transformam os objetos materiais e as estruturas econômicas e políticas, as 

instituições e outras formas de articulação social‖.  

Toda prática social expressa um contexto sócio-histórico.  Logo, não há prática social 

sem interação dos indivíduos que compõem a referida sociedade, e esta interação se propaga 

na relação que se estabelece entre os indivíduos, a prática social e o processo educativo dessa 

coletividade. A comunidade, nessa construção, comunga ações e atividades orientadas que 

corroboram para a inserção dos indivíduos no grupo e propiciam continuidades ou rupturas no 

processo social. 

A base do conhecimento é a prática social humana, e, por conseguinte, está vinculada 

a uma teoria, ao que Vazquez (1980) chama de práxis. Assim, toda prática social pressupõe 

um conhecimento partilhado e referendado no social, enquanto processo que se manifesta 

socialmente e contribui para a transformação da realidade objetiva.   

Como lembra Triviños (2006), conhecer a realidade objetiva, bem como captar suas 

relações, suas propriedades, suas essências, é inerente ao ato de conhecer. ―Mas a prática não 

é só a base do conhecimento, é ponto inicial dele, algo que o movimenta que é sua origem‖ 

(TRIVIÑOS, 2006, p. 127), ao tempo em que o conhecimento está na origem de toda prática. 

Referendando ainda esta relação entre conhecimento e prática social humana, 

Bourdieu (1998, p. 153) infere que somos determinados socialmente, que executamos o papel 

de agentes sociais e que não há prática social sem interação, pois de outra maneira qualquer 

conhecimento não passa de um comportamento de mera execução.  

As práticas sociais estão vinculadas à dinâmica da comunidade, do social à prática, da 

atribuição de papéis e fazeres dentro de determinado grupo, respeitando categorias perfilhadas 

coletivamente, configurando os recursos, as formas de execução, os significados e os estatutos 

que se registram nas práticas sociais presentes nos saberes socialmente validados e 

reconhecidos. 

Ao analisarmos a cultura, as práticas sociais de seus atores, há de se considerar as 

interações, motivações, interesses e necessidades, inicialmente do individual, que se 
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coadunam num movimento coletivo que apresenta um posicionamento articulado com o 

mundo social e sensível, ao mesmo tempo em que representa uma sociedade plural e que se 

fortalece e se autoriza pela partilha de códigos e ideias. 

 

2.2.2 Crianças, infâncias e culturas 

 

A infância, durante longo período da história da humanidade, foi um fenômeno 

esquecido e ignorado socialmente. Esse tema começa a despertar notoriedade a partir da obra 

de Philippe Ariès História Social da Criança e da Família (1981), onde as crianças, desde 

muito cedo, eram compelidas a conviver com adultos e se comportar como tal. Ariès (1986 p. 

10) assim descreve o curto período em que se percebe a infância:  

 

[...] a duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto o filhote 

do homem ainda não conseguia bastar-se; a criança então, mal adquiria algum 

desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e partilhava de seus trabalhos e 

jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem jovem, 

sem passar pelas etapas da juventude.  

 

Nessa perspectiva, a sociologia da infância surge em um momento de descaso com os 

infantes e contribui com um olhar diferenciado para a concepção de infância e promove 

críticas à psicologia do desenvolvimento comportamental, principalmente no que se refere às 

universais etapas de desenvolvimento da criança. Abramowicz (2019, p. 10) comenta que esse 

movimento da sociologia da infância permitiu perceber a infância para além dos engessados 

―paradigmas teórico hegemônicos‖ que imperavam nesse período. 

Ao pontuar a singularidade da infância, Ariès (1986 p. 65) descreve o lugar que a 

infância ocupa separada da sociedade adulta, onde é possível observar ―que os sinais de seu 

desenvolvimento se tornaram particularmente numerosos e significativos‖. Desta forma, a 

singularidade da infância de dá numa diferenciação entre comportamento infantil e adulto em 

um dado momento histórico e social. 

O sentido etimológico do vocábulo infância, de acordo com o dicionário Michaelis
4
 

(on-line), vem do latim infantia e significa ―período da vida, no ser humano, que vai desde o 

nascimento até o início da adolescência‖. 

Para Barbosa, Delgado e Tomás (2016, p. 104), ―as tentativas de afirmar um 

significado único e consensual sobre o que caracteriza a infância e as crianças são 

continuamente questionadas […], pois infância é um conceito instável, ambíguo, ambivalente 

                                            
4 http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/inf%C3%A2ncia/  

 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/inf%C3%A2ncia/
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e difícil de normatizar‖. E Corsaro (2011, p. 42) acrescenta ainda a esta discussão que, 

embora a infância represente ―um período temporário para a criança, é uma categoria 

estrutural permanente na sociedade‖. 

Com mais de 30 anos de estudo na área da sociologia da infância, Corsaro (2011) nos 

tem auxiliado a compreender o desenvolvimento social da criança, ao tempo em que nos 

apresenta o que ele denomina de nova sociologia da infância. Em sua obra, encontramos 

exposição sobre a infância enquanto categorial social, o conceito de cultura de pares, a noção 

de reprodução interpretativa, interação e aprendizagem. 

De acordo com Corsaro (2011, p. 16), a sociedade tem dificuldade para ―reconhecer a 

infância como uma forma estrutural‖ e tende a compreendê-la tão-somente ―como um período 

em que as crianças são preparadas para o ingresso na sociedade, mas as crianças já são uma 

parte da sociedade desde seu nascimento, assim como a infância é parte integrante da 

sociedade‖. 

Ao propor uma nova sociologia da infância, Corsaro (2011, p. 31) faz críticas ao termo 

socialização que, para ele, carrega o sentido de individualidade e ―preparação da criança para 

o futuro‖, enquanto que, em sua proposta, a ―noção de reprodução
5
 interpretativa‖ é um termo 

que agrega o sentido de inovação e criatividade da participação infantil em sociedade, posto 

que ―as crianças criam e participam de suas próprias e exclusivas culturas de pares quando 

selecionam ou se apropriam criativamente de informações do mundo adulto para lidar com 

suas próprias e exclusivas preocupações‖. 

Corsaro (2011, p. 22-23) defende que: 

 

[...] qualquer teoria sociológica das crianças que tente explicar a compreensão e o 

uso que elas fazem das informações provenientes do mundo adulto, bem como sua 

participação e a organização de seus mundos com os pares, deve considerar o nível 

de desenvolvimento cognitivo da criança. 

 

Em sua construção histórica, o conceito de infância não pode ser singular e se 

modifica por meio das experiências biológicas, culturais e sociais. Para Alves (2013, p. 183), 

as crianças vivem a infância de diferentes modos, ―ou por que não dizer, suas infâncias. 

Infâncias, já que os primeiros anos de vida não acontecem de uma forma padronizada para 

todas as crianças, em todas as gerações e se apresentam mutantes‖. 

                                            
5
 Como é apresentado por Corsaro (2011, p. 32-33): “O termo reprodução inclui a ideia de que as 
crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, mas contribuem ativamente para a 
produção e mudanças culturais”. Por sua vez, a “estrutura social existente” e a “reprodução social” 
restringem a participação das crianças. 
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Kramer (2006b, p. 13), ao discorrer sobre a ―infância e sua singularidade‖, esclarece 

que a infância tem um componente social e, por isso, insere-se como ―categoria da história 

humana‖, assim, ―história de cada um‖. Cada infância reflete o modo de ser criança e estar no 

mundo, é produto das mais diversas experiências da criança. 

Corsaro (2011, p. 128) notadamente aponta a importância da cultura de pares para a 

formação social na infância que, em sua obra, pode ser concebida como um ―conjunto estável 

de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e 

compartilham em interação com as demais‖. Logo, para esse autor, o desenvolvimento social 

da criança se dá mediante a ―introdução das crianças aos aspectos materiais e simbólicos da 

cultura de pares por suas famílias e pela mídia‖ (CORSARO, 2011, p. 14).  

Corsaro (2011, p. 15), ao afirmar que ―a infância é uma categoria que nunca 

desaparece‖, apresenta-nos dois conceitos considerados centrais para o entendimento da 

―nova sociologia da criança‖, conforme descrito abaixo: 

 

1 - [...] as crianças são agentes sociais, ativos e criativos, que produzem suas 

próprias e exclusivas culturas infantis, enquanto, simultaneamente, contribuem para 

a produção das sociedades adultas [...] uma ideia retirada do mundo adulto, mas 

ampliada e com um novo significado. [...] engenhosidade das crianças. 

 

2 –[...] a infância – esse período socialmente construído em que as crianças vivem 

suas vidas – é uma forma estrutural. [...] infância como uma forma estrutural 

queremos dizer que é uma parte da sociedade, como classes sociais e grupos de 

idade. Nesse sentido as crianças são membros ou operadores de suas infâncias. 

 

Oliveira-Formosinho (2007, p. 21), ao falar sobre o desenvolvimento social na 

infância, nos ajuda a compreender a afirmação anterior, ao escrever que a criança precisa ser 

percebida ―como competente e como sujeito de direitos‖ e, como agentes sociais no processo 

de formação, ―parte-se dos seus interesses como motivação para a experiência educativa‖. 

Em se tratando de desenvolvimento social na infância, Sarmento (2007, p. 36) 

argumenta ainda que as culturas infantis concentram no conjunto das experiências vivenciadas 

pelas crianças ―o mais importante aspecto na diferenciação da infância‖. 

Ao apresentar reflexões sobre as teorias sociais da infância, Corsaro (2011, p. 17) 

afirma que há um crescente interesse pelos estudos das crianças na sociedade e, em suas 

publicações, traz como alternativa uma nova abordagem teórica para explicar ―o lugar das 

crianças na estrutura social‖ como sujeitos ativos e que colaboram com sua socialização e 

desenvolvimento.  

No que diz Corsaro (2011, p. 17-19), a sociologia, historicamente, colocou as crianças 

à margem da sociedade com suas teorias tradicionais ao reafirmar a posição de subordinação 
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das crianças na sociedade, como dependentes consumidores da cultura instituída dos adultos. 

As crianças, para os adultos, nesse contexto, são vistas por eles numa concepção de vir a ser, 

na perspectiva do que se tornarão quando adultos e de como contribuirão com a sociedade. 

Segundo Corsaro (2011, p. 18-19), os estudos impetrados por cientistas construtivistas 

na sociologia apresentam a origem do comportamento infantil como construções sociais e não 

essencialmente biológicas ou simplesmente fatos sociais óbvios. Devido aos novos estudos 

nessa área, conforme ele expõe, a infância é interpretada como construção social. 

Corsaro (2011, p. 22) cita em Bourdieu (1997, 1993) a ―noção de habitus” para 

explicar como os atores sociais, mediante contínua e rotineira participação ―em seus mundos 

sociais, adquirem um conjunto de predisposições para agir e ver as coisas de uma determinada 

maneira‖. Esses habitus inicialmente são exercitados na sociedade e permanece em ação de 

forma produtiva pela tendência da criança, e de todos os atores sociais, de manter seu 

sentimento de identidade e lugar no mundo.  

Corsaro (2011, p. 22) discorre sobre a socialização das crianças numa reflexão que 

considera também o modelo teórico construtivista, onde muitos psicólogos do 

desenvolvimento inferem que as crianças adotam um comportamento muito mais ativo do que 

passivo; apropriando-se das informações disponíveis em seu ambiente, elas constroem sua 

interpretação pessoal do mundo. 

Corsaro (2011, p. 22-23), ao propor o estudo empírico sobre ―a evolução do 

conhecimento em crianças‖, relata que Piaget contribuiu com essa redefinição do olhar 

sociológico das crianças com base nos aspectos biológicos e epistemológicos (estudo do 

conhecimento).  

 

Piaget acreditava que as crianças, desde os primeiros dias da infância, interpretam, 

organizam e usam informações do ambiente, vindo a construir concepções 

(conhecidas como estruturas mentais) de seus mundos físicos e sociais. 

(CORSARO, 2011, p. 22-23). 

 

Piaget (1998) buscou elucidar a relação interdependente entre processos biológicos e 

cognitivos, pesquisou como o sujeito constrói o conhecimento e como ele aprende. A partir 

dessa teoria, surge o movimento construtivista, que define a construção do conhecimento 

como sendo um progressivo processo de adaptação, onde os esquemas conceituais das 

crianças são restaurados a partir de um conjunto de estágios e experiências cada vez mais 

complexas. 

De acordo com a teoria construtivista, a aprendizagem envolve construção de 

estruturas cognitivas e evolutivas, as quais são responsáveis pela ação consciente dos sujeitos 
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(PIAGET, 1978) e cada indivíduo tem capacidade de aprender autonomamente ao longo da 

vida.  

Para Piaget (1998), a construção do conhecimento está relacionada à interação sujeito 

e objeto. Essa interação possibilita uma experiência com o mundo físico e abstrato, bem como 

aprimora a capacidade metacognitiva do aprendiz, funcionando como instrumento de 

expressão de ideias e comandos suscitados pelo aluno para gerar novos conhecimentos.  

Corsaro (2011, p. 23) destaca a importância da teoria piagetiana de estágios de 

desenvolvimento para os estudos da sociologia da criança, à medida que estes estágios nos 

indicam que as crianças ―percebem e organizam seus mundos de maneira qualitativamente 

diferentes dos adultos‖. 

Vygotsky (1991) enfatiza o papel da mediação e da interação na resolução de 

problemas e contribui significativamente para a pedagogia com os estudos sobre a interação 

do sujeito com o meio por intermédio da linguagem, as zonas de desenvolvimento e a 

construção das aprendizagens.  

Nos estudos de Vygotsky (1991), as funções mentais superiores dos indivíduos surgem 

de processos sociais e ao longo do desenvolvimento humano se formam os processos sociais e 

psicológicos a partir da interação entre ferramentas ou artefatos culturais e entre os indivíduos 

e suas aquisições. 

Vygotsky (1988) apresenta inicialmente dois níveis de desenvolvimento: o real, 

representado pelas funções mentais já adquiridas ou formadas pelo sujeito, aquilo que é capaz 

de fazer sozinho, e o potencial, o qual representa a capacidade que o sujeito tem de construir 

conhecimento com a ajuda de outros. A aprendizagem interage com o desenvolvimento, 

determinando a ação nas zonas de desenvolvimento proximal, a qual compreende a separação 

entre o nível de desenvolvimento real e o potencial. 

As interações sociais são centrais nos estudos de Vygotsky (1988) e partem do 

princípio de que a aprendizagem e o desenvolvimento estão inter-relacionados. É considerável 

a importância que esse autor conferia à ação dos outros como mediadores da aprendizagem, 

auxiliando os aprendizes na resolução de problemas, ao partir do nível mais simples de 

desenvolvimento para o mais elevado, de acordo com as zonas de desenvolvimento de cada 

sujeito.  

O aprendiz utiliza-se da ação e da experiência para dar sentido ao mundo que o cerca e 

produzir conhecimento. Quanto maior for o grau de dificuldade apresentado em uma situação-

problema, mais complexa será a ação a ser exigida para a solução da mesma e, segundo 
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Vygotsky (1991, p. 21), ―as crianças resolvem suas tarefas práticas com a ajuda da fala, assim 

como dos olhos e das mãos‖. Logo, é pela atividade concreta que ele aprende. 

Dos estudos de Vygotsky, Corsaro (2011, p. 25-26) destacou ―o papel ativo da criança 

no desenvolvimento humano‖ e ―que o desenvolvimento social da criança é sempre o 

resultado de suas ações coletivas, que ocorrem localizadas em uma dada sociedade. Assim, se 

a sociedade passa por mudanças que afetam o indivíduo, ocorrem mudanças nas estratégias 

utilizadas para lidar com essas demandas, enquanto ação coletiva (práticas) que induz a novas 

competências e conhecimentos, fruto da transformação das habilidades e dos conhecimentos 

conquistados anteriores. 

As atividades práticas e a ação mediadora do adulto, ao agir na zona de 

desenvolvimento proximal, favorecem a superação dos obstáculos e o aprimoramento das 

funções mentais superiores. É no processo de trocas com o meio que os aprendizes ―adquirem 

a capacidade de ser tanto sujeito como objeto de seu próprio comportamento‖ (VYGOTSKY, 

1991, p. 21), ou seja, de sua aprendizagem.  

Nas sociedades ocidentais, as crianças começam, desde o nascimento, a participar das 

rotinas culturais, assim, segundo Corsaro (2011, p. 32): 

 

[...] quando as habilidades comunicativas e a linguagem da criança são limitadas, a 

interação social segue em consonância com a suposição „como se‟. Ou seja, bebês 

são tratados como socialmente competentes (‗como se‘ fossem capazes de 

intercâmbios sociais). Ao longo do tempo, devido a essa atitude de ‗como se‘, as 

crianças passam de uma limitada a uma plena participação nas rotinas culturais.  

 

Corsaro (2011, p. 26) destaca a ―internalização ou apropriação da cultura pelo 

indivíduo‖ como um dos fundamentos dos estudos de Vygotsky (1991). Com ênfase no uso 

da ―linguagem, que codifica a cultura e é uma ferramenta de participação nela‖, onde ―a 

linguagem e outros sistemas de significado [...] são criados pela sociedade ao longo da 

história e são alternados com o desenvolvimento cultural‖. Com esse entendimento a partir de 

Vygotsky (1991), pode-se dizer que, por meio da aquisição e uso da linguagem, as crianças 

têm ferramentas para reproduzir uma cultura. 

Com o tema ―Reprodução interpretativa: as crianças participam coletivamente na 

sociedade‖, Corsaro (2011, p. 31) aborda que as teorias sociológicas da infância não podem 

considerar o desenvolvimento social infantil apenas como um processo de internalização 

isolado ―dos conhecimentos e habilidades de adultos pela criança‖. Há que se considerar o 

papel que a ―atividade coletiva e conjunta‖ ocupa nesse processo de socialização e ―como as 

crianças negociam, compartilham e criam cultura com adultos e entre si‖. 
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A cultura emoldura a discussão sobre a nova sociologia da infância e, para a 

compreensão da concepção de reprodução interpretativa, Corsaro (2011, p. 32) traz o uso da 

linguagem e a participação das crianças em rotinas culturais como elementos de destaque para 

o desenvolvimento social da mesma. Como um ―sistema simbólico‖, a língua ―codifica a 

estrutura local, social e cultural‖, além de manter e criar realidades psicológicas e sociais que, 

ao se inter-relacionarem, cooperam para a realização das rotinas da vida social das crianças.  

Pinto e Sarmento (1997, p. 7), ao discorrerem sobre a invenção da infância, relatam o 

mundo social da criança, sua convivência com os adultos na formação do seu papel social. 

Para esses autores, ―interpretar as representações sociais das crianças pode ser não apenas um 

meio de acesso à infância como categoria social, mas às próprias estruturas e dinâmicas 

sociais que são desocultadas no discurso‖ (PINTO; SARMENTO, 1997, p. 7) 

Através da linguagem, os processos de comunicação se mostram como ação direta das 

práticas sociais. Pinto e Sarmento (1997, p. 7) corroboram com essa discussão; para estes 

autores, o ―olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos adultos deixa 

na penumbra ou obscurece totalmente‖, expressando outras formas de comunicação e de 

entender o mundo. 

O que é possível inferir a partir dessas observações? As práticas sociais estão 

presentes no cotidiano, em situações da realidade, no mundo social, na convivência das 

crianças com seus pares. Ao vivenciar situações de comunicação, são construídas as bases 

para estabelecer as relações sociais e o fortalecimento dos laços socioafetivos.  

A participação ativa das crianças nas rotinas culturais é ressaltada por Corsaro (2011, 

p. 32) como essencial para a reprodução interpretativa. O habitual, o óbvio e comum, das 

atividades rotineiras possibilita ―às crianças e a todos os atores sociais a segurança e a 

compreensão de pertencerem a um grupo social‖. Nesse sentido, as rotinas culturais acolhem 

a ideia de que os atores sociais são competentes para lidar com os problemas, o impreciso e o 

inesperado, no conforto e segurança da vida cotidiana. 

A partir do exposto, pode-se concluir que crianças produzem cultura, são 

influenciados pela cultura dos seus pares ao tempo em que também a influenciam. Assim, o 

ativo e contínuo processo de interação com adultos e outras crianças dentro da cultura 

contribuem significativamente para o seu desenvolvimento social. 
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2.2.3 Interações e brincadeiras: a experiência educativa a partir da prática social 

 

O conhecimento está ligado à condição humana de aprender sempre e desenvolver-se 

com a história e a cultura num longo e lento processo relacional de ideias, marcado pela 

elaboração do pensamento e pelas ações expressas nas experiências ressignificadas 

continuamente em contextos sociais. 

Nesse sentido, ao considerar que as crianças aprendem a partir de experiências 

concretas com seus pares, pela consciência do corpo, tomamos o que diz Freire (1976, p. 34), 

compreendendo que o ato de aprender envolve corpo e consciência, conhecimento e cultura: 

      

Veja que a mão humana é tremendamente cultural. Ela é fazedora, ela é 

sensibilidade, ela é visibilidade; a mão faz proposta, a mão idealiza, a mão pensa e 

ajeita. E eu faço ênfase nesses movimentos pelos quais o corpo humano vira corpo 

consciente. O corpo se transforma em corpo perceptor. E ele descreve, ele anota que, 

em sua transformação, a vida social está mudando também. O corpo age e, durante 

suas atitudes, ele desaninha de si e de suas relações o conhecimento sobre a vida 

[…] O corpo expressa suas descobertas, esse corpo se agrupa em um grupo e se 

expõe em movimentos sociais.   

 

Da mesma forma, por meio da reprodução interpretativa, de acordo com Corsaro 

(2011, p. 36), as crianças integram-se ―em suas culturas como reprodutiva‖. Nesse sentido, 

elas ―não se limitam a imitar ou internalizar o mundo em torno delas. Elas se esforçam para 

interpretar ou dar sentido a sua cultura e participarem dela‖. Assim, as crianças buscam dar 

significado ao mundo adulto na tentativa de ―produzir coletivamente seus próprios mundos e 

cultura de pares‖. 

Para Corsaro (2011, p. 36), à medida que as crianças ―se tornam parte de suas culturas 

têm ampla liberdade interpretativa para dar sentido aos seus lugares no mundo‖. Para o 

referido autor, praticamente toda forma de interação que se dá nas experiências de rotina 

diária é muito favorável para que as crianças afinem suas práticas, ampliem seus 

conhecimentos e desenvolvam progressivamente competências culturais.  

Nos principais documentos curriculares que referendam a Educação Infantil no Brasil, 

as ―brincadeiras e interações‖ são eixos estruturantes, presentes inclusive nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009) e na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018a).  

Qual o sentido do brincar para as crianças? Que motivações as levam a brincar e 

vivenciar repetidamente os mesmos jogos simbólicos? O que nos dizem essas crianças sobre 

suas necessidades de representação da realidade enquanto brincam? 



70 

 

Para Winnicott (1975, p. 63), brincar é uma atividade ―natural e universal‖ inerente 

aos seres. O brincar tem um sentido e uma intencionalidade que reflete o modo como a 

criança percebe e apreende a realidade em que está imerso 

As brincadeiras funcionais são tidas por Wallon (2007, p. 54-55) como experiências, 

onde os bebês, por meio de movimentos simples – ―estender e encolher os braços ou as 

pernas, agitar os dedos, tocar objetos, imprimir-lhe um balanço, produzir ruídos ou sons‖ – , 

entre outras ações, buscam sensações e efeitos que podem se aplicar a ―uma atividade cuja 

interpretação é mais complexa‖, além disso ―diverte-se em juntar, combinar entre si objetos, 

modificá-los, transformá-los e criar novos. 

Segundo Vygotsky (1991, p. 123), brincar favorece o desenvolvimento psicológico 

(emoção e cognição) no que compete à afetividade, à motricidade, à inteligência, à 

sociabilidade e à criatividade, entre outros aspectos: desenvolvem-se através de brinquedo 

como oficina, marionetes, jogos de montar, disfarces, instrumentos musicais. 

Para Kishimoto (1996, p, 18), o brinquedo representa determinados contextos da 

realidade. ―O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções‖, pode-se dizer que ―o 

brinquedo metamoforseia e fotografa a realidade. Não reproduz apenas objetos, mas uma 

totalidade social‖. Assim, o brinquedo possibilita à criança agir sobre determinados objetos, 

lidar com elementos da realidade e manipulá-los. 

O brincar, em Vygotsky (1991, p. 117), apresenta-se como um valioso elemento para a 

formação social da criança. ―A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na 

criança; pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às 

restrições situacionais".  

Piaget (1998, p. 160) dá destaque ao brincar enquanto elemento primaz para o 

desenvolvimento intelectual da criança e usa este tema para explicar como a criança aprende. 

Assim:  

 

Cada ato de inteligência é definido pelo desequilíbrio entre duas tendências: 

acomodação e assimilação. Na assimilação, a criança incorpora eventos, objetos ou 

situações dentro de formas e pensamentos, que constituem as estruturas mentais 

organizadas. Na acomodação, as estruturas mentais existentes reorganizam-se para 

incorporar novos aspectos do ambiente externo. Durante o ato de inteligência, o 

sujeito adapta-se às exigências do ambiente externo, enquanto, ao mesmo tempo, 

mantêm sua estrutura mental intacta. O brincar neste caso é identificado pela 

primazia da assimilação sobre a acomodação. Ou seja, a criança assimila eventos e 

objetos às suas estruturas mentais (PIAGET, 1998, p.139). 
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Vygotsky (1991, p. 48) explica que, por meio do jogo simbólico, a criança tem a 

possibilidade de vivenciar situações-problema como forma de resolver conflitos e 

compreender as relações sociais. Assim: 

 

A criança, ao brincar de faz de conta, cria uma situação imaginária podendo assumir 

diferentes papéis, como o papel de um adulto. A criança passa a se comportar como 

se ela fosse realmente mais velha, seguindo as regras que esta situação propõe.  

 

De acordo com Kishimoto (1994, p. 30), a ―brincadeira é o lúdico em ação‖, ação que 

é incorporada pela criança ao corresponder as regras do jogo, ao lúdico. O brinquedo, por sua 

vez, incita a representação de imagens que chamam a atenção para determinados aspectos de 

sua realidade. 

Vygotsky (1991, p. 98) faz referência às brincadeiras infantis como estratégia 

cognitiva utilizada pelas crianças para lidar com ―uma situação imaginária‖ empregada por 

elas e onde podem ―no mundo da fantasia, satisfazer desejos até então impossíveis para a sua 

realidade‖. Nesse sentido, Kishimoto (2007, p. 18) endossa o que é dito por Vygotsky (1991) 

ao afirmar que ―o brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que evocam 

aspectos da realidade‖.  

Vygotsky (1991, p. 118) coloca que ―as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real 

e moralidade‖. Diante do exposto, compreendemos que, enquanto brinca, a criança se situa no 

mundo, descobre o seu intrincado e complexo processo, aprende a lidar com as regras e viver 

em sociedade. 

Por meio das brincadeiras, a criança desenvolve suas competências cognitivas, 

emocionais e sociais. E, como lembra Vygotsky (1991, p. 147), ―a brincadeira da criança é 

sempre emocional, desperta nela sentimentos fortes e nítidos [...] e, por esse motivo, constitui 

as primeiras formas de comportamento consciente que surgem na vida emocional‖. 

De acordo com Wallon (2007, p. 67), por meio das brincadeiras, a criança repete ―as 

impressões que acabou de viver. Reproduz, imita‖. Nesse caso, ―a imitação é a regra das 

brincadeiras. A única acessível a elas enquanto não puderem ir além do modelo concreto, 

vivo, para ter acesso à instrução abstrata‖ (WALLON, 2007, p. 67).  

Winnicott (1975, p. 75), sobre o desenvolvimento infantil e a brincadeira como 

elemento de comunicação e socialização, esclarece que: ―A característica essencial do que 

deseja comunicar refere-se ao brincar como uma experiência, sempre criativa, uma 

experiência na continuidade espaço tempo, uma forma básica de viver‖.  
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Wallon (2007, p. 67) explica ainda que, inicialmente, a compreensão da criança é tão-

somente ―uma assimilação do outro a si e de si ao outro, na qual a imitação desempenha 

precisamente um grande papel. (...) a imitação não é qualquer uma, é muito seletiva na 

criança‖.  

Winnicott (1975, p. 79-80) faz destaque ao brincar e seu papel para a formação da 

criança ao dizer que:  

 

É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem na sua 

liberdade de criação, [...] é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança 

ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo 

criativo que o indivíduo descobre o eu (self). 

 

A brincadeira, o jogo, brinquedo, enfim toda forma lúdica de expressão na infância 

insere a criança na cultura de seus pares, a aproxima, por reprodução criativa de toda uma 

gama de experiência, da natureza e das construções humanas.  Ao tempo em que faz fluir a 

imaginação e a tomada de consciência de si e do outro, com as incertezas, medos e conflitos 

da existência com criatividade e segurança. 
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3  MERGULHANDO NO CAMPO DA PESQUISA: metodologia e métodos  

 

A metodologia da pesquisa é delineada neste capítulo, onde apresentamos o tipo de 

pesquisa e a trajetória, a abordagem de trabalho de campo, os instrumentos, os sujeitos, a 

recolha dos dados e posterior análise, o que contribuiu para a compreensão do objeto de 

estudo e a organização dos resultados. 

 

3.1 Desenho metodológico: do estudo de caso à observação participante no trabalho de 

campo 

 

Para compreender o fenômeno em questão, optamos pela pesquisa qualitativa com 

apoio de dados quantitativos, ao mesmo tempo em que é também descritiva e de intervenção, 

por procedimento de estudo de caso, por deduzir que essa modalidade investigativa oferece 

ferramentas para melhor percebermos a realidade, a cultura do outro, seus saberes, sua prática 

social, suas transformações e suas permanências. 

Os métodos qualitativos, sem dúvida, contribuíram com este estudo ao propor 

processos que corroboram, de maneira racional e intuitiva, com as observações da cultura, as 

quais podem contribuir para a melhor apreensão e compreensão do fenômeno estudado, que 

foi o diálogo entre arquitetura educacional e Educação Infantil na elaboração do PPP do 

CIEISG. 

A intencionalidade de um estudo de caso, sob a ótica observacional, se deu para 

interpretar e apreender os significados e significantes presentes no cenário de investigação. 

Nesse sentido, foram relevantes os dados qualitativos e até mesmo quantitativos, fruto das 

implicações em campo, das observações e referências empíricas e teóricas que embasam este 

estudo. 

A pesquisa qualitativa, segundo Denzin e Lincoln (2005, p. 17), envolve a coleta de 

dados empíricos e possibilita a investigação do fenômeno a partir de ―estudo de caso; 

experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produções 

culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais‖, entre outros.  

Utilizamos o estudo de caso para amparar metodologicamente este estudo e nos 

fundamentamos no que tem sido explicitado por diferentes estudiosos desse assunto, como 

Yin (2010), André (2013) e Alves-Mazzotti (2006).  

Yin (2010, p. 39), ao descrever o estudo de caso, chamou nossa atenção para a 

pesquisa enquanto prática/atividade de campo, por se tratar de ―uma investigação empírica 
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que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes‖. 

Em campo, de acordo com as orientações de um estudo de caso, o presente objeto de 

estudo foi delineado, reunindo elementos para compreendê-lo a partir da dinâmica do grupo 

pesquisado, o que só foi possível mediante minha inserção no contexto natural e dinâmico em 

que esse fenômeno ocorria, permitindo, assim, acessar dados concernentes às experiências, 

práticas culturais e artifícios sociais que davam unidade ao grupo e revelava suas crenças e 

subjetividades. 

O uso do estudo de caso se aplicou a esta investigação por ser uma opção de estudo 

que, como aponta Alves-Mazzotti (2006, p. 644), pôde revelar ―condições de vida não usuais‖ 

e eventos instigantes e raros de interação dos atores sociais observados no trabalho de campo. 

Desse modo, ―justifica a análise em profundidade de qualquer caso em que ocorram tais 

padrões de comportamento‖ (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p. 644).  

Por se tratar de uma pesquisa empírica, o estudo de caso é amplamente utilizado por 

estudiosos quando se busca investigar um fenômeno atual e que faz parte do contexto da 

realidade, principalmente quando se quer abranger o fenômeno na sua forma mais natural e o 

contexto em que este acontece, embora não esteja claramente determinado. 

Os processos dialógicos foram preponderantes para a pesquisa, as quais possibilitaram 

reflexões sobre as atuações e observações da pesquisadora no campo, contribuindo ainda para 

qualificar suas impressões, sentimentos e novas indagações que se tornam dados relevantes e 

elementos de reconhecimento do fenômeno na pesquisa. 

Em Alves-Mazzotti (2006, p. 646), encontramos a ―generalização analítica‖ aplicada 

ao estudo de caso; dessa forma, o que nos interessa enquanto pesquisadora não são os casos 

que representam uma dada população onde os resultados são generalizados, mas o fato de que 

―a partir de um conjunto particular de resultados, ele pode gerar proposições teóricas que 

seriam aplicáveis a outros contextos‖ (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p. 646), e nesse sentido é 

que buscamos conhecer nosso fenômeno de estudo. 

Na fase exploratória deste estudo, buscamos a priori definir quais as unidades de 

análise que seriam relevantes, o que nos auxiliou na definição do ―caso‖ e, para tanto, nos 

utilizamos do postulado de André (2013, p. 98) e, assim, nos propomos a ―confirmar – ou não 

– as questões iniciais, estabelecer os contatos iniciais para entrada em campo, conforme 

princípios éticos, localizar os participantes e estabelecer mais precisamente os procedimentos 

e instrumentos de coleta de dados‖. 
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A observação participante, enquanto técnica de pesquisa, conduziu esta investigação 

para o centro do fenômeno, o que favoreceu a evidência de experiências e interações sociais 

marcadas pelo mergulho na cultura da comunidade da vila de Serra Grande, Uruçuca-BA. 

Através dela, iniciamos a primeira etapa da investigação, a descrição do fenômeno. 

Para compreender de que forma o projeto arquitetônico do CIEISG dialoga com a 

comunidade, provocando a necessidade de se produzir um PPP que integre interações sociais 

na concepção de comunidade educadora, territórios educativos e educação integral, nos 

apoiamos na observação participante dos contextos socioculturais de Serra Grande (distrito de 

Uruçuca-BA), onde fosse possível a descrição de uma comunidade, de sua cultura, sonhos, 

crenças e participação ativa no processo educativo local.  

Com a observação participante, esta pesquisa buscou não somente descrever a cultura 

e as práticas sociais da comunidade de Serra Grande, mas possibilitou à pesquisadora colocar-

se na condição de nativo, de parte da equipe e, assim, acompanhar o ponto de vista do 

colaborador, daquele que vive a cultura em sua afinidade com a vida, e entender a sua visão 

de mundo, aprendendo com eles. 

O contato com a cultura local ajuda a entender a natureza e a força da prática social. 

Assim, é possível compreender as relações existentes entre a atividade humana e o sistema 

social e cultural que regulam as atividades habituais do grupo social envolvido na educação 

de Serra Grande, a partir de ambientes constituídos culturalmente.  

Olhar para a prática social da comunidade de Serra Grande tornou-se importante para 

este estudo por ser um ponto de referência para a participação da comunidade e seu efetivo 

envolvimento na discussão da educação local. Observamos ainda que os saberes da cultura 

local circulam na formação da identidade desse território e se faz presente na educação dessa 

coletividade por meio de seus atores sociais e seus espaços com potencial educativo. 

A partir da observação da prática social da referida comunidade, houve uma maior 

aproximação com a cultura local, a descrição desses saberes em sua relação com diversas 

aprendizagens a partir das relações sociais, da vivência cultural e dos espaços, bem como dos 

atores sociais que, em alguns momentos, são também agentes educativos que emergem desse 

contexto: os terreiros, a igreja, a capoeira, a praça, a represa, o sarau, os jangadeiros, as 

erveiras, os artesãos, etc.    

Atores sociais que trazem histórias de vida e valiosas narrativas, carregadas de mitos, 

crenças, sabedorias centenárias, ensinamentos, entre tantos saberes que formam a identidade 

coletiva, que ressignificam seu território transformando as práticas sociais em práticas 

educativas. 
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3.2 Percurso investigativo: lócus, cenários, contextos e atores - o território, a comunidade e o 

trabalho de campo 

 

A metodologia da pesquisa, cumprindo o que se espera de uma pesquisa qualitativa de 

estudo de caso, adotou como procedimentos de investigação: identificar o objeto e campo de 

investigação, estabelecer uma consistente questão de pesquisa, apresentar a intenção de 

pesquisa ao grupo focal para a devida apreciação e aquiescência, coleta de dados in loco 

através de observações, participação nos eventos e situações cotidianas vivenciadas na 

comunidade, entrevistas, narrativas orais, análises de documentos, etc. 

Durante a investigação, o diálogo desta pesquisadora com o campo e com os atores 

sociais que participaram da pesquisa aconteceu mediante longos momentos de comunicação e 

observação destes, o que possibilitou tecer um olhar sobre o objeto da investigação e as 

subjetividades que abarcam o fenômeno e que são partilhadas por aqueles que compõem o 

grupo de colaboração do estudo. 

Durante a pesquisa de campo, aconteceram as aproximações com o pesquisador, os 

atores sociais e sua realidade cotidiana, envolvendo rigor e sensibilidade, fundindo 

investigador e método de investigação ao tentar perceber o fenômeno de dentro, ao 

compartilhar a cultura e as vivências, nos bate-papos informais, nos encontros formais e os 

longos discursos narrativos, tão comuns a esse povo, que guarda suas memórias e valoriza as 

histórias orais.   

 

3.2.1  Lócus da pesquisa 

 

O lócus da pesquisa foi a Comunidade de Serra Grande, distrito do Município de 

Uruçuca-BA, tendo como referência inicial a construção do Centro Integrado de Educação 

Integral, que atenderá a Educação Básica. 

Serra Grande está localizada na região cacaueira, litoral sul da Bahia (Figuras 1 e 2), 

entre os municípios de Ilhéus e Itacaré; está a 40 km da sede do município de Uruçuca. É uma 

vila com aproximadamente 4 mil habitantes, tem 20 km de praia, cercada por Mata Atlântica, 

está dentro do Parque Estadual da Serra do Conduru, que é uma Área de Proteção Ambiental 

– APA, localizado em área dos municípios de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca, conforme Figura 3.   
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Figura 1 – Mapa do Brasil situando o Estado da Bahia e mapa da região cacaueira mostrando 

a localização da microrregião Ilhéus-Itabuna 

 

 

 

 

Fonte: Slides do Projeto Arquitetônico, cedidos por Beatriz Goulart e Wikipédia, a enciclopédia livre 

(adaptação da pesquisadora), 2019.  

 

 

Figura 2 – Mapa da região cacaueira mostrando a localização de Uruçuca e o distrito de Serra 

Grande (Imagem satélite) 

 
Fonte: Slides do Projeto Arquitetônico, cedidos por Beatriz Goulart (adaptação da pesquisadora), 2019. 
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Figura 3 – Mapa Estado da Bahia, com destaque do Parque Estadual da Serra do Conduru, 

área de proteção ambiental, onde está localizada a vila de Serra Grande, Uruçuca-

BA 

 

 

Fonte: Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, 2005 (Adaptações realizadas pela 

pesquisadora, 2019). 

 

O município de Uruçuca-BA, de acordo com o censo escolar, atendeu na Educação 

Básica, em 2020, 4.938 alunos nas esferas administrativas municipal e estadual (Tabela 1); 

deste total, coube à Educação Infantil o atendimento de 696 crianças da área rural e urbana. 

Do total de crianças atendidas na Educação Infantil, apenas a 177 crianças foi disponibilizado 

o atendimento integral na creche, representando um déficit muito grande se considerarmos 

que esse município tem aproximadamente 20.413 habitantes
6
, conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2020. 

 

 

 

                                            
6
 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2020. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/urucuca.html  

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/urucuca.html
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Tabela 1 – Matrícula inicial em 2020 na rede municipal de Educação de Uruçuca-BA 

 

Uruçuca 

– 

Matrícula 

Inicial 

Ensino Regular 

 

EJA 

Educação Infantil 

Ensino 

Fundamental 

Médi

o EJA Presencial 

Creche Pré-escola 

Anos 

Iniciai

s 

Anos 

Finai

s 
 Fundament

al 

Médi

o 

Parcial Integral Parcial 

Integr

al 

Parcia

l 

Parci

al 

Parci

al 

Estadual 

Urbana 

0 0 0 0 0 0 586 0 153 

Estadual 

Rural 

0 0 0 0 0 0 231 0 0 

Municipal 

Urbana 

50 177 386 0 1.184 1.237 0 421 0 

Municipal 

Rural 

0 0 83 0 347 0 0 83 0 

Estadual 

e 

Municipal 

50 177 469 0 1.531 1.237 817 504 153 

Fonte: Censo Escolar 2020, INEP, 2020.  

 

Tabela 2 – Atendimento da rede municipal de Educação, Uruçuca-BA 

 

Instituições Estudantes Docentes 

2 de educação infantil  

1.213 

982 

 

334 

65 

7 de ensino fundamental 

30 rurais (salas isoladas) 

4 de ensino médio   

TOTAL 2.195 399 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Uruçuca (dados de 2020). 

 

Ao compararmos os dados do Censo Escolar 2020, que apresenta a matrícula inicial do 

município (Tabela 1), com os dados provenientes das informações apresentadas pela 

Secretaria de Educação do município (Tabela 2) e que estão registrados também no PPP do 

CIEISG, observamos que, no decorrer do ano, o número de alunos diminuiu de 2.227 

(matrícula inicial) para 2.195, o que não foi muito, se considerarmos o contexto da pandemia.  
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Tabela 3 – Instituições educacionais da rede municipal de Educação, Uruçuca-BA, no distrito 

de Serra Grande 

 

Instituições municipais Estudantes Docentes 

 

Creche Municipal Eva Santos. 

250  
18 

35 Escola de Ensino Fundamental Eliés Haun 783 

 

TOTAL 1033 53 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Uruçuca (dados de 2020). 

 

 

Figura 4 – Localização dos espaços educativos em Serra Grande, Uruçuca-Ba 

 
Fonte: Imagem cedida do acervo pessoal da arquiteta Beatriz Goulart, 2019. 

Legenda: A – Creche e Pré-escola; B – Ensino Fundamental (I e II) e Ensino Médio.  

 

A população local de Serra Grande e comunidade circunvizinha conta com três 

instituições públicas para o atendimento da Educação Básica, duas municipais (Tabela 3 e 

Figura 4), a Creche Eva Santos, que atende a Educação Infantil, e a Escola Municipal Eliés 

Haun, Ensino Fundamental, e o Colégio Estadual Antonio Cruz, Ensino Médio.  

Na Educação Infantil, dados do censo escolar de 2018 mostram que, na zona urbana, o 

município de Uruçuca contava com 7 espaços educativos para o atendimento das crianças e 

mais 30 espaços na zona rural, conforme é possível analisar a partir das informações da 

Tabela 4, disponível abaixo. 
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Tabela 4 – Panorama da oferta de infraestrutura na Educação Infantil na rede municipal de 

Educação de Uruçuca-BA, em estabelecimentos com o ensino infantil regular 

 

Dependências  Zona Rural 

Porcentagem/espaços 

educativos 

Zona Urbana 

Porcentagem/espaços 

educativos 

Biblioteca 0% (0 nenhuma) 0% (0 nenhuma) 

Cozinha 10% (3 escolas) 100% (4 escolas) 

Laboratório de informática 0% (0 nenhuma) 0% (0 nenhuma) 

Laboratório de ciências 0% (0 nenhuma) 0% (0 nenhuma) 

Quadra de esportes 0% (0 nenhuma) 25% (1 escola) 

Sala para leitura 0% (0 nenhuma) 25% (1 escola) 

Sala para a diretoria 0% (0 nenhuma) 75% (3 escolas) 

Sala para os professores 0% (0 nenhuma) 25% (1 escola) 

Sala para atendimento especial 0% (0 nenhuma) 25% (1 escola) 

Sanitário dentro do prédio da escola 53% (16 escolas) 100% (4 escolas) 

Sanitário fora do prédio da escola 47% (14 escolas) 0% (0 nenhuma) 

 30 escolas 4 escolas
7
 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2019, tabela organizada pela pesquisadora.
8
 

 

   

 Ao analisarmos os dados sobre a infraestrutura desses espaços, verificamos que a 

qualidade do atendimento das crianças fica comprometida, pois o percentual apresentado 

demonstra que, na zona urbana, só são oferecidas dependências básicas como sanitários, 

cozinha e salas de referência, onde são atendidas as crianças.  

 A situação se agrava muito na zona rural, onde apenas 53% desses espaços contam 

com banheiros dentro do prédio e apenas 10% possuem cozinha, sendo estas as únicas 

dependências citadas no censo escolar de 2018 com as quais, de fato, as crianças podem 

contar. 

Podemos informar que as instalações das três unidades educacionais da localidade 

possuem  infraestrutura adaptada que não contribui para uma educação de qualidade e está 

longe de atender aos padrões mínimos apontados pelo Ministério da Educação nos 

documentos referência para avaliação da qualidade dos espaços educativos, além de não 

atender a demanda por matrícula em todas as etapas da Educação Básica.  

Em 2019, podemos observar que ainda são precárias as instalações dos espaços 

educacionais que atendem a educação infantil no município, posto que os prédios onde estas 

                                            
7
 Geralmente não utilizamos o termo escola para nomear os espaços de atendimento da Educação 

Infantil, no entanto, aqui, em alguns momentos, fizemos uso deste termo por ser o que se apresenta 
em dados do censo escolar e do Qedu, os quais foram utilizados nesta e em outras tabelas que se 
seguem no decorrer do texto. 
8
 Dados disponíveis em: Qedu, dados de 2018 (https://www.qedu.org.br/). 

https://www.qedu.org.br/
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instituições funcionam foram projetados para serem residenciais e com a demanda local de 

educação foram adaptados para atender às crianças. 

 

Figura 5 – Projeção panorâmica do Campus, conforme Projeto Arquitetônico 
 

 

Fonte: Imagem cedida do acervo pessoal da arquiteta Beatriz Goulart, 2019. 

.  

 

A concepção do projeto arquitetônico (Figura 5) foi discutida com a comunidade local 

mediante encontros realizados com a presença de representantes da secretaria de educação, 

arquitetos, pais das crianças, educadores e educandos dos vários segmentos, além de outros 

representantes da comunidade interessados na educação local. 

Na Figura 6 temos uma ideia de como estão geograficamente localizados os espaços 

educativos de Serra Grande e em destaque está a área que foi doada à prefeitura por um 

empresário residente na Vila para a construção do CIEISG, um complexo educacional para 

atender todas as etapas da Educação Básica, desde a creche, oferecendo infraestrutura e 

atendimento educacional em consonância com as orientações para uma educação de qualidade 

e integral. 

 

 

 



83 

 

Figura 6 – Imagem satélite com destaque da área onde está sendo construído o Centro 

Integrado de Educação Integral de Serra Grande, Uruçuca-Ba 
 

 
 

Fonte: Imagem cedida do acervo pessoal da arquiteta Beatriz Goulart, 2019. 

 

 A partir da Figura 7, é possível ter uma compreensão mais geral de como está essa 

arquitetura e a distribuição das crianças da Educação Infantil que serão atendidas no prédio 

que fica na parte mais alta do terreno – possibilitando que elas tenham uma visão privilegiada 

da área –, seguida pelos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 

 

Figura 7 – Imagem ilustrativa do Prédio da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

 

Fonte: Imagem cedida do acervo pessoal da arquiteta Beatriz Goulart, 2019. 
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3.2.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa, que aqui nomeamos de atores sociais, são as educadoras, 

crianças, pais e representantes da comunidade local, que formam os diversos grupos que 

colaboram com esta investigação, denominados como grupo focal. Aqui cabe uma explicação 

em relação ao grupo focal que, durante o processo de discussão e elaboração da pesquisa, foi 

ganhando outros formatos e reagrupamento.  

Na primeira fase da pesquisa, tínhamos um grupo denominado Grupo Referência - GR 

(Figura 8); na segunda fase, se dividiu em Comissão de Planejamento - CP, Comissão de 

Mapeamento - CM e Comissão de Sistematização – CS, e, na terceira fase, Comissão de 

Implementação – CI. Esta última fase não será descrita neste estudo porque está acontecendo 

justamente no momento em que encerramos o trabalho de campo. 

 

Figura 8 – Grupo Referência, formado por integrantes das comissões de mapeamento, 

pedagógica e sistematização. 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Uruçuca, 2019. 

 

A partir do Grupo Referência, houve a socialização de discussões e ações, onde coube 

à Comissão de Mapeamento fazer o levantamento local dos ativos, ouvindo e entrevistando as 

pessoas, pesquisando sobre espaços, pessoas e saberes, para identificar potenciais educativos. 

A Comissão Pedagógica ficou responsável pela pesquisa e discussão sobre as práticas 

educativas que a comunidade educacional gostaria de desenvolver em seu espaço educativo e 
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qual o referencial teórico que permeia essa prática. Quanto à Comissão de Sistematização, 

ficou com a escrita do documento com base na análise do material produzido pelas outras 

comissões e estudo do referencial teórico do marco legal e teórico. 

A preferência pelo estudo a partir de grupos focais se deu pelo caminho percorrido 

pela pesquisa de campo, que foi tecendo seus contornos muito mais nos coletivos de 

colaboradores envolvidos no processo do que em participações individuais.  

Na dinâmica da pesquisa, ao imergirmos no campo, assumimos um compromisso com 

as pessoas, assim, devemos tê-los com zelo e respeito por seu conhecimento, crenças e 

valores, considerando os paradoxos e contradições que se apresentam nesta relação. Desta 

forma, evitando expor os atores sociais participantes da pesquisa, preservaremos sua 

identidade e utilizaremos outras formas de identificação dos mesmos. 

Este estudo contou com a colaboração dos atores sociais e, em todo o processo de 

investigação, não houve lugar para julgamentos pré-concebidos em relação à pesquisa e, nesse 

sentido, coube garantir o senso crítico necessário ao entendimento do objeto de estudo e, 

como foi o caso, manter sigilo e discrição em situações tênues. O caminho seguido pela 

pesquisadora envolveu diretamente os atores sociais relacionados à pesquisa na coleta de 

dados para, na medida do possível, estabelecer interpretações conclusivas com esses 

parceiros.  

Definimos para esta abordagem o grupo focal que estava diretamente relacionado aos 

eventos e movimentos de apropriação da Nova Escola, hoje formalmente denominada de 

Centro Integrado de Educação Integral de Serra Grande – CIEISG. Ao longo desta 

construção, tanto o Grupo Referência quanto as Comissões que posteriormente foram criadas 

teceram seu trabalho a partir das considerações e contribuições dos vários grupos formados 

por crianças, pais, educadoras e funcionários das instituições educativas, representantes da 

comunidade local. 

Os atores sociais da pesquisa de acordo com Sabirón (2006, p. 253) são os 

facilitadores e que trazem o fenômeno à tona, auxiliando na construção do contexto em que 

este se apresenta, pois ―el sujeto protaginiza el estudo‖. E aqui quero deixar registrado que, 

sem o trabalho realizado coletivamente pelas comissões, eu não teria condições de realizar 

essa pesquisa com tanta profundidade e riqueza de material. Assim, tecemos aqui os nossos 

sinceros agradecimentos a todos que participaram deste estudo. 

Como é peculiar à pesquisa participante, durante as primeiras aproximações com o 

ambiente da pesquisa, foi-se constituindo o percurso investigativo e o grau de envolvimento 
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com o campo e os atores sociais relacionados com a pesquisa foi se efetivando, constituindo-

se em um nível de implicação muito intenso. 

3.2.3 Acesso ao campo 

 

O acesso ao campo foi antecedido pela busca de referências em ambientes informais, 

através de conversas com algumas pessoas que já conheciam a dinâmica e participavam direta 

ou indiretamente do contexto a ser pesquisado (até este momento nosso foco estava no 

currículo para a Educação Infantil no contexto da BNCC) e que contribuíram para essa 

ampliação e mergulho no campo da pesquisa.  

O estudo de caso exora intensa interação com o fenômeno a ser pesquisado e com os 

atores sociais envolvidos, o que implicou em uma negociação de acesso ao campo. Fato que 

aconteceu ao procurarmos a Secretaria de Municipal de Educação de Urucuça e apresentar a 

nossa proposta de pesquisa.  

Minha inserção no campo e consequente aproximação dos atores sociais participantes 

desta pesquisa iniciou-se informalmente com a convivência nos grupos de estudo formados 

por educadoras da Educação Infantil que, em seus relatos, registravam o movimento de 

discussão para a construção da Nova Escola que integraria todos os espaços educativos da 

comunidade com o CIEISG. Esse movimento de discussão do projeto arquitetônico, que é 

descrito pela entrevistada 5, motivou a discussão pedagógica com foco na qualidade da 

educação local, provocando a reflexão sobre o modelo de escola que se tinha na comunidade 

e, consequentemente, sobre a formação das educadoras. 

 

Esse movimento gerou toda essa construção de grupo em torno do projeto 

arquitetônico e da discussão pedagógica e, ao mesmo tempo que esse grupo teve o 

sonho de uma educação de qualidade com uma arquitetura que respeita os padrões 

de qualidade e traz novas possibilidades pedagógicas, por outro lado, fomos 

convidados a pensar no modelo de escola e de educação que até ali se oferecia no 

município e refletir sobre essa formação docente, até porque fomos formados em um 

modelo de escola perversa e excludente, onde não havia gestão democrática. E agora 

somos convidados para fazer parte da educação desta localidade e de se inserir nela 

(ENTREVISTA 5). 

 

Quanto mais circulávamos nos espaços e comunidade da vila de Serra Grande, mais o 

campo de pesquisa se reafirmava e nossa intenção de pesquisa foi se redefinindo a partir do 

que víamos, ouvíamos e sentíamos neste espaço a partir dos depoimentos, conversas 

informais e imagens associadas às vivências com a comunidade.  

Entre as várias atividades de campo que realizei, algumas facilitaram ainda mais 

minha inserção no contexto da pesquisa e, entre elas, fazemos referência à visita para 
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conhecer a construção do CIEISG, a participação nas rodas de conversa com as crianças, 

conhecer e entrevistar a arquiteta autora do projeto arquitetônico e responsável pelo 

acompanhamento desta construção, Ana Beatriz Goulart de Faria, que aconteceu na Casa 

Azul, em Serra Grande. 

 Como resultado da entrevista, recebi da arquiteta Beatriz Goulart o convite para 

participar de um encontro com gestores, educadores, crianças e pais que aconteceria naquela 

semana, coordenada pelo Instituto Arapyaú e pelo Centro de Referência de Educação Integral, 

onde se apresentaria um relato do andamento da construção do centro e se dialogaria sobre a 

proposta para esse centro com esse coletivo, o que abriu uma grande porta para minha 

inserção definitiva no campo. 

No segundo encontro com o Grupo Referência que discutia uma proposta para o 

centro, na dinâmica dos trabalhos, dividiu-se o grupo maior em pequenos grupos: Comissão 

de Mapeamento, Comissão Pedagógica e Comissão de Sistematização. Foi nesse encontro que 

recebi o convite para fazer parte da equipe de Sistematização, o que viabilizou ainda mais 

meu acesso ao campo. 

Para situarmos a observação apurada e a descrição do objeto de estudo, quando esta 

acontece em espaços não formais de organizações sociais, lembramos que o estudo de caso 

implica em pesquisa qualitativa, onde o pesquisador busca a verdadeira compreensão do 

objeto da pesquisa. 

Em nossa permanência no campo, buscamos refletir sobre o processo de reorganização 

da Educação Infantil, considerando os desdobramentos da arquitetura educacional no diálogo 

com a construção do PPP de educação integral, tomando como referência o CIEISG e a 

dinâmica envolvida nesse processo. 

Nosso acesso ao campo permitiu nossa observação participante e perceber um cenário 

diferente do que estava habitualmente acostumada, e, nesse caso, o que se esperava e foi 

proposto para se estabelecer relações com o universo da pesquisa nos permitiu a experiência 

de vivenciar a cultura de dentro, num processo reflexivo mais apurado de coleta de dados e de 

enriquecimento de impressões e conclusões sobre o objeto de estudo. 

 

3.3 Coleta e análise de dados 

 

Por sermos educadoras, somos seduzidas por conceitos preconcebidos e começamos 

por nos limitar a definições lineares da realidade, fugindo a todo instante da tentação de 
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acreditar que encontraremos a inovação pedagógica a qualquer momento, como se a mesma 

fosse algo estático esperando para ser conhecido e captado pelo olhar mais atento. 

Exercitando o controle da ansiedade, por muitas vezes procuramos no campo o que 

não era familiar à prática educativa e aos seus rigores, o que estava fora do controle 

acadêmico do que foi previamente planejado para a pesquisa, o que até pudesse parecer 

estranho, já que eu tinha uma aproximação maior com apenas parte do grupo e, para muitos, 

eu era uma completa desconhecida.  

Após a acomodação no campo e a compreensão, de fato, de como se daria a 

abordagem de pesquisa e sua recolha de dados, começamos pela delimitação do panorama, 

identificação dos atores sociais e os padrões desta prática social, reconhecendo limites e 

possibilidades de cada momento, em cada espaço disponível no campo.  

O que observar era a questão, não podíamos desperdiçar a riqueza das falas, do dito e 

do não dito, dos gestos, das ações e nos perdermos na mera descrição de dados, ou nos 

preocuparmos excessiva e ansiosamente em recolher dados. 

Tomando a linguagem e a interação como estruturantes da pesquisa qualitativa de 

estudo de caso, tivemos na narrativa um dos principais instrumentos de investigação, e, 

segundo Minayo e Sanches (1993, p. 240), há um mundo de significados que a linguagem 

comum carrega em sua essência e tem, na ―fala‖ dos atores sociais, a matéria-prima para a 

pesquisa empírica no contexto das práticas sociais destes. 

Neste estudo de caso, a partir das orientações de Sabirón (2006), Angrosino (2009) e 

Flick (2009), utilizamos a observação, a entrevista, a história de vida e análise de documentos 

como as mais relevantes técnicas a serem utilizadas para a coleta de dados e compreensão da 

questão da pesquisa. 

Na busca de intimidade com o campo, acreditamos que, quanto maior fosse a 

permanência desta investigadora na convivência com a comunidade, nos grupos de estudos e 

oficinas, nos eventos sociais recreativos, no espaço educativo e naqueles momentos de 

conversas informais, mais oportunidades de observação e coleta de dados proporcionaria ao 

estudo. Assim, a assiduidade no campo influenciou na criação das condições imperativas para 

observar diretamente o modo de vida, de pensar e de fazer dos indivíduos que a compõem o 

corpo colaborativo da pesquisa, captando, assim, uma percepção mais apurada das suas 

concepções e práticas. 

No estudo de caso, a coleta de dados teve relevância qualitativa e se constituiu a partir 

da pesquisa de campo, onde pude ouvir, observar, registrar e descrever minuciosamente a 

realidade observada para distinguir a totalidade do fenômeno. Sem dúvida, a observação 
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participante permitiu que eu experienciasse momentos de intensa interação com os atores 

sociais, convivendo no meio deste em encontros realizados presencialmente de setembro de 

2019 a fevereiro de 2020 (antes da pandemia de Covid-19), compartilhando de suas 

experiências. 

Durante minha permanência no campo, participei de muitos encontros informais com a 

comunidade, frequentando lugares comuns (praça, represa, lanchonetes, supermercado, feira 

de produtos orgânicos produzidos na comunidade, saraus, habitações de moradores), bem 

como participei de oficinas de estudo e elaboração do PPP, com a colaboração dos mais 

diversos parceiros: Instituto Arapyaú, Centro de Referência da Educação Integral, 

representantes da administração municipal, comunidade educacional e comunidade local, 

educandos e familiares que demonstraram interesse em discutir a educação e que, de alguma 

forma, com seus saberes locais, são referências culturais e educativas na comunidade. 

Recolhemos dados nos momentos das oficinas e rodas de conversas, através de fotos, 

registros, vídeos e gravações em áudio. A recolha desses materiais auxiliou na organização de 

um diário de observação que contribuiu para a caracterização de alguns aspectos da pesquisa, 

envolvendo prática social, territórios educativos, comunidade educadora e sustentabilidade. 

Reunimos informações também ao acessarmos documentos como o Projeto 

Arquitetônico, o PPP da Creche Municipal Eva Santos, o Planejamento Participativo de Serra 

Grande e o PPP do CIEISG, que complementaram outras informações relevantes para o 

estudo e se apresentaram em outros instrumentos, como o diário de campo e as entrevistas.  

No contexto da pandemia, no entanto, em virtude da suspensão de atividades 

presenciais e devido à necessidade de seguirmos com os estudos, optamos por dar 

continuidade à recolha dos dados por meio ―de formatos virtuais‖, conforme é proposto por 

diversos autores contemporâneos que se dedicam a este método, consoante o que é 

apresentado na obra de Flick (2009, p. 32):  

 

Muitos dos métodos qualitativos existentes vêm sendo transferidos e adaptados às 

pesquisas que utilizam a internet como ferramenta, como fonte ou como questão de 

pesquisa. Âmbitos novos como as entrevistas por e-mail, os grupos focais online e a 

... virtual levantam questões de pesquisa relativas à ética e aos problemas práticos. 

 

Para Flick (2009, p. 35), na contemporaneidade, apresenta-se uma crescente tendência 

quanto ao uso da ―pesquisa qualitativa online”, e ele usa o termo ―... virtual‖ ao explicar esse 

modo de fazer pesquisa por meio da apropriação de mídias digitais, com os necessários 

ajustes para atender às questões de natureza ética e aos problemas de ordem prática. 
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Diante desse contexto que ora apresentamos, optamos pela continuidade ao estudo de 

caso por meio ―de formatos virtuais‖, conforme é proposto por diversos autores 

contemporâneos que se dedicam a esse método. Assim, demos prosseguimento com a coleta 

de dados a partir das reuniões virtuais do grupo de sistematização e implementação do PPP do 

CIEISG, utilizando de ferramentas digitais de videoconferência, como o Google Meet e o 

Zoom, e-mails e redes sociais como o WhatsApp, bem como coleta de dados socializados 

pelos grupos com o uso do padlet, mensagens e vídeos divulgados pelo WhatsApp. 

 

3.3.1 Observação 

 

Considerando a observação a mais importante das técnicas de coleta de dados, durante 

a pesquisa de campo, nos apropriamos da mesma para vivenciar e compreender a cultura 

daqueles que contribuíam com a investigação como nativo dela, que descobre a realidade com 

os sentidos apurados e despido de preconceitos. 

Diante das questões objetivas da pesquisa, a coleta de dados se deu, principalmente, a 

partir da observação participante e, como alude Lapassade (2005, p. 69), ―a observação 

participante é a técnica fundamental da investigação‖ a que nos propomos, a qual foi 

contextualizada e referendada nas experiências cotidianas e coletivas, nas narrativas dos 

atores sociais e anotações do diário de campo. Assim, pela descrição densa e detalhada, foi 

possível compreender a questão da pesquisa.  

A observação nos auxiliou na coleta de dados e na intenção de compreensão do 

fenômeno a partir de uma visão êmica
9
, que é a concepção que o grupo tem dele mesmo, ou 

seja, do autoconceito que os nativos têm de sua cultura, dentro de uma conjunção social e 

cultural mais ampla, o que foi facilitado pela escuta sensível, pelos relatos e entrevistas, e 

todos os outros aspectos que se manifestaram durante a observação. 

Ainda sobre a compreensão e coleta dos dados culturais e sociais a partir da 

perspectiva êmica, Angrosino (2009 p.91) afirma que o observador ―busca padrões, temas e 

regularidades como eles são percebidos pelas pessoas que vivem na comunidade‖. É a 

expressão da cultura e da prática social vivida e explicada pelos nativos e integrantes daquela 

cultura. 

                                            
9
 Segundo Angrosino (2009, p. 91) êmico é um termo originário da linguística, “onde a análise 

fonêmica se refere ao delineamento de sons que transmitem significado a quem fala uma língua 
nativa, enquanto a análise fonética converte todos os sons para um tipo de sistema de código 
internacional que permite a compreensão comparativa de significados”.  
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Como observadora e participante do processo investigativo, exercitei por longas horas 

a escuta flutuante, analisando a linguagem verbal e a linguagem não verbal que era impressa 

no depoimento e argumentos dos atores sociais e que revelavam suas visões, sentimentos, 

frustrações e toda forma de interação destes com as questões da pesquisa.  

Por meio da observação participante, pude observar o trabalho dos grupos em 

diferentes contextos: reuniões no bairro em que o CIEISG está sendo construído, encontro 

com educadores, atividades de campo da comissão de mapeamento, grupos de estudo com a 

comissão pedagógica, análise de material coletado e escrita do PPP pela comissão de 

sistematização e representantes da comissão pedagógica e de mapeamento, planejamento de 

estratégias para divulgação e implementação do PPP, entre outras. 

Coube-me, enquanto observadora atenta, analisar todo tipo de episódio nos contextos 

em que eles se apresentavam durante o trabalho de campo e determinados comportamentos, 

expressões de um grupo ou de um indivíduo e ambientes, onde todos os detalhes podiam dar 

pistas; assim, analisar a postura corporal, linguagem verbal e não verbal, combinados, normas 

de conduta explicitas ou não, vocabulário êmico, enfim, a dinâmica que sucedia nos diferentes 

momentos eram contributos para a pesquisa. 

Nas observações mais atentas, era possível perceber alguns pontos convergentes e, até 

mesmo, de conflitos que foram se arrastando ao longo do processo de concepção do projeto 

arquitetônico, construção do CIEISG e que, na elaboração do PPP, foi possível discutir, como 

foi o caso da efetiva participação da comunidade nesse processo, pois, segundo alguns relatos, 

em alguns momentos eles não foram realmente ouvidos. 

 

3.3.2 Entrevista  

 

As entrevistas ajudaram na construção do sentido das narrativas através das quais, 

durante a investigação, submergimos no universo dos atores sociais e nos apropriamos de 

elementos narrativos que auxiliam os entrevistados a explicarem a cultura como nativos 

informantes. Nesse caso, as entrevistas possibilitaram mergulhar em uma metodologia muito 

próxima desses atores sociais por meio de longas conversas, marcadamente muito mais de 

narrativas do que de interrogatório, onde a harmonia e a cooperação foram elementos 

necessários para a apreensão da realidade. 

Em Lapassade (2005, p. 79-80), são descritas três classificações de entrevistas: a 

primeira, relato de vida (autobiografia sociológica); a segunda compreende conhecimento de 
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acontecimentos e atividades que não são diretamente observáveis e a terceira, que busca 

coletar descrições de uma categoria de situações ou pessoas. 

O contato com os atores sociais selecionados para a entrevista se deu com base em 

dois critérios: primeiro pela relevância para a educação e cultura local, e essa escolha foi feita 

pelas comissões, principalmente pela comissão de mapeamento e, segundo, escolha da 

pesquisadora, compreendendo que esses atores sociais estavam diretamente ligados ao objeto 

de estudo e poderiam ajudar a elucidar pontos ainda confusos da pesquisa. 

As entrevistas do primeiro grupo selecionado pela comissão de mapeamento foram 

realizadas por membros dessa comissão que, com base em um roteiro previamente definido, 

visitaram as pessoas em suas casas ou locais de trabalho e socializaram a entrevista bruta e 

também sua síntese disponível em vídeos, áudios e escrita. 

As entrevistas realizadas por mim foram agendadas por e-mail ou telefone e, em 

alguns casos, os entrevistados solicitaram uma prévia do roteiro. As entrevistas realizadas 

antes da pandemia foram feitas presencialmente e, para as realizadas a partir do surgimento da 

pandemia, utilizei chamadas de vídeo, telefone, WhatsApp e e-mail. 

Nas entrevistas, as narrativas conjuntas e relatos de vida possibilitaram a coleta de 

dados de práticas sociais e culturais mútuas, que possuem determinada relevância e 

peculiaridades para cada indivíduo. Assim, durante a aplicação da entrevista, os informantes 

relataram suas histórias, opiniões e experiências acomodando fatos de sua realidade cotidiana 

naquele exato momento, como um recorte temporal.  

A aplicação das entrevistas proporcionou um olhar sobre o processo de participação da 

comunidade na concepção do projeto arquitetônico e PPP no esforço de perceber como foi 

esse diálogo e a constituição desta realidade de maneira coletiva, dando indícios de como ela 

acontecia naquele momento e, especificamente, com aquele grupo. Esse método de coleta de 

dados derivou um extenso material, que posteriormente poderá ser analisado com cuidado, 

gerando novas conclusões, pois as interpretações que possivelmente surgiram foram muito 

vultosas e os dados coletados contribuíram significativamente para a totalidade da pesquisa. 

 

3.3.3 Diário de Campo 

 

O diário de campo foi mais um elemento que nos auxiliou na compreensão da 

realidade e seus significados. Ao escrevermos o diário, imprimimos o que Geertz (2008, p. 7) 

coloca como tentativa de ―construir uma leitura‖ dessa realidade por meio de ―um manuscrito 
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estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários 

tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios 

de comportamento modelado‖.   

No diário de campo, descrevemos cenas, falas, comportamentos, anotações diversas 

que, posteriormente, pudessem auxiliar na interpretação da realidade em estudo. Nesse 

sentido, no registro dos dados, tentamos não descartar pequenos eventos, como uma visita à 

creche, um encontro no momento do lanche, uma conversa durante o almoço, relatos de 

experiências e história de vida nos encontros coletivos ou momentos de conversas individuais, 

na tentativa de apreender a realidade. 

A escrita do diário de campo representou para esta pesquisadora a intencionalidade de 

aproximação do objeto de estudo, ao tentar captar os dados mais fidedignos possíveis, 

incorrendo, às vezes, em densas descrições ou rabiscos rápidos e imprecisos conforme a 

situação apresentava no momento da imersão do estudo e seu contexto, fala dos atores sociais, 

cenários diversos, histórias, queixas, relatos de memórias, ou simplesmente ao ―se jogar 

conversa fora‖.  

Para não causar constrangimento e artificializar a natureza dos eventos, nas conversas 

informais, evitamos fazer registros imediatos nos diários, semelhante ao que foi proposto por 

Larchert (2017, p. 134) durante sua permanência no campo na relação com a comunidade. Ela 

acrescenta ainda que ―a discrição e o cuidado ético não permitiram qualquer registro frente a 

fatos ou acontecimentos, mesmo quando não tínhamos ninguém por perto‖ (LARCHERT, 

2017, p. 134), logo, os registros eram feitos posteriormente, recorrendo às memorias do 

vivido, ouvido e sentido. 

Através da descrição subjetiva desses atores sociais, buscamos encontrar, na narrativa 

de sua realidade, o máximo de significados e objetividade. Assim, o diário de campo se 

tornou este instrumento de registro e que, posteriormente, auxiliou na análise dos dados e na 

compreensão do conhecimento, de seu conteúdo, de seu corpo, facilitando a compreensão da 

cultura do outro e de seus desdobramentos na educação, mediada pelas interações e práticas 

sociais. 

 

3.3.4 Análise dos dados: considerações 
 

A análise dos dados seguiu as orientações de Bardin (2016) para a interpretação de 

dados de pesquisas qualitativas, seguindo a técnica de análise de conteúdo. Assim, com base 

na comunicação estabelecida com os atores sociais e seus grupos de discussão, buscamos 
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compreender o conteúdo da mensagem, seus significados e significantes, códigos e 

significações dentro do universo da investigação. 

No tratamento da informação, nos apropriamos da análise analítica, onde buscamos 

compreender e descrever os significados das temáticas presentes nos discursos dos atores 

sociais envolvidos no fenômeno pesquisado, elencados por sua relevância e incidência 

comunicativa. Assim, observamos neste registro os conteúdos que marcavam os discursos 

desses atores sociais e que tinham uma combinação mais aproximativa, com suas 

subjetividades e conflitos. 

Seguindo as orientações de Bardin (2016), a partir da análise analítica, fizemos a 

codificação das categorias de análise enquanto resultado dos procedimentos de análise que 

compreendeu: a pré-análise, com a organização e sistematização do material coletado; a 

exploração do material, quando então criamos as categorias de análise e unidades temáticas, e, 

na última etapa, seguiu com a inferência e interpretação, onde foi possível definir o 

tratamento dos resultados. 

Consideramos, nesta fase da pesquisa, a necessidade de realizar uma análise 

documental a partir do Plano Participativo de Serra Grande (Uruçuca, BA), do Projeto 

Arquitetônico do PPP do CIEISG, documentos do INEP, entre outros, para favorecer a 

compreensão dos contextos e diagnóstico da realidade em que se apresentavam os discursos 

dos atores sociais nesse processo dialógico, onde a pauta era educação de qualidade, a partir 

da relação entre arquitetura educacional e PPP. 

Na análise dos dados, consideramos algumas categorias no esforço para promover a 

necessária reflexão sobre o processo de reorganização da Educação Infantil, considerando os 

desdobramentos da arquitetura educacional no diálogo com a construção PPP para uma 

Educação Infantil integral e integrada ao território e à comunidade, tomando como referência 

o CIEISG. 

A análise dos dados coletados parte do histórico da instituição, de como foi pensado o 

CIESG, do projeto arquitetônico, sua filosofia e princípios educativos, da relação com a 

comunidade, e adentra na realidade buscando incluir num contexto mais amplo sua afinidade 

com a prática social e educativa, com a cultura, com o território e com a sustentabilidade, 

envolvendo questões referentes à identidade, à cultura e ao currículo, entre outros. 

Durante as entrevistas, elencamos algumas questões guias para nos situar em campo, 

que certamente auxiliaram na escolha e entendimento das categorias de análise, a saber: 

comunidade educadora, territórios educativos, sustentabilidade. Tais questões, abaixo 

relacionadas, foram tomadas individualmente ou em conjunto durante as entrevistas realizadas 
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no decorrer do processo e se basearam no questionamento feito pela comunidade – ―O que 

fazer com tanto espaço?‖ – ao perceber a amplitude do CIEISG e possibilidades que o projeto 

arquitetônico desse espaço representava para a vila de Serra Grande e seu território. Dessa 

forma, questionamos: 

1. Como surgiu a proposta da Escola Nova? Em que contexto? O que essa proposta 

representa para a Vila de Serra Grande? 2. Qual/ como foi a participação da comunidade 

nesse processo? Pontos positivos e negativos; 3. Você, como integrante desta comunidade, o 

que considera como conquista, desafio e perdas em relação ao que foi pensado no início e o 

que, de fato, tem sido proposto nesta etapa de finalização do projeto? 4. Considerando o que é 

previsto no projeto arquitetônico, o que deve ter na proposta educativa para o CIEISG? E de 

que forma a comunidade pode contribuir com a educação local? 

No quadro 1 apresentamos uma síntese dos encontros realizados registrando temáticas 

discutidas e os pontos de provocação para os diálogos e reflexões do grupo envolvendo 

comunidade, educadoras e educandos.  

 

Quadro 1 - Etapas de desenvolvimento da pesquisa, período 2019/2020 

 

 

 

 

Data 

 

Local 

 

Participantes 

 

Temas discutidos 

 

Questões para reflexão 

1
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

  

1
6
-1

8
/0

9
/2

0
1
9
 

C
as

a 
A

zu
l 

Equipe da 

secretaria de 

educação, 

gestores 

escolares, 

educadoras(es)

, educandos e 

representantes 

da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto 

Arapiaú 

 

Conceito e histórico 

da Educação Integral - 

EI.  

●  EI na Base 

Nacional Comum 

Curricular;  

● Concepção de 

Currículo e pilares do 

currículo na EI: 

Competências Gerais, 

Território, Áreas do 

Conhecimento;  

● Práticas 

integradoras da EI;  

● Escolas 

Sustentáveis 

 

Dinâmica do sujeito da EI  

1.O que ele sabe e é capaz de 

fazer? Quais são os seus 

valores? Com o que ele se 

compromete?  

2. Como é nosso estudante hoje? 

O que sabe e é capaz de fazer? 

Quais são seus valores? Com o 

que ele se compromete? Quais 

são os problemas que ele 

enfrenta? Quais experiências são 

significativas em sua vida? 

Como se comportam?  

3. Quais estratégias podemos 

colocar em prática para 

transformar nossos  educandos 

reais nesse  educando que 

desejamos? Quais os desafios? 
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Continuação 

 

Data 

 

Local 

 

Participantes 

 

Temas discutidos 

 

Questões para reflexão 

2
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

  

1
8
-2

0
/1

0
/2

0
1
9
 

C
as

a 
A

zu
l 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

 

Apresentação 

dialogada sobre 

os princípios da 

EI: ● Conceito e 

histórico da EI: 

função social da 

escola para a EI.  

● Escola como 

projeto coletivo.  

● Concepção de 

Currículo e 

pilares do 

currículo na EI: 

Competências 

Gerais  

● Escolas 

sustentáveis (com 

vídeo) 

Provocação para 

o diálogo:  Qual 

sentido e função 

social da escola? 

 

Dinâmica do sujeito da EI: 

1. Como é nossa criança/jovem 

hoje? O que sabe e é capaz de 

fazer? Quais são seus valores? 

Com o ue ele se compromete? 

Quais são os problemas que 

enfrenta? Quais experiências são 

significativas em sua vida?  

2. Que adulto gostaríamos que 

eles se tornassem? O que sabe e 

é capaz de fazer? Quais são seus 

valores? Com o que ele se 

compromete? Quais experiências 

são significativas em sua vida? 

Como se comporta?  

3. Quais oportunidades podemos 

oferecer para transformar as 

crianças que temos hoje nos 

adultos que queremos?  

3
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

  

1
8
-2

0
/1

1
/2

0
1
9
 

C
as

a 
A

zu
l 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

 

FORMAÇÃO 

DAS 

COMISSÕES: 

 

Mapeamento 

Pedagógica  

Sistematização  

Como a comunidade do bairro 

novo pode contribuir com a 

aprendizagem dos  educandos da 

nova escola?  

4
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

  

1
0

-1
9
/1

2
/2

0
1
9
 

C
as

a 
A

zu
l 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

 

Síntese das 

comissões e 

esboço do PPP 

O olhar do individual e do 

coletivo para o local e para os 

documentos referência 
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Continuação 

 

Data 

 

Local 

 

Participantes 

 

Temas discutidos 

 

Questões para reflexão 

5
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

  

0
4

-0
6
/0

2
/2

0
2
0
 

C
as

a 
A

zu
l 

 

 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

 

 

 

Grupos de estudo 

elaborando o 

sumário do PPP 

 

O que não pode faltar no PPP do 

CIEISG, considerando o que é 

significativo para os alunos desta 

comunidade? 

6
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

 

0
3
/0

4
/2

0
2
0
 

V
ir

tu
al

 

 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

 

 

 

Educação integral 

em tempos de 

crise 

 

Como estamos lidando com esse  

novo contexto? 

7
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

 2
8
/0

4
/2

0
2
0

 

V
ir

tu
al

 

 

Equipe da  

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

 

 

 

 

 

Planejamento 

para a 

implementação do 

PPP do CIEISG 

Sínteses dos trabalhos das 

comissões 

 

O que foi feito e o que é preciso 

melhorar 
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Continuação 

 

Data 

 

Local 

 

Participantes 

 

Temas discutidos 

 

Questões para reflexão 

8
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

 

1
3
/0

5
/2

0
2
0
 

V
ir

tu
al

 

 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

Educação em 

tempo de 

pandemia 

Considerando o contexto de 

distanciamento social e a 

paralisação das escolas,  

como o tempo das crianças pode 

ser organizado para que nesse 

período elas possam fortalecer a 

relação com a família, vivenciar 

brincadeiras e ainda aprender? 

 

9
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

 

 0
3
/0

6
/2

0
2
0
 

V
ir

tu
al

 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

Reflexões e 

possibilidades do 

planejamento 

pedagógico no 

contexto da 

pandemia 

O planejamento tem relação com 

os potenciais educativos de 

Serra? 

 

As metodologias propostas 

possibilitam diferentes espaços, 

protagonismo dos alunos e 

participação da comunidade? 

1
0
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

  

1
8
/0

6
/2

0
2
0
 

V
ir

tu
al

 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

PPP do CIEISG – 

Práticas 

Integradoras em 

Educação Integral 

O que este coletivo entende por 

práticas integradoras ou 

metodologias ativas? 

1
1
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

  

1
6
/0

7
/2

0
2
0
 

V
ir

tu
al

 

  

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

PPP do CIEISG – 

Práticas 

Integradoras em 

Educação Integral 

e cultura popular 

Cultura popular 

Todos nós temos uma boa 

história para contar, seja vivida 

por nós ou contata e que marca 

nossa memória.  

O que podemos aprender e como 

ela nos forma? 
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Para a análise dos dados, nossas reflexões partiram dos diálogos extraídos das falas 

das pessoas que integravam a pesquisa concentrando os estudos em seus papéis sociais, 

relações estabelecidas dentro do grupo e como se dava esta inserção; como se organizava a 

rotina nos espaços educativos, as vivências e intervenções comunitárias que faziam parte da 

rotina dos trabalhos que envolviam a elaboração do PPP, gerando processos educativos; as 

regras, os saberes e crenças locais compartilhadas e como estas se constituíam na essência de 

Continuação 

 

Data 

 

Local 

 

Participantes 

 

Temas discutidos 

 

Questões para reflexão 

1
2
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

  

3
0
/0

7
/2

0
2
0
 

V
ir

tu
al

 

 
Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

 

Apresentação do 

PPP do CIEISG 

pelas comissões 

para o coletivo de 

educadores 

Apreciação, duvidas, discussões 

sobre o documento 

1
3
º 

E
N

C
O

N
T

R
O

  

1
8
/0

8
/2

0
2
0
 

V
ir

tu
al

 

 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

 

Planejamento de 

estratégias para 

ampliar o 

envolvimento da 

comunidade com 

a escola 

Avaliação da relação escola e 

comunidade 

Planejamento dos próximos 

encontros com a comunidade 

1
4

º 
E

N
C

O
N

T
R

O
  

1
8
/0

8
/2

0
2
0
 

V
ir

tu
al

 

 

Equipe da 

secretaria de 

educação, gestores 

escolares, 

educadoras(es), 

educandos e 

representantes da 

comunidade, 

Centro de 

Referência e  

Instituto Arapiaú 

 

Apresentação do 

PPP (texto final) 

para a 

comunidade. 

Encontro com 

mais de 100 

participantes 

Como pensar os espaços 

integradores? 

O que garante que o CIEISG 

ofereça uma educação integral 

de qualidade? 
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uma comunidade educadora e como são definidos os territórios educativos; os artefatos e 

utensílios culturais que os unia.  

A partir das entrevistas, dos encontros formativos e participação na discussão e escrita 

do PPP, foi possível reunir material e montar um banco de dados que mostrou que algumas 

temáticas eram muito persistentes nas discussões coletivas, conforme mostra essa incidência 

no Gráfico 1. Foi com base nessas reflexões que elegemos as categorias de análise que serão 

apresentadas nos resultados desta pesquisa. 

 

Gráfico 1 – Temáticas que mais apareceram nas entrevistas e encontros de formação 

 
Fonte: Acervo das anotações da pesquisa de campo, 2019-2020.  

 

Com o trabalho de campo, pudemos reunir um banco de dados formados por 

anotações, fotos, gravações de áudio e vídeo de: 13 entrevistas, 5 encontros presenciais (de 

16h cada um), 9 encontros não presenciais, 2 documentos (Projeto Arquitetônico e Projeto 

Político-Pedagógico do CIEISG). 

EDUCAÇÃO 
INTEGRAL 

25% 

GESTÃO 
PARTICIPATIVA  

22% 

COMUNIDADE 
EDUCADORA 

17% 

TERRITÓRIO 
EDUCATIVO 

15% 

CULTURA E 
SABERES 
LOCAIS 

11% 

SUSTENTABILID
ADE 
10% 

CATEGORIAS DE ANÁLISE QUE 
SUBMERGIRAM DAS ENTREVISTAS E 

ENCONTROS FORMATIVOS   

EDUCAÇÃO INTEGRAL

GESTÃO PARTICIPATIVA

COMUNIDADE
EDUCADORA

TERRITÓRIO EDUCATIVO
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4  O DIÁLOGO ENTRE PPP E ARQUITETURA EDUCACIONAL: resultados e 

perspectivas 

 

Em 2009, surge o Movimento Vila Aprendiz com a comunidade do distrito de Serra 

Grande/Uruçuca-BA, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Instituto Arapyaú10, 

contando com a participação de pais, educadores/as, educandos e demais pessoas interessadas 

da comunidade. Nesse contexto, após a realização do Diagnóstico Rápido Participativo – 

DRP,11 o qual envolveu a comunidade local, em sua síntese classifica a educação como 

prioridade para a melhoria da qualidade de vida da população local, apontando a necessidade 

da construção de uma nova escola em Serra Grande. 

Quando o Movimento Vila Aprendiz iniciou uma discussão sobre a educação em Serra 

Grande, essa intervenção não se deu sem resistência. Ver a iniciativa privada e o terceiro setor 

interferir na educação pública do município e aceitar uma avaliação externa daqueles que não 

eram da escola nem do local não foi um processo tão passivo e tranquilo quanto a ideia que 

desenvolvi nos dois primeiros encontros, nos quais estive presente com o Grupo Referência, 

como foi registrado por uma representante do Movimento Vila Aprendiz: 

 

Em 2009, começamos a ter esse contato com a escola e tentar envolver os 

professores primeiro. Tinham muita resistência de qualquer pessoa que viesse de 

fora, alguns professores não estavam muito abertos, muito sérios, bem fechados, não 

queriam interferência nenhuma e muitos não manifestavam se desejavam ter uma 

nova escola; na verdade, foi uma coisa que a gente trouxe, sente realmente. Eu 

chamei muita atenção assim pela questão desse espaço inadequado, de a vila ter um 

outro espaço, sabe? Eu acho que, apesar da insatisfação dos professores com o 

espaço, eles não sonhavam assim, nem pensavam que era possível ter uma nova 

escola, não era uma coisa assim que estava sendo discutido sempre em reuniões 

(ENTREVISTA 4). 

 

 O Movimento Vila Aprendiz mobilizou a comunidade de Serra Grande com educação 

informal, buscando a qualificação dos espaços da vila em ambientes de aprendizagem, 

aproximando comunidade e escola, fomentando a ―comunidade aprendente‖, envolvendo 

crianças, jovens e adultos em atividades educativas envolvendo atores sociais da comunidade 

e espaços alternativos. Sobre esse quadro, a entrevistada 4 descreve: 

 

[...] tudo para experimentar uma nova forma de aprender, uma forma lúdica de 

aprender, onde se misturavam as idades, as crianças mais novas aprendiam com os 

                                            
10

 O Instituto Arapyaú foi fundado, em 2008, pelo empresário Guilherme Leal e faz parte do MARAÈ, 
grupo formado por empresas, organizações sem fins lucrativos e de investimento de impacto na 

sustentabilidade.  
11

 O Diagnóstico Rápido Participativo - DRP foi realizado por organizações da sociedade civil junto 
com a Prefeitura Municipal de Uruçuca-BA. 
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mais velhos, com as pessoas idosas da Vila, os nativos ensinavam as crianças mais 

jovens o que eles sabiam fazer e ele teve muita participação de professores antigos 

da vida, que não trabalhava mais na escola, mas que tinham sido os professores na 

escola antigamente, entendeu? Eles participavam também, a professora Dona 

Regina, que é a primeira professora da Vila, sempre participou também, enfim, são 

muitas coisas que aconteceram (ENTREVISTA 4). 

 

O movimento para a criação de um projeto para a construção do Campus Integrado de 

Educação Básica na vila de Serra Grande, de acordo com o Plano do Processo Participativo de 

Serra Grande (2012, p. 10), a mobilização da Vila Aprendiz promoveu diálogos com a 

comunidade educacional e local sobre educação integral, ―a Vila como espaço aprendente: a 

Vila ensinando e aprendendo, na instituição educacional e fora dela‖, desenvolvendo redes de 

colaboração, valorização dos saberes tradicionais, educativos e científicos. 

Contrapondo-se à forma verticalizada de se pensar as políticas educacionais no Brasil, 

em 2012 a comunidade da Vila de Serra Grande foi convidada para participar de oficinas e 

encontros de discussão para pensar, junto com o poder público, sobre os espaços e tempos de 

atendimento dos estudantes, sobre o currículo da Educação Básica do município, com sua 

especificidade para a realidade local.  

A experiência da comunidade nesses diálogos e a conclusão de que a arquitetura 

educacional precisava dialogar com a proposta pedagógica da instituição educativa e refletir 

práticas curriculares que considerassem a flexibilidade, a interatividade, os espaços 

humanizadores, o território e os saberes locais se fizeram presente nas pautas desses encontros 

com estes atores sociais. A fala da entrevista 4 representa um desses momentos: 

 

A gente sempre colocava que era realmente o objetivo maior conseguir uma nova 

escola, mas que, enquanto a gente não conseguia uma nova escola, a gente iria 

utilizar a vila como o espaço de aprendizagem e que é importante que se 

permanecesse, mesmo com novos espaços para a educação integral. E educação 

integral, nesse sentido de integrar a comunidade, de ter uma educação que acontece 

dentro e fora da escola que seja realmente conectada com a vida real, então a gente 

estava experimentando essa cidade Educadora, essa Vila Educadora e como 

poderiam ser os espaços de aprendizagem (ENTREVISTA 4). 

 

No discurso da entrevistada 4, percebemos uma denúncia e uma avaliação do sistema 

educativo, que necessitava promover mudanças significativas na vida dos educandos, 

ampliando a relação da comunidade educativa com o local, embalado pelo sonho de uma nova 

escola e, nesse sentido, Freire (1992, p. 91) assegura que ―não há utopia verdadeira fora da 

tensão entre a revelação e o anúncio de um futuro a ser criado, construído, política, estética e 

eticamente, por nós, mulheres e homens‖. 

No que diz respeito à ideia de uma educação mais democrática e transformadora, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica – DCNEB (BRASIL, 2013), em 
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especial, as orientações Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI 

(BRASIL, 2010), em especial, aponta novos caminhos para as práticas educativas, onde o 

currículo é pensado para promover a formação humana e integral das crianças a partir de seus 

contextos sociais e experiências.   

Desde 2012, o projeto do CIEISG vem sendo sonhado e discutido com a comunidade 

educacional e local. A proposta da construção de uma instituição educacional sustentável e 

que tivesse uma proposta de educação integral em um espaço que atendesse a Educação 

Básica, como afirma a arquiteta Beatriz Goulart
12

, ―foi um projeto ousado‖.   

Em 2012, quando surge a proposta de construção de uma ―Nova Escola‖ na 

localidade, o projeto foi discutido com a participação do MEC/FNDE e outras instituições 

educativas, conforme apresentamos no Quadro 2, com reunião organizada em Serra Grande 

pela representante do MEC, Maria do Pilar, e o Movimento Vila Aprendiz. 

 

Quadro 2 – Visita de representantes do MEC, FNDE, UNDIME, UNCME e outras 

instituições públicas e privadas que discutiram a construção do Campus 

Integrado para a Educação Básica em Serra Grande, Uruçuca-Ba, em 29 e 30 

de julho de 2012. 
 

Instituição Representantes  

FNDE Presidente, José Freitas, e sua assessora Mônica Gotti 

MEC Assessor do Secretário Executivo do MEC, Romeu Caputo; 

Maria Beatriz Coelho, assessora de Secretário de Educação 

Básica, incumbida de fazer registros sobre a visita 

UNDIME Nacional Presidente, Cleuza Repulho 

UNCME Coordenadora na Bahia, Gilvânia Nascimento 

UESC Reitora, Adélia Pinheiro 

IF Baiano Vice-Reitor, Nilton dos Santos; Diretor do Campus Uruçuca, 

Euro Araújo; Coordenador de Extensão, José Rodrigues; Prof. 

José Carlos 

UNESCO Oficial de Educação Sérgio Gotti 

DIREC 06 Diretora, Ana Maria Souza 

Consultores  Wolf Reiber e Bya Goulart (arquitetos e urbanistas), Cybele 

Amado (Diretora Presidente do ICEP) 

Instituto Floresta Viva Diretor Presidente, Rui Rocha 

Instituto Arapyaú Empresário Social e Fundador do Instituto, Guilherme Leal; 

Coordenadora (SP), Andréa Buoro; representante local e 

coordenadora do Movimento Vila Aprendiz, Valerie Nicollier 

Núcleo de 

Comunicação Aprendiz 

Regina Toffoli, coordenadora, e jovens jornalistas. 

Fonte: http://novaescoladeserragrande.blogspot.com/2012/. 

                                            
12

 Entrevista concedida por Ana Beatriz Goulart de Faria aos alunos da professora Cândida Maria 
Santos Daltro, na disciplina Gestão dos Espaços Públicos e Relação com a Comunidade, do 
Mestrado Profissional em Educação – PPGE – Formação de Professores da Educação Básica, em 12 
de setembro de 2019, em Serra Grande-Ba. 

http://novaescoladeserragrande.blogspot.com/2012/


104 

 

Em 2012, o município mobilizou as políticas públicas e localizou os terrenos onde o 

Campus Integrado de Serra Grande poderia ser construído: área do parque de Serra Grande, 

referendada pelo decreto do PRUA
13

 de Serra Grande. Ainda neste ano, foi realizado o 

procedimento de transferência da posse dos referidos terrenos para a prefeitura de Uruçuca e 

para o Governo Estadual. 

Ainda em 2012, houve vários momentos de escuta da comunidade para definir, com a 

equipe técnica, como seria o projeto arquitetônico e o PPP do Campus de Serra Grande. A 

ideia que fundamentava os projetos era a educação integral e integrada, num contexto de 

sustentabilidade e inovação.  

Como lembra Ana Beatriz Goulart de Faria
14

 (2012, p. 103), a ―concepção de 

educação que temos não conseguiu entrar no século 21‖, pois, segundo essa autora, os 

conceitos de educação e as instituições educativas vêm mudando ao longo dos mais de 200 

anos de sua existência, no entanto, ―ainda elegemos a sala de aula como o lugar central da 

produção do conhecimento‖. 

Na reorganização curricular da Educação Infantil da Vila de Serra Grande, município 

de Uruçuca-BA, faz-se necessário compreender coletivamente essa construção em seus 

aspectos territorial, social, político e pedagógico. E, por meio das reflexões coletivas dos 

grupos de estudo e encontros com a comunidade local, esta pesquisa pode contribuir para a 

contextualização progressiva do currículo do CIEISG, enquanto proposta curricular para a 

Educação Infantil numa perspectiva de comunidade educadora, territórios educativos e 

instituição educacional sustentável no sul da Bahia.  

O projeto arquitetônico do CIEISG prevê a construção de 12 mil m², de uma área total 

de 50 mil m², a qual foi doada para esse fim educacional por dois empresários que possuem 

imóveis em Serra Grande. Esse projeto prevê o atendimento de crianças da creche e pré-

escola (etapa em finalização) e do Ensino Fundamental, com possibilidades ainda de 

atendimento do Ensino Médio e cursos profissionalizantes, numa área próxima a esse Centro. 

Integrando o debate em torno da arquitetura educacional, da gestão dos espaços 

educativos, do currículo e do território, atrelado à participação da comunidade local, ocorreu 

toda uma mobilização para tornar público o projeto e favorecer uma maior participação da 

                                            
13

 PRUA - Plano de Referência Urbanístico Ambiental da Vila de Serra Grande. In: 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. Plano de Referência Urbanístico 
Ambiental – Prua: Vila Turística Serra Grande, 2001. 
14

 Arquiteta responsável pelo projeto arquitetônico do Centro Integrado de Educação Integral da Vila 
de Serra Grande, Uruçuca-Ba. 
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comunidade educacional e local na construção das diretrizes e princípios que norteariam a 

gestão pedagógica e política do CIEI da Vila de Serra Grande. 

O Instituto Arapyaú
15

, em parceria com o Centro de Referência da Educação Integral – 

CR e o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa – ICEP, em 2018, deu início aos trabalhos 

de mobilização para a construção do PPP e formação continuada das educadoras(es) e 

gestores da Educação Infantil (exceto a creche) e Ensino Fundamental a partir dos diálogos 

sobre concepção de educação integral, currículo e práticas pedagógicas. 

Ainda nos dias atuais, temos acompanhado no Brasil um movimento de privatização 

da Educação Infantil que se torna preocupante, ao se contemplarem várias organizações 

privadas com grande interesse na avaliação da educação pública oferecida e sua efetiva 

participação com intervenções que vão de financiamentos para estruturas físicas à construção 

de propostas pedagógicas, bem como no oferecimento de materiais didáticos e paradidáticos, 

apostilas e formações de profissionais da educação. Resta a indagação: Qual o interesse que 

mobiliza essas ações nas parcerias público-privado?  

Cabe situar aqui a participação do Instituto Arapyaú neste contexto, mas não é 

objetivo da pesquisa o aprofundamento desta questão. Chama nossa atenção que um dos 

programas desenvolvidos pelo Arapyaú está localizado no sul da Bahia e atende outros 

municípios dessa região, registrado como Desenvolvimento Territorial do Sul da Bahia. O 

distrito de Serra Grande, Urucuça-BA, está incluído nesse programa, que apresenta as 

seguintes estratégias para a região, conforme podemos acompanhar no site da instituição
16

: 

1. Apoiar o desenvolvimento econômico da região por meio do fortalecimento e 

dinamização da cadeia do cacau e chocolate. 

2. Fomentar o empreendedorismo social por meio da oferta de serviços 

financeiros, capacitações e do apoio a projetos socioambientais. 

3. Apoiar iniciativas que potencializem as ações do poder público e da 

comunidade local voltadas para a melhoria da educação básica municipal. 

4. Apoiar iniciativas que fortaleçam os gestores públicos e a sociedade civil na 

promoção da eficiência na gestão pública. 

5. Fortalecer a governança e os arranjos institucionais necessários para a 

implementação e o monitoramento do Plano de Desenvolvimento Regional. 

 

O sul da Bahia chama a atenção do Arapyaú por suas riquezas naturais e patrimônio 

sociocultural, entre outras qualidades, com extenso litoral, florestas de Mata Atlântica que 

abrigam uma das mais diversificadas áreas de biodiversidade do planeta.  

Apoiando-se no discurso da crise econômica local, o instituto justifica sua ação na 

região para o enfrentamento dos desafios econômicos, sociais e ambientais oferecendo ajuda 

                                             
16

 https://arapyau.org.br/programas/desenvolvimento-territorial-do-sul-da-bahia/. 

https://arapyau.org.br/programas/desenvolvimento-territorial-do-sul-da-bahia/
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para ―encontrar novos caminhos para gerar bem-estar para as pessoas e preservar sua 

natureza‖ (SITE DO ARAPYAÚ)
17

. 

No programa Desenvolvimento Territorial do Sul da Bahia, o Arapyaú vem atuando 

com uma rede de parceiros com foco nos empreendimentos ligados à sustentabilidade, como 

desenvolvimento econômico, empreendedorismo comunitário, gestão pública e educação. Em 

Serra Grande, o Arapyaú está presente desde 2009. 

De 2012 a 2016, o projeto de construção do Campus Integrado entrou em latência e os 

diálogos com a comunidade foram paralisados/interrompidos por iniciativa da própria 

Prefeitura Municipal, provocando um desencanto da comunidade no que se referia ao 

movimento pela educação para a construção da Nova Escola (ENTREVISTA 2). Enquanto 

isso, a equipe da arquiteta Beatriz Goulart aprimorava o projeto arquitetônico com as devidas 

discussões com a equipe técnica do FNDE e, nesse período, entregou à Prefeitura Municipal o 

projeto para ser protocolado no referido setor do MEC.  

 

Nesta constituição dos grupos, percebemos que vários setores comungam 

informações e, nesses quatro anos em que o Projeto da Nova Escola ficou em estado 

de dormência, havia o anseio da comunidade do bairro Novo por uma melhor 

oportunidade de educação para os seus filhos; não se pode negar, no entanto, que o 

descrédito pela obra pública ficou muito acentuado e muitos pais deixaram isso 

muito claro em seu discurso (ENTREVISTA 2). 

 

Em 2017, o projeto é desengavetado, retomam-se as negociações com o FNDE e, 

nesse momento, a equipe que se deslocou até Brasília foi informada que, para o FNDE, o 

projeto não existe porque o mesmo não havia sido registrado formalmente pelo município e, 

em 2018, o projeto foi aprovado e inicia as obras com recursos do FNDE/MEC com 

orçamento de R$ 18.581.253,00 (dezoito milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e 

cinquenta e três reais) e, após licitação, a obra foi contratada no valor de 16.617.000,00 

(dezesseis milhões, seiscentos e dezessete mil reais) pela construtora que apresentou a melhor 

oferta. 

Em 2019, prestes a ser entregue a primeira etapa da construção do CIEISG, em 

consonância com o projeto arquitetônico e o sonho da comunidade por uma instituição 

inovadora e que respeite a identidade dos territórios educativos da localidade, inicia-se a 

elaboração do PPP com participação de diversos atores sociais da comunidade de Serra 

Grande. 

                                            
17

 https://arapyau.org.br/programas/desenvolvimento-territorial-do-sul-da-bahia/. 
 

https://arapyau.org.br/programas/desenvolvimento-territorial-do-sul-da-bahia/
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Acompanhando a ansiedade coletiva pela construção do CIEISG e tentativa de 

reconduzir o processo participativo, presenciamos também um amadurecimento da gestão 

participativa que está acontecendo em relação aos processos educativos, tomada de decisão, 

formação continuada das educadoras da Educação Infantil e participação da comunidade 

educacional e local, que se veem nesse processo com as suas possibilidades e contradições, 

dando os contornos desse processo inovador de se construir de forma participativa um PPP 

antes mesmo da inauguração da instituição educacional. 

Por meio dos encontros de formação com representantes do Arapyaú e as reuniões 

com a arquiteta responsável pelo projeto, as comunidades educacional e local começaram a 

perceber que teriam muito espaço construído e outros espaços alternativos com potencial 

educativo que poderiam ser explorados. Nesse contexto, surgiram as indagações: ―O que fazer 

com todo este espaço?‖ ―Como torná-lo de fato referência para as aprendizagens?‖ ―De que 

forma este espaço pode ser inovador?‖, ―Como será a construção da proposta pedagógica para 

uma instituição educacional integrada e integral de acordo com os princípios da comunidade 

educadora, dos territórios educativos e sustentabilidade?‖.  

Em 2019, foram organizados grupos de estudo com as educadoras da creche e, durante 

esse processo formativo, foi colocado pelo grupo que o atendimento da creche no CIEISG 

representaria uma grande conquista e também um grande desafio, mediante a ampliação de 

vagas, a necessidade de se pensarem as adequações do projeto pedagógico em virtude das 

possibilidades do projeto arquitetônico. 

Coincidindo com o planejamento da Secretaria de Educação do Município, as 

reflexões do grupo de estudo da creche e demais educadoras das outras etapas educativas 

apresentaram a necessidade de diálogo entre projeto arquitetônico e proposta pedagógica para 

a Educação Infantil e o alinhamento entre as ações a nível de Secretaria de Educação e gestão 

educacional, a partir de uma agenda e um plano de ação compartilhados e discutidos inclusive 

com a comunidade local, objetivando a construção de uma proposta para a educação na vila 

de Serra Grande, Uruçuca-Ba, o que não tem sido uma tarefa simples, como já havia intuído 

um dos membros do Grupo Referência (GR 1.1) em encontro realizado em setembro de 2019. 

 

Esse caminho que Uruçuca escolheu para construir o seu currículo não é um 

caminho fácil, não é copiar e colar. Envolve toda uma reflexão, é um caminho mais 

liberal. …uma participação dos sujeitos e bom lembrar que muitas práticas que estão 

acontecendo em Uruçuca já estão conectadas com tudo isso, só que a gente ainda 

peca. Mas elas estão lá. Então o nosso movimento aqui também é o que a rede já faz 

dentro desse contexto que a gente precisa organizar e compreender. Até porque 

muitas práticas que ocorrem aqui já estão mantendo um diálogo com as questões do 

currículo (GR 1.1). 
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A escuta sensível e os diálogos tecidos entre comunidade educacional e local a partir 

da arquitetura educacional, culminando com a necessidade coletiva de construir uma proposta 

pedagógica articulada, nos proporcionou uma experiência investigativa, a partir do 

movimento em torno da construção de uma escola onde o currículo considere uma educação 

preocupada com a formação humana para além da escolarização, que oriente o indivíduo para 

ampliar sua capacidade de aprendizagem e vivências na comunidade, uma educação na escola 

e na comunidade, o que mostra a importância e a relevância deste tema. 

 Durante o trabalho de campo, indagávamos e observávamos para compreender como 

foi o processo de elaboração do PPP e como se deu essa escuta da comunidade. O fragmento 

da entrevista 2 apresentado abaixo nos ajuda a compreender essa dinâmica que aconteceu em 

Serra Grande e em tempo pontua a fragilidade da efetiva participação e gestão democrática.  

 

O pedagógico começou a pensar como que era o PPP das escolas existentes na Vila, 

o que não estava bom e precisava mudar e o que queriam que tivesse. Esse grupo 

tinha pouca participação de crianças e pais, mas tinha bastante professores e 

gestores, o que já era bastante bom, mas como gestão democrática no país ainda não 

está muito bem resolvido até hoje e há 7 anos atrás a gente não ouvia muito as vozes 

dos estudantes daqui, a gente ia buscar lá, pedia para os professores fazer oficina e 

tal, mas era muito difícil e inclusive os estudantes estranhavam: ―Por que estavam 

perguntando aquilo pra eles?‖, eles não entendiam porque não era cultural, no 

cotidiano dos estudantes, discutir o currículo e, muito menos, a arquitetura da escola 

(ENTREVISTA 2). 

 

Ao acompanharmos a história da educação, percebemos o quanto tem sido precarizada 

a educação e grandes são os desafios das educadoras e gestores da Educação Infantil. Toda 

essa mobilização que vem acontecendo desde 2012 na Vila de Serra Grande tem despertado 

inquietações e possibilidades de mudanças na realidade educacional local. 

Durante o trabalho de campo, emergiram tanto nas discussões e estudos de grupo 

como nas oficinas (Figura 9) e entrevistas os seguintes temas: território educativo, 

comunidade educadora e sustentabilidade. Esses temas sempre estiveram presentes no 

documento do PPP atrelados à arquitetura educacional e à educação integral, o que permitiu 

considerarmos esse contexto enquanto categorias de análise para compreender o significado 

da realidade da comunidade da vila de Serra Grande 
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Figura 9 - O processo de construção do PPP: trabalho participativo de escuta e do 

reconhecimento do território de Serra Grande 

 

 

     Fonte Prefeitura Municipal de Uruçuca 

 

Nas observações das práticas desenvolvidas na Educação Infantil, incluiu-se a 

utilização de outros espaços, como brincar na Praça Pedro Gomes e na represa, contação de 

história embaixo de uma árvore, observar a geografia local, identificar elementos nos 

ambientes naturais que cercam a localidade, etc. 

No trabalho de campo desenvolvido inicialmente com as comissões, por mais de uma 

vez, incluiu-se visita guiada à obra do CIEISG, onde a arquiteta Beatriz Goulart, junto com o 

engenheiro, mostrou o que estava sendo feito e expôs, a partir do projeto arquitetônico, quais 

as possibilidades pedagógicas que este novo espaço proporcionaria, na perspectiva de campus 

integrado da educação no território de Serra Grande. 

Uma outra atividade de campo relevante foi o mapeamento dos territórios com 

potencial educativo da vila e perceber os possíveis locais e atores sociais que poderiam 

contribuir com a educação local. Nesse exercício, a observação atenta, a escuta sensível, os 

processos identitários e a valorização da cultura local foram dando formas, nomes, cores, 

cheiros, sabores, etc. ao lugar. 

A presença de atores sociais, como os pais no convívio com as crianças, também tem 

contribuído com as práticas educativas da Educação Infantil, conforme foi relatado mais de 

uma vez pelas educadoras: ―as famílias são convidadas para socializar seus saberes, para a 

troca de experiências‖. 
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Na construção do PPP, as citadas categorias de análise também emergiram quando as 

comissões (mapeamento, pedagógica e sistematização) foram formadas. Surgiram 

inicialmente como temas elencados a partir dos diálogos sobre os espaços possíveis de 

extensão das práticas educativas e que já vinham acontecendo na comunidade, principalmente 

Na Educação Infantil e que não eram sistematizadas. 

 

4.1 Projeto Político Pedagógico do CIEISG: proposta de educação integral e integrada à 

comunidade, ao território e à sustentabilidade  

 

O PPP do CIEISG foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação de Uruçuca e, 

para o devido reconhecimento e consulta popular, foi publicado no Diário Oficial nº 2339, em 

7 de julho de 2020. 

Ao discutirmos sobre a Construção do PPP do CIEISG junto com a comunidade, 

necessitamos compreender essa ação a partir das políticas públicas e participação dos agentes 

locais. Sobre esse assunto, o Grupo Referência (GR 2.1) apresentou a seguinte preocupação: 

 

E como é um PPP para educação integral, o que precisamos garantir para construção 

de um PPP? Nossa referência parte da participação e reconhecimento das práticas 

dos professores e gestores da rede que têm uma história e a gente precisa reconhecer 

a contextualização, que é essa relação com a comunidade e o território, nessa 

permanente relação entre secretaria e escolas. Não adianta ser uma política da escola 

ou uma política só da secretaria. É necessária a formação entre pares para 

apropriação dos conceitos e práticas de ensino e aprendizagem que concretizem a 

proposta, a garantia de espaços, trocas e compartilhamento de saberes, observação 

dessas práticas para que, no ponto de vista da prática escolar, especificamente, isso 

apareça com a aprendizagem dos alunos (GR 2.1 – DIÁRIO DE CAMPO).  

 

O PPP do CIEISG foi um documento elaborado a muitas mãos, envolveu reflexão 

sobre a ação educativa, pesquisa e estudo com o intuito de registrar uma proposta para a 

educação de Serra Grande, onde as várias vozes dos atores sociais que participaram dos 

intensos diálogos sobre os projetos arquitetônico e pedagógico para uma educação integral e 

integrada para a localidade sentissem que suas falas foram contempladas no documento e que 

o mesmo representasse a comunidade com seu território e cultura. 

A produção do PPP do CIEISG, como está posto no próprio documento (URUÇUCA, 

2020, p. 13) 

 
[...] amparou-se fortemente no trabalho de formação junto com a equipe técnica das 

escolas municipais de Serra Grande, com os professores, com a arquiteta 

responsável pela obra de construção do CIEISG, com as Comissões (de 

Mapeamento, Pedagógica e de Sistematização) que se formaram a partir dos 
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primeiros trabalhos formativos e com os encontros com a comunidade. Dessa forma, 

este documento é fruto de trabalho a muitas mãos. 

 

No processo de estudo para a elaboração do PPP, foi discutido no Grupo Referência, 

onde as comissões de mapeamento, pedagógica e sistematização dividiam esse espaço, o 

perfil de educandos que temos e queremos, a educação que temos e queremos e o que não 

poderia faltar nesse documento. Uma fala foi marcante e, para mim, estava muito relacionada 

à concepção de educação que se pensava para Serra Grande e, posteriormente, apontou nas 

categorias de análise deste estudo. Assim,  

 

O PPP deve refletir a identidade de Uruçuca, a identidade de Serra Grande, no 

entanto, a gente percebe que, em outras localidades, onde os municípios estão sendo 

obrigados a fazer o seu currículo, o que que eles estão fazendo é copiando o que está 

na BNCC e joga como que isso fosse o currículo, sem pensar o contexto e os 

sujeitos? Então todo documento que reflete o currículo deve ter uma análise crítica 

sobre o que ele reflete. Principalmente dentro do nosso contexto, uma análise a partir 

do contexto e na intersecção com o território, com contexto local e seus sujeitos (GR 

1.2 – DIÁRIO DE CAMPO). 

 

Só foi possível propor um PPP que tivesse como princípio comunidade educadora, 

território educativo e educação sustentável porque o projeto arquitetônico do CIEISG é 

referência de instituição educacional que tem compromisso com a formação humana e é a 

primeira com projeto próprio e sustentável no Brasil, totalmente financiada pelo FNDE.  

A infraestrutura do CIEISG oferece conforto e a acolhida para práticas pedagógicas e 

comunitárias, com salas amplas, área verde, espaços interativos e integradores que se 

relacionam com as várias modalidades de atendimento, com o ambiente natural e com a 

comunidade local. Estes e outros aspectos são diferenciais que marcam este empreendimento, 

que é amparado por um PPP, pensado a partir de uma educação integral, tendo os espaços-

ambientes como potencializadores de práticas pedagógicas integradoras com os espaços com 

potenciais educativos do território de Serra Grande. 

 

4.1.1 Educação Integral 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), artigo 3º, advoga que 

devemos garantir às crianças e adolescentes ―o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade‖. Consideramos que esses 

aspectos do desenvolvimento são inerentes à educação integral analisada neste estudo, 

definindo um modelo de educação pautada nas interações entre as crianças e os diversos 
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atores sociais, em espaços plurais e com possibilidades de vivenciar múltiplas experiências 

educativas. 

A LDB 9.394/96, em seu art. 2º, guiada pelos ―princípios de liberdade‖ e 

―solidariedade humana‖, traz a ideia de formação humana e educação integral ao discorrer 

que cabe à educação garantir o pleno desenvolvimento do ser humano e prepará-lo para 

exercer sua cidadania. 

A educação integral no Brasil encontrou espaço propício para sua expansão a partir de 

2007, com a implantação do Programa Mais Educação, momento também em que diversas 

experiências educativas são registradas no país, entre elas: a Escola Integrada em Belo 

Horizonte - MG, o Bairro Escola em Nova Iguaçu - RJ, a Cidade Educadora em São Paulo, e 

a Cidade Sustentável em Sorocaba - SP (SARDENBERG, 2017, p. 10).  

Ao propor a educação integral como um projeto integrado às necessidades, interesses, 

possibilidades e vivências das crianças enquanto cidadãos de direitos que devem ter garantida 

a formação em todas as suas dimensões, o MEC sinaliza para a necessária articulação deste 

programa com outras políticas públicas, como condição para torná-la ―uma experiência 

inovadora e sustentável ao longo do tempo‖ (BRASIL, 2008, p. 4). 

Como diz Arroyo (2013)
18

, a educação integral é uma concepção que considera o ser 

humano na sua totalidade, logo, um sujeito total e integral, enquanto sujeito de conhecimento, 

de cultura, de valores, de identidade, memória e imaginação, e a educação tem obrigação de 

propor todas essas dimensões necessárias à formação do ser humano. 

 A gente se educa no trabalho, na família, se educa no convívio, atentando para a vida. 

A formação humana não se dá só no espaço educativo, além do tempo disponibilizado nesses 

ambientes, há que se considerar outros tempos na educação integral, e esses tempos estão 

presentes nas experiências sociais que as crianças vivenciam. Logo, esse tempo da educação 

oferecido pelo sistema educacional tem que dialogar com outros tempos de formação social, 

cultural e política. Fora do espaço educativo, há muita formação e, às vezes, mais marcantes 

do que a formação que ali é oferecida. 

A educação integral que ora discutimos não defende ampliação da jornada de trabalho 

como requisito primordial. Compreendemos que a educação integral pode até ter jornada 

ampliada, mas a concepção aqui apresentada sugere uma nova forma de pensar e atuar na 

educação das crianças.  

                                            
18

 ARROYO, Miguel. Conceito de educação integral. Vídeo produzido pelo Centro de Referência 

Integral em 23 de agosto de 2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SzqmiJLxmbc. 
Acesso em: 22 mar. 2021. 
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Para trabalhar na concepção de educação integral, a gente precisa trabalhar e agir em 

rede, ampliar ações educativas, engajar famílias e comunidade, pensar numa 

aprendizagem em contexto, ampliar a rede de projeção social. Quando a gente tem 

essa possibilidade com interesse na realidade, facilita para que ocorra a educação 

integral (GR 4). 

 

Neste sentido, para além da ampliação da carga horária de atividade educativa, a 

educação integral implica ―articulação entre os diversos agentes, espaços e recursos em torno 

de um projeto comum voltado ao desenvolvimento integral das crianças‖ (URUÇUCA, 2020, 

p. 53), concebendo as crianças como seres potentes e protagonistas, as educadoras são 

convidadas ―a repensar como o trabalho pedagógico pode dialogar com os diferentes 

contextos sociais, políticos, econômicos, culturais e socioambientais do território de Serra 

Grande‖ (URUÇUCA, 2020, p. 13), conforme descrito no PPP do CIEISG. 

Os discursos das educadoras e demais atores sociais que se manifestaram nas 

entrevistas, nos encontros presenciais e on-line discutem a educação integral das crianças nos 

moldes defendidos por Sarmento (2015), ao propor uma educação ―fora da forma escolar, 

centrada na criança, nas culturas infantis, na ludicidade e criatividade e na ampliação das 

possibilidades de experiência do mundo‖ (SARMENTO, 2015, p. 68).  

A partir do PPP do CIEISG, o coletivo responsável por sua elaboração defende que ―a 

Educação é Integral, Integrada e Integradora, portanto, o trabalho pedagógico independe do 

tempo e considera a integralidade intelectual, cultural, social, emocional e física para a 

formação das crianças e dos adolescentes‖ (URUÇUCA, 2020, p. 17).  

Tomando como referência o discurso dos atores sociais e o PPP do CIEISG, 

apresentamos o argumento de que ―um sistema educativo integral é a integração da educação 

formal, informal e não formal‖ (GR 1). Considerando a educação integral amparada em 

práticas educativas a partir das três concepções citadas anteriormente, compreende-se que a 

educação integral está entrelaçada com o potencial educativo do território e dos saberes locais 

que circulam na comunidade. 

 

[...] alguns aspectos foram levantados, como as questões relacionadas ao conceito de 

educação integral que existe, outros espaços de aprendizagem, e de que a 

responsabilidade da educação das crianças não é apenas do professor, então, tem que 

trazer pai, tem que trazer comunidade (GR 1). 

 

Ainda sobre este assunto, o PPP do CIEISG aborda que: 

 
Na perspectiva da Educação Integral, a escola e o território são indissociáveis. A 

construção do currículo deve se basear na pertinência com relação ao território em 

que se situa a escola, com suas especificidades, identidades, contextos de vida e de 
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aprendizagem dos estudantes. Assim, os conhecimentos acadêmicos devem se 

articular aos potenciais educativos do território, seus saberes locais, sua 

biodiversidade, permitindo, assim, a construção de conhecimento e cultura por 

professores e estudantes, dentro e fora da escola (URUÇUCA, 2020, p. 37). 

 

A concepção de educação integral discutida pelos atores sociais implica uma educação 

para além dos muros institucionais dos espaços educativos, compreendendo que a educação 

envolve outros ambientes, territórios e atores sociais para além das salas de referência da 

Educação Infantil, como o pátio disponível para atividades recreativas, a cozinha, o refeitório, 

a secretaria, o auditório, a praça, a roda de capoeira, o quintal de uma erveira, as rodas de 

contação de histórias e causos dos anciãos, a igreja, o terreiro, o circo, o mercado, a represa, a 

praia com seus jangadeiros, entre outros. 

A educação integral foi apresentada como uma proposta educativa integrada aos 

saberes da comunidade, seus territórios com potencial educativo, coadunando em práticas 

educativas integradoras, embasadas em uma discussão curricular para a Educação Infantil, 

pensada por um coletivo preocupado com os direitos de aprendizagem na infância. 

O estudo traz reflexões de uma educação que pode dialogar com vários atores sociais e 

o território em que estes estão inseridos. Assim, ―dentro dessa concepção de educação 

integral, pressupõe-se que o PPP seja compartilhado por família de educadores, gestores e 

comunidade, não dá para fazer educação sem as famílias dos educandos‖ (GR 1). 

Ao oferecer a educação integral, levamos em conta que a formação da criança se dá 

nos aspectos biopsicossociais. O desenvolvimento infantil considera a criança em suas 

dimensões cognitiva, física, social e afetiva. Quando trabalhamos com a criança, precisamos 

compreendê-la em sua totalidade. Por conseguinte, a proposta educativa precisa ser rica em 

experiências e vivências significativas que tenhamos as crianças como protagonistas. 

A elaboração do PPP do CIEISG, ao pautar-se a partir da concepção da Educação 

Integral, concebe o conhecimento como uma construção que ocorre num processo ativo. 

Logo, não ―reduz as possibilidades dos diferentes saberes e fazeres como uma realidade 

inerte, fixa e fragmentada. Em vez disso, defende que o conhecimento é fruto, também, de 

uma experiência histórica e culturalmente vivida e produzida‖ (URUÇUCA, 2020, p. 23). E 

neste sentido, se oferecermos contextos de aprendizagem propícios, as crianças são ―capazes 

de desenvolver nova compreensão acerca do mundo, novas sociabilidades e novas escolhas na 

vida social‖ (URUÇUCA, 2020, p. 23). 

Por ser o conhecimento uma construção histórica, quando oferecemos práticas 

educativas ricas em experiências sociais e ambiente propício e seguro, as crianças, em 

parceria com seus pares, vivenciando a cultura por meio de interações e brincadeiras, são 
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potencialmente capazes de se apropriar do mundo que as cerca e produzir novos 

conhecimentos necessários a seu pleno desenvolvimento. 

A Educação Integral é a expressão de um fazer pedagógico que envolve múltiplas 

dimensões da formação humana, e não se limita apenas ao trabalho das educadoras e crianças 

no interior do espaço educativo, nem tão pouco à organização curricular dos tempos e espaços 

educativos. Além desses aspectos citados, envolve a oferta de ricas e significativas 

experiências educativas relacionadas com as vivências das crianças ao interagir com outros 

atores sociais, com a cultura e saberes locais. 

 

4.1.2 Gestão Participativa 

 

As discussões sobre a concepção do Projeto Arquitetônico para a ―Nova Escola‖, 

iniciada em 2009, provocou reflexões sobre o uso do espaço e o trabalho pedagógico que ali 

seria desenvolvido. Ao longo dessas discussões, começou a se delinear o tipo de educação que 

a comunidade considerava de qualidade para seus filhos.  

Como resultado da mobilização da comunidade local e educacional, começaram os 

diálogos sobre a educação integral e integrada ao território e à comunidade, em consonância 

com as possibilidades educativas que esse espaço-ambiente educativo trazia.  

 

Figura 10 - Moradores de Serra Grande visitam o local onde está sendo construído o CIEISG 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Uruçuca, BA, 2019 
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Em 2019, com a previsão de entrega da primeira etapa da construção do CIEISG 

(módulo da creche e Educação Infantil), a equipe responsável pelo apoio ao projeto 

arquitetônico e pela formação pedagógica intensificaram os encontros com a comunidade 

(Figura 10), com o intuito de promover maior participação e elaborar o PPP integrado à 

cultura, aos saberes locais e ao potencial educativo do território. 

Paralelo às discussões pedagógicas, o trabalho de construção do CIEISG era 

acompanhado de perto pela comunidade local, principalmente pelos pais e alunos do bairro 

em que a escola estava sendo construída (Figura 11), o que ocorreu em um dos vários 

momentos em que a comunidade se reuniu para acompanhar ambos os projetos. 

 

Figura 11 – Poder público fazendo prestações de contas sobre o andamento da obra e da 

produção do Projeto Político Pedagógico aos moradores durante visita ao CIEISG 

 
Fonte: Site do Instituto Arapiaú, 2019

19
 

 

A mobilização da educação na comunidade pautou-se no princípio da gestão 

participativa, buscando valorizar a cultura local e os seus atores sociais, bem como seus 

saberes. Todo esse movimento se amplia na elaboração do PPP do CIEISG, a partir da 

consulta e escuta da comunidade com base na análise dos PPP das escolas que existiam 

naquele momento e das práticas educativas desenvolvidas nesses espaços. 

Sobre essa participação da comunidade local e educacional nas discussões sobre a 

concepção do Projeto Arquitetônico e construção do PPP do CIEISG, foi exposto que: 

 

                                            
19

 https://arapyau.org.br/instituto-arapyau-comemora-avancos-no-sul-da-bahia/ em 24.08.2020 
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Todos foram convidados a pensar no modelo de escola e de educação que até ali se 

oferecia no município e refletir sobre essa formação docente, até porque foram 

formados em um modelo de escola excludente, onde não havia gestão democrática. 

E agora eles são convidados a fazer parte nesse movimento. (GR 4). 

 

Em relação a esta participação, algumas falas dos envolvidos nessas discussões e que 

participaram desse movimento desde o início apontaram controvérsias em relação à sua 

concretização e que, a princípio, dificultou para que ela, de fato, se realizasse. Nesse sentido, 

em relação à gestão participativa, a entrevistada explica: 

 

A gente tinha muito apoio das pessoas de cada grupo, tinha os ―cabeções‖, os 

consultores, vinham, tentavam, e a gente não conseguia ainda dar espaço para a 

comunidade falar. Eu e outros consultores, a gente estava tão ansioso que dava uma 

―atropeladinha‖ na participação e, até quando a gente dava espaço para a 

participação, havia um pouco de silêncio, por falta de prática de participar. 

(ENTREVISTA 2). 

 

Notou-se que: 

 

No início, não havia muito espaço para participação e a gente não era ouvida. E o 

que falavam não era o que a gente queria. Agora sim, estão escutando a gente e 

estamos falando das mesmas coisas. Nos sentíamos como se estivéssemos lá só para 

constar, para justificar alguma coisa (GR. 3). 

 

No entanto, percebemos que, nos primeiros encontros com a comunidade, o espaço de 

fala daqueles que seriam os beneficiados diretos e indiretos deste projeto educacional não 

aconteceu de fato e, mesmo sendo chamados a ―participar‖, ainda assim eram excluídos e 

oprimidos, embora naquele momento isso não ficasse tão claro como foi relatado em uma das 

entrevistas e durante encontros com o Grupo Referência. 

A análise dos fragmentos anteriores à luz de Freire (1987), em Pedagogia do 

Oprimido, nos apresenta a participação dos atores sociais no processo educativo também 

como uma prática social e política pelas possibilidades que a educação tem para libertar esses 

sujeitos de sua condição de opressão e instrumentalizá-los para conquistar seus direitos 

básicos e a justiça social num contínuo exercício de pensar e agir na realidade, como modo de 

estar no mundo e deixar sua marca.  

Garantir a participação daqueles provenientes de diferentes espaços sociais, 

contemplando os mais diversos sujeitos, dando-lhes voz e poder para decidir junto com os 

gestores da educação não é um caminho sem obstáculos, conforme relato apresentado por 

uma das entrevistadas. 

 

Um leigo entrando no espaço deles para discutir aprendizagem, conteúdos. A própria 

gestão do município, a direção tem dificuldade de manter esta discussão, tanto que 
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os conselhos de escola funcionam com um certo descontrole e não só em Serra, no 

Brasil inteiro. (ENTREVISTA 2). 

 

A partir dos diálogos que ocorreram nos encontros com as educadoras e outros atores 

sociais da comunidade, na prática educativa, surgem algumas preocupações e contrapontos 

em relação a esse movimento de educação integral com foco na gestão participativa, posto 

que, quando se faz esse tipo de educação, pode ocorrer um estranhamento entre a gestão 

educacional e as parcerias dentro do espaço educativo, causado pela sensação de invasão de 

privacidade e perda de controle da dinâmica institucional. 

Sobre esse possível desconforto em relação ao estranhamento de outros sujeitos 

participando da gestão da educação nesse novo espaço educativo, apresentamos a seguinte 

reflexão de um dos membros do Grupo de Referência, que assim definiu essa situação: 

 

Essa perda de controle, num primeiro momento, é assustador e alguns falam ―não 

quero essas pessoas estranhas aqui ou estar nesse lugar estranho‖; por outro lado, 

quando você começa a fazer esse exercício, nada mais se torna estranho e você 

respeita as contribuições de cada um. (GR 1). 

 

Considerando as dificuldades que emanam do processo participativo, houve também 

uma necessidade de refletir sobre os entraves que, de certa forma, dificultam essa 

participação. Nesse sentido foi dito que: 

 

A participação é tanto fora da nossa cultura escolar, que é tão autoritária, onde tudo 

é decidido de cima para baixo, que a participação, às vezes, dá essa sensação de que 

o sujeito está sendo usado, ou seja, manipulado, porque geralmente não tem tempo 

de maturação. Então, você quer resolver o seu problema, tipo um tratamento de um 

minuto, não vai rolar. [...] E aí você quer fazer participação fazendo em umas 

manhãzinhas e metade no sábado… muitos não acreditam, muitos não têm tempo, 

são vários os motivos. (ENTREVISTA 1). 

 

A discussão sobre as finalidades da educação vem acompanhada do argumento de que 

a escola democrática é aquela que está aberta para a comunidade. Cremos que o espaço 

educativo mais democrático incentiva a comunidade educacional e do entorno a participar 

ativamente das decisões educativas, tornando-os também responsáveis pela educação das 

crianças. Destarte, pode-se dizer que: 

 

[...] A escola como um espaço de ensino-aprendizagem será então um centro de 

debates de idéias, soluções, reflexões, onde a organização popular vai 

sistematizando sua própria experiência. O filho do trabalhador deve encontrar nessa 

escola os meios de auto emancipação intelectual independentemente dos valores da 

classe dominante. A escola não é só um espaço físico. È um clima de trabalho, uma 

postura, um modo de ser. (FREIRE, 1995, p. 16). 
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 A gestão participativa é um processo que requer profunda mudança na forma como 

desenvolvemos a educação na maioria dos espaços educativos e envolve a reconstrução do 

saber de forma crítica, enquanto instrumento de emancipação pedagógica e política, como 

lembra Freire (1996, 1995 e 1980c).  

Concebendo a educação como espaço de encontro e que precisa dialogar com a 

cultura, e a realidade social da classe popular, alvo da educação pública, buscamos 

compreender em Freire (1987, p. 46) que ―neste lugar de encontro, não há ignorantes 

absolutos, nem sábios absolutos: há homens que em comunhão buscam saber mais‖, onde há 

uma valorização da participação popular nas decisões do processo educativo. 

A participação do coletivo formado por educadores, pais, alunos e outros 

representantes da comunidade local e educacional na tomada de decisões precisa ser um 

movimento intencional e ―é preciso se pensar na gestão dos processos e na gestão dos espaços 

e como é que isso vai se dar. É nesse empoderamento e nesse pertencimento que essas 

questões precisam ser discutidas com a comunidade‖. Na prática, no entanto, ―é difícil essa 

maturidade da participação com criança, pai, funcionário e professor na mesma roda…‖ 

(ENTREVISTA 2),  

Essa maturidade relatada anteriormente exige um esforço coletivo para dialogar, 

garantir o direito de ouvir e ser ouvido ―na convivência amorosa‖, como diz Freire (1996, p. 

11), ―na postura curiosa e aberta‖ e, assim, ―se assumirem enquanto sujeitos sócio-histórico-

culturais do ato de conhecer‖, alinhado ao ―respeito à dignidade e autonomia‖ daqueles que 

se educam enquanto pensam na forma de educar. 

Encontramos, em Serra Grande, uma comunidade que foi convidada a pensar o 

Projeto Arquitetônico e o PPP movidos pelo sonho coletivo de um espaço educativo de 

qualidade e que, nesse espaço, a educação promovida valorizasse os saberes da comunidade 

em que os educandos estivessem inseridos.   

Como fruto do movimento educativo que vem ocorrendo na localidade, em agosto de 

2020, quando foi apresentado o PPP do CIEISG à comunidade, houve toda uma preocupação 

para envolver o maior número possível de pessoas da comunidade local e educacional nas 

discussões sobre esse documento. O PPP foi apresentado a partir do olhar sobre o histórico e 

a dinâmica que acompanhou essa construção, como vimos no relato de um representante do 

Grupo Referência. 

 

Em relação ao PPP, acho que a gente pode focar é um pouco mais na questão da 

participação da comunidade porque o grande objetivo aqui é dizer assim para 

comunidade: Olha como que esse coletivo é importante em todos os processos, não 
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somente para construção do PPP, mas também para o funcionamento da escola, 

porque a gente já tem que colocar isso aqui no horizonte, então, para a escola 

funcionar, a comunidade é fundamental. (GR. 12). 

 

Falar no histórico, da forma como ele foi construído com participação de 

representantes da comunidade, que tinha um coletivo participando além dos setores 

da educação. Eu acho que o caminho é esse, tem que tornar as coisas simples para 

facilitar a participação das pessoas. (GR. 12). 

 

As discussões dialógicas que foram se ampliando ao longo dos anos de construção do 

CIEISG e na elaboração de seu PPP mudou a postura do grupo, principalmente daqueles que 

orientavam os encontros e encaminhavam as discussões. E toda essa mudança de postura, em 

parte, foi graças ao desabafo de representantes da comunidade local e educacional, que 

começaram a dizer o que não estava dando certo e a garantir o seu espaço de fala e se fazer 

ouvido. 

Havia a preocupação de tornar os encontros espaços de diálogo e que desenvolvesse 

uma dinâmica inclusiva e de não inibir, durante as discussões educacionais, outros atores que 

porventura não tivessem uma formação pedagógica ou que não atuavam diretamente na 

educação e que estes pudessem se reconhecer no documento a partir de seus saberes e de sua 

trajetória nas discussões coletivas. 

Ao incentivar a participação popular na construção da educação contemplando o 

patrimônio cultural, a epistemologia e a biodiversidade local, criaram-se condições para 

promover a comunicação dentro de um movimento educativo que ganhou força desde 2009, 

quando iniciou as discussões sobre os projetos e, conforme o grupo foi evoluindo, a 

comunidade tomou um novo ânimo (embora alguns tenham esmorecido pelo caminho) e o 

que era uma ideia, um desenho, inicialmente foi ganhando forma a partir de pedras, concreto e 

madeira, avançando no sonho de um PPP que preconiza uma educação integral e integrada 

para o CIEISG. 

A participação da coletividade na definição do tipo de educação que queria trouxe 

também a necessidade de se pensar a sustentabilidade desse espaço e sua gestão partilhada 

como condição para que se torne uma proposta educativa inovadora e sustentável. E, nesse 

contexto, alunos e pais são fundamentais para reconstruir criticamente os saberes que 

circulam no social, mas que ainda não encontraram espaço nas instituições educativas, 

rompendo com a condição de que apenas os educadores ou aqueles que são tidos como mais 

competentes podem decidir por todos, porque presumidamente sabem mais sobre os interesses 

e necessidades dos outros.  
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4.1.3 Comunidade Educadora 

 

Consideramos relevante o crescimento coletivo no sentido de percepção do lugar e 

amadurecimento do conceito de comunidade educadora pelo mergulho na cultura local e na 

relação de proximidade com atores sociais de notada relevância para a formação cultural e 

identitária da vila de Serra Grande, que, segundo relatos das comissões, vem se construindo 

por um longo tempo. 

Para Costa (2009, p. 47), as instituições que educam crianças precisam se tornar 

abertas para a comunidade e familiares, promovendo círculos de cultura para a infância como 

forma de propagação de ―inovações criadoras e criativas nas relações adulto-criança, criança-

criança, comunidade-criança‖.   

Em consonância ao que é discutido por Costa (2009), nos encontros e entrevistas com 

os atores sociais, educadores não formais, enfatizava-se o papel desses educadores ao propor 

novas formas de aprender e de se relacionar com as famílias, com a comunidade e com as 

crianças, num processo de trazer as manifestações culturais, fruto dos movimentos sociais e 

das vivências da comunidade, para as práticas educativas. 

A valorização da cultura local e o estreitamento das relações comunidade-instituição 

educacional permeavam os diálogos no Grupo de Referência:  

 

Somos marcados pela cultura da nossa família e da nossa comunidade... Serra 

Grande tem muitos casos e são histórias das nossas vivências, que marcam nossas 

infâncias e que diz [sic] quem somos... Que a comunidade possa perceber e dizer: 

Olha esse saber aqui, saber local, ele tem um potencial pedagógico para os alunos 

em Serra Grande. (GR. 3.1). 

 

Para o devido empoderamento da comunidade local que é beneficiada por políticas 

educacionais, faz-se necessário que estas sejam colocadas em prática com a devida 

participação dos agentes sociais locais, mediante participação no processo de elaboração 

dessas políticas, e aqui, em específico, as discussões do Grupo Referência chama nossa 

atenção para as políticas educacionais e a forma como são garantidos os espaços de diálogo e 

participação da comunidade. 

A participação dessa comunidade foi incentivada desde o início da concepção do 

projeto da ―Nova Escola‖, quando se garantiu a participação e escuta do que se queria na 

educação da comunidade, o que era mais importante para a formação integral das crianças, 

jovens e adultos com maior qualidade para a educação e menor impacto ambiental, já que 

Serra Grande encontra-se numa Área de Proteção Ambiental – APA. 
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Vários encontros foram realizados desde 2012 com fóruns de discussão e efetiva 

participação das crianças, educadores, familiares e outras representações da comunidade. 

Assim, ao longo dos anos, além das expectativas, foi crescendo também o envolvimento e o 

sentimento de pertencimento. 

―A escola é da comunidade, somos todos responsáveis pela educação de nossas 

crianças, temos que participar mais‖ (fala de uma mãe, fonte: acervo pessoal da pesquisa, 

2019). Essa fala da mãe foi dita também por outros atores sociais locais e caracteriza muito 

bem a consciência coletiva de uma comunidade com potencial educativo. 

Graças ao trabalho realizado pela comissão de mapeamento, reuniu-se ao acervo da 

pesquisa, para a elaboração do PPP do CIEISG, um leque de atores sociais que têm 

contribuído com o processo educativo de crianças e jovens da localidade por meio de suas 

práticas sociais. Podemos citar as parteiras, as erveiras e benzedeiras, os jangadeiros, 

capoeiristas, os artesãos, os líderes religiosos (igrejas, terreiros, centros espíritas, etc.), 

artistas, agricultores, quituteiras e cozinheiras, marceneiros, etc. 

Muito aprendemos com as práticas sociais que circulam nesta comunidade, com sua 

forma de se importar com o outro, de cooperar e coexistir, trazendo em suas vivências o 

diálogo sobre uma educação humanizadora presente na Pedagogia do Oprimido, onde Freire 

(1987, p. 11) nos diz que: 

 

[...] os homens humanizam-se, trabalhando juntos para fazer do mundo, sempre 

mais, a mediação de consciências que se coexistenciam em liberdade. Aos que 

constroem junto o mundo humano compete assumirem a responsabilidade de dar-lhe 

direção. Dizer a sua palavra equivale a assumir conscientemente, como trabalhador, 

a função de sujeito de sua história, em colaboração com os demais trabalhadores - o 

povo. 

 

A atividade educativa, nesse contexto, só fará sentido quando ela conseguir chegar 

nesse lugar em que o sujeito se humaniza, quando, na prática social desse indivíduo, houver 

mudança. E, nesse sentido, o espaço educativo será motivador para ele, e o quanto sua prática 

social está inserida na prática educativa, o quanto ele está interagindo e aprendendo com seu 

entorno e com sua comunidade, tendo a cultura como referência.  

 

4.1.4 Território Educativo 

 

A ideia de território educativo surge a partir do conceito de Bairro-escola e agrega a 

ideia de espaços com potencial educativo, espaços onde as crianças podem construir 

conhecimento, explorar outros saberes que estão além do espaço formal da escola. Essa 
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discussão teve, como um dos representantes, Gilberto Dimenstein, com trabalhos datados de 

2005, com a experiência de Bairro-escola e educadores comunitários, em São Paulo.  

Para o entendimento de território educativo, tomamos o conceito de cultura que, em 

Cuche (2002, p. 13), ―se aplica unicamente ao que é humano‖, possibilitando compreender ―a 

unidade do homem na diversidade de seus modos de vida e de crença‖, assim, não se trata ―de 

dizer o que deve ser a cultura, mas de descrever o que ela é, tal como aparece às sociedades 

humanas‖ (CUCHE, 2002, p. 34). 

Assim, em relação ao território como potencial educativo: 

 

A gente tem em mente aquela educação tradicional do copia e cola, isso não 

significa que é o certo de uma educação. Hoje podemos dispor de vários ambientes 

para provocar o nosso saber… pode ser um circo, em uma reunião com a equipa 

passando experiências, como estamos aqui, agora, trocando saberes, ou mesmo 

através de pesquisa. Para educar, não precisa se fechar naquele mundinho, a gente 

pode aprender com tudo e em qualquer lugar, na padaria, no supermercado, o 

importante é procurar os saberes. (GR 3. 2). 

 

Figura 12 – Vista aérea da vila de Serra Grande, Uruçuca-BA, um olhar sobre seu território 

educativo 

 

 

Fonte: Site do Instituto Arapiaú, 2019
20

 

 

O mapeamento do território percorreu os espaços da comunidade (Figura 12), 

percebendo parceiros em potencia (Quadro 3)l, como a igreja, o terreiro, o Instituto Floresta 

                                            
20

 https://arapyau.org.br/instituto-arapyau-comemora-avancos-no-sul-da-bahia/ em 24.08.2020 
 

https://arapyau.org.br/instituto-arapyau-comemora-avancos-no-sul-da-bahia/
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Viva, a Escola da Madeira, a capoeira, a reciclagem, os ateliês de arte, o Circo da Lua, setores 

públicos de saúde, turismo e meio ambiente, entre outros, que podem contribuir com seus 

saberes e conhecimentos, nessa troca que mobiliza aprendizagens.  

 

Quadro 3 - PLANO DE TRABALHO PARA O PPP - Questão motivadora: ―O que tem de 

importante em Serra Grande que deveria ser trabalhado na escola? 

Fonte: Acervo da pesquisa, organizado a partir do material coletado e disponibilizado pela 

comissão pedagógica, 2019 

 

Com o objetivo de produzir material para as reflexões sobre a prática pedagógica e a 

contextualização do PPP, a comissão de mapeamento percorreu o território e identificou ações 

I - Diagnóstico do 

território e 

condições de vida 

II.  Mapeamento  

dos potenciais 

educativos: 

Tradições: saberes locais, 

patrimônio cultural, 

biodiversidade 

Sustentabilidade: 

ações referência 

 

 

1 - Caracterização 

da população – 

IBGE  

 

2 - História dos 

bairros -

desenvolvimento 

territorial   

 

3 - Educação: 

história da creche, 

dados de 

analfabetismo, 

diagnósticos de 

aprendizagem  

 

4 - Saúde - cadastro 

da família 

(levantamento 

socioeconômico) 

 

5 - 

Trabalho/emprego/ 

renda (realidade e 

demandas 

regionais) - 

pesquisar IBGE 

 

 

1 - Atividades 

durante os encontros 

(expedição 

investigativa, mapas 

afetivos)  

2 - Cartilha APA / 

Floresta Viva 1997 

3 - Plano Diretor 

2009 

4 - Processo 

participativo 2012 

5 - Dropbox do 

Cândido  

1 - Jangadeiros (mestre 

Ananias e Lionidio)  

2 - Marisqueiras  

3 - Erveiras/erveiros (Mano 

Zoião e mãe de seu Joao 

Veloso, Luzia, Miuda e 

Cleonice)  

4 - Casa de farinha  

5 - Capoeira (Mayna, Guga, 

Tiago, Geraldo)  

6 - Terreiro Zé de Bidiu (Zé 

de Bidiu e Marinalva) 

7 - Igreja Batista  

8 - Feira Orgânica (Tiago, 

Joselito) 

9 - Festa do padroeiro 

(quadrilha, história) 

10 - Futebol  

11 - Festas tradicionais 

(carnaval etc) 

12 - Sarau 

13 - Lendas de Serra 

Grande: cavalo branco, bola 

de fogo, nego d‘água, cova 

dos anjos… (D. Creó) 

14 – Arte (Cascudo) 

15 – Escola da Madeira 

(Gringo) 

16 – Escola Dendê da Serra 

 

1 - Parque do 

Condurú  

2 - Floresta Viva  

3 - Cacau cabruca  

4 - Turismo 

sustentável 

(Mercenas da vida, 

Projeto Marcelo) 

5 - Movimento 

grauçá (Mayna, 

Guga, Tiago, 

Geraldo)  

6 - Plantas 

medicinais 

(Zulman, Dona 

Val) 

7 – Agricultura 

familiar e orgânica 

– Rede Povos da 

Mata (Sid)  

 

Resultados da atividade:   

 Entrevistas, fotos, sínteses 

 Aproximações com outros segmentos da comunidade 

 Descoberta de territórios com potencial educativo 
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e atores sociais que já contribuem com a educação local ou que poderiam contribuir, tomando 

como ponto de partida o diagnóstico e o que Serra Grande tem como potencial educativo. 

Neste sentido foi posto que: 

 

A escola deve estar aqui, nesse meio, no contexto do território para esse lugar que 

nós estamos e todos esses espaços que vocês pontuaram aqui, próximo da escola, são 

potenciais locais educativos e precisam se integrar à educação integral, portanto, 

pressupõe essa ligação da escola com outros setores da cidade outros espaços e 

outros atores. (GR 3.3). 

 

Para a comunidade da vila de Serra Grande, a cultura está presente também nos rituais 

coletivos, como nos cultos religiosos enquanto momento de celebração do sagrado, nas festas 

de largo e festejos em geral, na capoeira, na prática de hortas e plantas medicinais, atrelados 

aos locais onde se evoca os saberes, as crenças, os valores, as referências dos antepassados e a 

harmonia da relação homem-meio, de onde retiram a força necessária para a luta e 

fortalecimento da cultura. 

 

Então, a gente procurava no bairro em volta de cada escola o que que tinha: padaria, 

academia, abandonadas, um artista que estava precisando de ajuda, uma fábrica, 

reciclagem, e aí a gente mapeava, que é o que foi feito aqui agora, ... mapeamento 

dos ativos educativos do território, o que pode aprender com uma padaria, com 

alguém que tira o mel do cacau? Coisas assim, uma roça? No caso, aqui ... então a 

gente começou a trazer a ideia de território educativo, que é um dos conceitos que 

está por trás da concepção de educação integral. (ENTREVISTA 3). 

 

Os territórios educativos foram classificados, a partir dos estudos do Grupo 

Referência, como espaços que direta ou indiretamente carregavam uma força e um potencial 

para a formação de conhecimento, onde as práticas da partilha e colaboração transcendiam 

para as ações coletivas vivenciadas pelo povo do lugar, que se manifestam na relação com a 

natureza, na organização social de sua gente, na sobrevivência diária, na luta pela terra, nas 

tradições, nas crenças e no fortalecimento da identidade e da cultura local. 

 

4.1.5 Cultura e Saberes Locais 

 

O distrito de Serra Grande, Uruçuca-BA, é uma vila que foi povoada inicialmente por 

agricultores que, em 1941, receberam doação de terras do latifundiário Pedro Gomes. 

Segundo relatos dos moradores, essa região era de densa Mata Atlântica e de difícil acesso. 

Por questões de subsistência, além da agricultura, era praticada a criação de animais (porcos e 

galinhas, principalmente), a pesca, desenvolvida pelos jangadeiros e marisqueiras, além de 

pequeno comércio.  
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Não existe cultura mais importante do que outra quando se trata da formação humana, 

posto que todas as culturas carregam sua importância na formação da sociedade e dos seus 

atores. Sobre a participação popular nos processos históricos e educativos, Freire (1995, p. 16) 

descreve como esses saberes podem circular no processo educativo, integrando seus atores 

sociais, com sua cultura e saberes, os quais devem ser convidados para: 

 

[...] participar coletivamente da construção de um saber, que vai além do saber de 

pura experiência feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne instrumento 

de luta, possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua própria história. A 

participação popular na criação da cultura e da educação rompe com a tradição de 

que só a elite é competente e sabe quais são as necessidades e interesses de toda a 

sociedade.  

 

Tomando como referência a cultura local, no PPP do CIEISG, encontramos 

orientações pedagógicas que se entrelaçam com esses saberes locais enquanto práticas 

educativas que, de certa forma, já são vivenciadas pelas educadoras e que possuem potencial 

educativo para ampliação no cotidiano da Educação Infantil. 

Os saberes locais foram elencados a partir dos depoimentos dos membros das 

comissões de mapeamento que faziam parte do Grupo Referência responsáveis pela 

elaboração do PPP, e, durante o trabalho de campo, foram observadas algumas práticas 

sociais dentro da comunidade que se configuravam como práticas tradicionais e educativas 

(ou com potencial para tal fim). Definidos alguns desses saberes considerados importantes 

para a comunidade de Serra Grande, representantes da comunidade foram ouvidos e os 

registros realizados por meio de entrevistas e anotações de observações que ocorreram 

durante as visitas realizadas com as erveiras, pequenos agricultores, jangadeiros e 

marisqueiras, entre outros. 

O mapeamento dos saberes locais envolveu também encontros e entrevistas com 

educadores populares que desenvolvem a educação não formal e informal por meio de 

atividades culturais, religiosas, artísticas e de preservação do patrimônio natural, a partir de 

vários espaços-ambientes, como terreiros de candomblé, capoeira, igrejas, Circo da Lua, 

Escola da Madeira, Floresta Viva, entre outras iniciativas, que atuam como agentes educativos 

informais. 

Devido à dificuldade de atendimento médico, algumas mulheres da localidade 

desenvolveram a atividade de parteira e erveira para prestar um melhor atendimento à saúde 

da população, conforme relato de uma nativa entrevistada durante o trabalho de coleta de 

informações para a elaboração do PPP realizado pela comissão de mapeamento. 
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Muito do que aprendi com as ervas foi com a minha avó, que me criou e era parteira 

das boas e trabalhou com essa profissão até o fim da vida. Ela veio do sertão e 

gostava de plantar, fazer xarope, remédios caseiros. As pessoas, as parteiras, 

principalmente, trabalhavam com algumas folhas, não tinha medicina aqui, em 

Serra. Hoje tem a medicina, mas há vinte anos não tinha vacina, pré-natal, eu mesmo 

só fiz pré-natal do meu caçula. Remédio da farmácia não era muito comum. 

(ENTREVISTA 7). 

 

Notadamente, essa comunidade de mulheres não tinha o conhecimento científico, mas 

possuía um conhecimento empírico, uma vontade, uma curiosidade e uma observação atenta 

da natureza que, em sintonia com os saberes passados de geração para geração, proporcionou 

o acolhimento, trouxe à luz várias crianças e curou muitas doenças que afligiam a população. 

Até hoje essas mulheres são referências na comunidade, muito respeitadas, passam seus 

ensinamentos para aqueles que as procuram.   

Em relação à cura utilizando as ervas, no documento do PPP, chama nossa atenção a 

preocupação ali esboçada, em relação aos avanços tecnológicos e da medicina, de que se 

perca o ―caráter utilitário do conhecimento popular acumulado há várias gerações, e, 

consequentemente, ao seu desaparecimento‖ (URUÇUCA, 2020, p. 40).  

 Em relação a essa prática de cura e nascimento de crianças por métodos 

naturais realizado por erveiras e parteiras na comunidade, observa-se que: 

 

[...] têm vasto conhecimento das plantas e de seu uso para a saúde, que são passados 

de geração para geração. Essa também é uma atividade majoritariamente feminina e, 

muitas vezes, as plantas utilizadas nessas práticas são encontradas nos próprios 

quintais onde moram as erveiras. [...] Valorizam a ancestralidade e os aprendizados 

com os mais velhos, o conhecimento indígena e o modo de vida conectado à 

natureza e acreditam que o conhecimento das plantas, com suas propriedades 

terapêuticas e medicinais, e o contato com a terra são fundamentais para as novas 

gerações. (URUÇUCA, 2020, p. 44). 

 

Vários saberes tradicionais circulam pela vila, como é apresentado nos discursos de 

membros da comunidade local e de educadoras, e que constam também no PPP do CIEISG; 

dentre esses saberes, também é digno de nota o conhecimento dos jangadeiros que preservam 

a construção dessas embarcações utilizando as antigas técnicas e mesma matéria-prima 

utilizadas por seus antepassados e as empregam nas suas pescas, se aventurando pelo alto 

mar. Dado que: 

 

Os jangadeiros apresentam possibilidades de contato com histórias antigas de Serra 

Grande, da trajetória da transformação do ofício de jangadeiro até os dias de hoje, do 

conhecimento de construção de jangadas, desde a escolha da madeira até a eficiência 

e segurança das embarcações, de como e quando pescar, do aprendizado sobre as 

espécies de peixe presentes na região e onde encontrar cada uma e da relação 

respeitosa com o mar. Dessa forma, esse conhecimento acumulado sobre a 

construção das jangadas e sobre a realização da atividade da pesca artesanal envolve 
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diversos conhecimentos de matemática, física, biologia, ecologia, entre tantos 

outros, que se acumularam ao longo do tempo. (URUÇUCA, 2020, p. 43). 

 

Encontramos nessa comunidade uma cultura tradicional remanescente, que se 

apresenta no cotidiano dos atores sociais, nas mais diversas atividades cotidianas e podemos 

tomar ainda como exemplo a atividade de subsistência realizada pelas marisqueiras que de 

forma sustentável coletam mariscos para o sustento e comercialização. Essa atividade carrega 

saberes e ensinamentos diversos como respeito ao meio ambiente e economia sustentável, 

demonstrando conhecer, pela experiência cotidiana, sobre características dos mariscos 

(caranguejos, aratus, lambretas, etc), sobre as marés e sua relação com as fases da lua, entre 

outros saberes. 

A cultura tradicional de comunidades pesqueiras conta ainda com a atividade das 

marisqueiras, mulheres que catam mariscos nos manguezais, realizando seu manejo de 

maneira sustentável. Nessa atividade, as mulheres se destacam com seus saberes sobre o 

mangue, a maré, a vida marinha e o processamento dos mariscos. 

Os saberes locais tem um potencial educativo expresso em iniciativas de atores sociais 

que se disponibilizam para ensinar para as crianças e jovens da comunidade conhecimento de 

suas práticas e ofícios, como acontece com a Escola da Madeira, com os mestres de capoeira, 

o Circo da Lua e outros projetos desenvolvidos na comunidade com artistas locais e outros 

oficineiros que aprenderam observando e ouvindo os mais velhos. Os entrevistados, em sua 

grande maioria, desenvolvem seus ofícios desde criança, quando acompanhavam os pais na 

lida. 

Aprendi vendo outros fazendo [...] eu sempre tive aquele desejo de ensinar e o mais 

forte em mim é ensinar aquele que a sociedade diz que não tem jeito, eu amo essa 

palavra, e o processo da escola da madeira não é apenas fazer do aluno um 

profissional, mas saber que esse sujeito foi pra escola X, que tem um ensinamento 

legal, que essa escola não aguentou ele e hoje esse cara, o mesmo que eu estou 

falando aqui que foi expulso, passou por aqui e hoje é um baita profissional. 

(ENTREVISTA 8).  

 

O entrevistado fala que sempre teve o desejo de ensinar e passar o seu conhecimento 

para outros e que sua maior satisfação é provocar a mudança naquele que aprende. Esse 

sentimento de que a educação não é apenas de responsabilidade da educação formal está 

muito presente na dinâmica da comunidade ao vivenciar a cultura local e sensibilizar para os 

saberes locais. 

Em Freire (2001, p. 84), educação e mudança são temáticas muito discutidas e, para 

este autor, ―a transformação da educação não pode antecipar-se a transformação da sociedade, 

mas esta transformação necessita da educação‖.  
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Compreendemos, a partir de Freire (2001) e outros autores que se debruçam sobre a 

infância e contribuíram com este estudo, que da Educação Infantil pode emanar a mudança 

necessária para que os seus atores sejam mais humanizados e preocupados com os valores 

éticos, com a justiça social e o meio ambiente. Ou mudamos a maneira como educamos, 

abrindo a educação para o mundo, ou dificilmente mudaremos a sociedade para que nossas 

crianças sejam cidadãos no pleno sentido da palavra. E neste sentido:  

 

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com 

adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, 

inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, 

tampouco a sociedade muda. (FREIRE, 2000, p. 31). 

 

Nos depoimentos acima, encontramos um relato que, alinhado ao pensamento de 

Freire (2000), podemos entender que a educação pode promover a mudança nos sujeitos e, 

por conseguinte, na própria sociedade. Na comunidade de Serra Grande, as vivências com a 

cultura local apresentam-se com grande potencial para provocar essa mudança e promover um 

espaço-ambiente mais conectado com a natureza, com os saberes tradicionais e com as 

pessoas, e as educadoras já estão desenvolvendo um olhar para estes saberes enquanto 

práticas pedagógicas integradoras de grande valor para a diversificação do currículo da 

Educação Infantil. 

 

4.1.6 Escola Sustentável  

 

O princípio da sustentabilidade é inerente à comunidade de Serra Grande, pela própria 

constituição geográfica do território e legislação ambiental, por estar inserida em uma vasta 

área de proteção ambiental, onde se localiza o Parque Estadual Serra do Conduru-PESC. 

Assim, atrelado ao desenvolvimento econômico e social, a preocupação com a preservação 

ambiental sempre esteve presente. 

 

Em 2008/2009, iniciou-se a construção do Plano de Referência Urbanístico e 

Ambiental – PRUA. Então, eu acho que é a pedra fundamental dessa escola. Foi um 

monte de gente: empresários, governo federal, governo estadual, municipal e 

vizinhanças começaram a pensar nessa APA, nessa região, nos seus rios, nas suas 

matas, nas suas florestas, na sua agricultura e no que ia ser permitido fazer aqui. 

Fazer um planejamento urbanístico, mas ambiental, e uma das diretrizes desse 

movimento dizia que, para os alunos das escolas atuais de Serra Grande, iriam fazer 

escolas novas mais sustentáveis ou com uma configuração mais adequada. 

(ENTREVISTA 2). 
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Segundo o PRUA (2011), os espaços educativos tinham que ter estruturas melhores e 

para isso seriam doadas áreas nas imediações do Rio Pancadinha para a construção de 

instituições educativas mais sustentáveis para o atendimento da creche, do Ensino 

Fundamental I de II e o Ensino Médio.  

A partir do projeto arquitetônico para a construção do CIEISG, emergiram 

preocupações com as questões ambientais e com a sustentabilidade futura da instituição, 

buscando-se encontrar o equilíbrio necessário para promover o conforto e bem-estar do 

público-alvo, considerando ainda redução de gastos e potencialização da funcionalidade 

educativa dos diversos espaços do centro. 

A construção do CIEISG traduz o desejo da comunidade e é um projeto pioneiro na 

região, sendo a primeira escola com projeto arquitetônico próprio, de escola sustentável 

financiada com recursos do FNDE. Vale ressaltar que o aspecto sustentabilidade está presente 

no projeto arquitetônico e também no PPP, com ações pedagógicas alinhadas a esta 

concepção, que já vem sendo discutida com a comunidade educacional e local desde 

2008/2009. 

Fico feliz quando vejo profissionais que trabalham a visão ambiental, fortalecendo 

nossa educação… para que tenhamos bons resultados e que essa conservação não se 

restringe a uma visão micro, mas se expanda numa visão macro, para que possamos 

ter a sustentabilidade de fato. Hoje nós temos questões de grandes impactos e essa 

educação começando a desenvolver no nosso município vai ser um modelo de 

fortalecimento futuro. Vai ter filhos, netos, bisnetos que vão dizer: olha, a nossa 

escola foi modelo futuro para a nossa cidade, nosso estado, nossa região, nosso país. 

(ENTREVISTA 5). 

 

Diante do exposto, mediante o trabalho de campo, das visitas realizadas à obra, da 

análise dos documentos relacionados ao projeto, das entrevistas com a arquiteta e com a 

comunidade, foi posto que a filosofia que pauta a construção do centro de educação 

compreende este espaço como ferramenta para a sustentabilidade e a arquitetura como sistema 

integrado ao conforto ambiental e respeito à identidade construtiva do local. 

 

A sustentabilidade é articulada de modo que o poder público, entidades e sociedade 

civil atuam juntos, numa construção coletiva. Diversas instituições que trabalham 

com desenvolvimento sustentável, empreendedorismo social, reflorestamento, 

turismo sustentável, entre outros, contribuem nessa prática, incentivando a 

conservação ambiental, a cultura local e a educação, buscando oferecer qualidade de 

vida para quem vive ou visita Serra Grande. [...] Na educação escolar, é necessário 

que ela seja abordada, em todas as etapas e modalidades, como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente (URUÇUCA, 2020, p. 50-51). 

 

A leitura do PPP do CIEISG apresenta preocupação com a questão socioambiental, 

sem contar que esse centro está localizado em uma área vizinha à Mata Atlântica, às margens 



131 

 

do Rio Pancadinha, o que fortalece a preocupação dos moradores dessa comunidade com a 

preservação ambiental e com o papel do CIEISG neste contexto.  

O Projeto Arquitetônico e o PPP do CIEISG favorecem o uso de espaços para a 

educação formal e informal, promovendo maior percepção do território e da comunidade em 

espaços de convivência comunitária, sustentabilidade socioambiental, entre outras iniciativas 

alinhadas ao equilíbrio ambiental e à valorização da cultura local. 

 

No cotidiano do ambiente escolar, a inclusão de conhecimentos, saberes e práticas 

sustentáveis é fundamental, para além da sua inclusão no Projeto Político-

Pedagógico. É importante trabalhar a sustentabilidade a partir de uma abordagem 

que seja contextualizada na realidade local e estabeleça nexos e vínculos com a 

sociedade global. (URUÇUCA, 2020, p. 82-83). 

 

No documento do PPP do CIEISG, podemos observar que as práticas pedagógicas 

referendadas na educação integral foram pensadas também a partir da infraestrutura da 

instituição educativa, que foi organizada pensando nos princípios de uma arquitetura 

sustentável, que favorecesse a iluminação e ventilação natural, o uso racional da água, ampla 

área de circulação interna e externa, diversos espaços de convivência para o brincar e as 

interações, conforme prevê o eixo norteador das práticas pedagógicas nas DCNEI/2010, além 

das áreas destinadas para o esporte, a culinária (cozinha comunitária), o cultivo de jardins e 

hortas, a compostagem de resíduos e a produção de energia por meio de placas solares.  

Para garantir a sustentabilidade no CIEISG, haverá tratamento e reuso de águas 

pluviais para distintos fins; uso de energia renovável, com a conversão de energia térmica por 

placas solares; cobertura verde com isolamento térmico e acústico para auxiliar na regulagem 

da temperatura, umidades dos ambientes, drenagem e captação da água de chuva; iluminação 

difusa e natural, bem como ventilação cruzada em todos os ambientes, proporcionando 

melhor utilização dos espaços e conforto térmico. 

No tocante ao espaço educativo como ferramenta para a sustentabilidade, no PPP as 

crianças são consideradas usuárias dos espaços e agentes sociais capazes de provocar 

mudanças e contribuir com a gestão desses ambientes, vivenciando práticas sociais educativas 

em harmonia com a educação integral, com os saberes locais e as questões ambientais. 

 
 

4.2 Produto educacional resultante 

 

A inserção no campo de pesquisa, as entrevistas e encontros formativos com os atores 

sociais de Serra Grande que, de alguma forma, contribuíram para este estudo demonstrou que 
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atividade dessa comunidade não se encerra com a produção do documento do PPP. Após a 

elaboração do documento, tem-se discutido os passos para a implementação do mesmo e a 

formação docente continuada. 

Diante desse cenário de pandemia, no qual se reconfigurou a atividade docente, 

contemplando atividades não presenciais, observamos a necessária flexibilização dos 

trabalhos educativos, onde o diálogo se apresenta como ferramenta para promover as 

aprendizagens, planejamento educacional e formação dos professores. 

 As educadoras de Serra Grande, desde março de 2020, têm utilizado os meios digitais 

para promover a formação em serviço. Essa realidade nos remete ao seguinte questionamento: 

―Quais as condições necessárias para que o acesso a ambientes virtuais e recursos digitais se 

democratize na perspectiva de fomentar práticas dialógicas?‖ (FREITAS, 2020, p. 42). 

Ao pensarmos sobre um Plano de Formação Continuada (PFC) e o processo formativo 

das educadoras, não podemos dissociá-lo do ensino-aprendizagem e, nomeadamente, ―ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua 

construção‖ (FREIRE, 1996, p. 25), e isso envolve um professor-pesquisador em permanente 

reflexão sobre a prática, possibilitando uma significativa produção teórico-crítica fruto de 

uma formação crítica continuada, mediatizada pela teoria e prática na interação com outros 

atores. 

Para a formação continuada, inicialmente, está sendo solicitado pelo grupo que a 

temática a ser discutida com as profissionais da Educação Infantil sejam práticas integradoras. 

Acredita-se que este tema favorecerá uma educação integral com a implantação do PPP na 

prática das atividades de educar e cuidar, além de promover brincadeiras e interações com a 

comunidade, com o território e a cultura local. 

Participamos de um encontro virtual com as profissionais da Educação Infantil de 

Serra Grande e, juntos, propomos a organização de um Plano de Estudo para a Formação 

Continuada a ser realizado, num primeiro momento, remotamente, e presencial, assim que 

possível. 

O objetivo do Plano de Estudo para a Formação Continuada é promover um roteiro 

para que a equipe da Educação Infantil tenha autonomia para desenvolver a sua própria 

formação em serviço, como já vem acontecendo nos encontros de planejamento a partir da 

reflexão sobre essa mesma prática. E segue como um apêndice, onde é apresentado de forma 

mais detalhada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos, como justificativa para estudo deste tema, a oportunidade de 

desenvolver práticas pedagógicas inovadoras favorecidas pelas possibilidades do conjunto 

arquitetônico do espaço educacional, com a necessidade de construção de uma proposta 

pedagógica para a Educação Infantil considerando as interações e brincadeiras na formação 

das crianças e o respeito à infância de forma progressiva.  

No percurso da pesquisa, preservar a integridade dos atores sociais participantes deste 

estudo foi nossa maior preocupação, e pautamos nosso trabalho na ética e compromisso com 

as pessoas, com o conhecimento e com os princípios da investigação científica, por 

acreditarmos que é dessa forma que se faz ciência. Com esta crença, buscamos evitar a 

identificação desses atores sociais sem comprometer os dados da pesquisa.  

Essa abordagem metodológica respeitou as minorias, questionou as culturas 

dominantes, evitando as generalizações reducionistas, o que nos permitiu investir na 

investigação junto à comunidade educadora de Serra Grande e ser incorporada ao grupo sem 

muita resistência. Vale ressaltar que parte dos trabalhos realizados nessa comunidade estão 

sendo coordenados pelo Instituto Arapyaú e pelo Centro de Referência de Educação Integral - 

CR. 

Essa experiência me possibilitou uma imersão acadêmica e ampliação do arcabouço 

teórico, fazendo com que eu saisse desse lugar-comum empírico e encontrasse, nos 

referenciais teóricos, a contribuição para a minha formação progressiva e autonomia 

intelectual a partir do diálogo com os mais diversos autores, experiências docentes e consultas 

a trabalhos relacionados ao meu campo de estudo. 

A partir das indagações de criança, de infância, do currículo, da cultura, das práticas 

pedagógicas e das práticas sociais, evidencia-se a necessidade de desenvolvermos a pesquisa 

com o intuito de entender essa ressignificação da proposta pedagógica da Educação Infantil 

no contexto da educação integral, com os devidos desdobramentos nos princípios da 

sustentabilidade, dos territórios educativos e da comunidade educadora. 

Durante encontros de estudo e planejamento pedagógico com as educadoras da 

Educação Infantil, percebi que há muitas dúvidas em relação às orientações e fundamentos 

que norteiam os conhecimentos e as habilidades consideradas essenciais em cada uma das 

etapas citadas anteriormente e a como operacionalizá-las num currículo que contemple as 

especificidades locais e os direitos de aprendizagem.  
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Houve um tempo, não tão distante, em que parecia inquestionável a necessidade e a 

finalidade da educação. No entanto, como processo de conquista de uma educação pautada na 

gestão participativa, a escola descortina-se como palco de conflitos e contradições sociais que 

impulsionam a necessidade de mudanças. 

Observamos, nessa comunidade, uma forte relação público/privado que, em certo 

momento, nos fez questionar: quais os interesses movem essa relação? Inegavelmente, houve 

muito investimento do setor privado (doação do terreno, do projeto arquitetônico, da 

assessoria na formação de educadores do Ensino Fundamental e dos gestores escolares 

realizada pelo Instituto Arapyaú e Instituto Chapada de Educação e Pesquisa – ICEP, bem 

como na assessoria para a elaboração do PPP, trabalho coordenado pelo Instituto Arapyaú e 

Centro de Referência da Educação Integral – CR) que em parceria com a Prefeitura Municipal 

auxiliaram a Secretaria de Educação na organização das metas para a educação no município.  

Quanto às parcerias público-privado na educação, podemos notar que o setor privado 

tem grande interesse financeiro e também nas questões ambientais relacionados à Mata 

Atlântica e ao turismo local. No entanto, não houve aprofundamento deste assunto, já que esse 

não era o objetivo do estudo, ficando a sugestão para pesquisas futuras. 

Um outro ponto também relevante na análise e interpretação dos dados foi questionar: 

até que ponto essa escuta foi sensível? Até que ponto a comunidade se sentiu ouvida? Como 

foi a gestão participativa e até que ponto esta gestão foi participativa? A comunidade de fato 

foi significativamente representada? 

Houve um enorme esforço das equipes, que, juntamente com a Secretaria de 

Educação, estavam à frente dos trabalhos para garantir a maior e mais produtiva participação 

da comunidade. Não foi uma atividade fácil e nem tudo deu certo como previsto. No inicio, 

conforme relatos da própria comunidade e de integrantes da equipe técnica, de forma mais 

efetiva, mesmo com espaço para falar, as pessoas pouco se manifestavam e, em alguns 

momentos, essa participação foi mínima pela forma como os trabalhos eram conduzidos, 

atropelados pelo tempo disponível para os encontros. 

Foram vários momentos de discussão, onde a equipe da Secretaria e a comunidade 

local foram buscando caminhos para esse diálogo, que se iniciou em 2009, ficou meio que 

esquecido e fragilizado de 2012 a 2016, provocando o afastamento e descrédito da 

comunidade em relação ao projeto, com novas reaproximações e retomada dos diálogos em 

2017. 
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Presenciamos toda uma preocupação colocada pela comunidade em relação à 

qualidade da educação local, revelada nas dinâmicas das oficinas realizadas com educandos, 

educadoras, funcionários e familiares. Mas o que garante que a escola seja boa?  

A partir de documentos como o PRUA (2001) e o Planejamento Participativo (2012), 

foram feitos investimentos na estrutura e infraestrutura, mediante projeto arquitetônico que foi 

pensado para promover a integração do espaço educativo da instituição aos espaços com 

potencial educativo do território.  

Para além do espaço formal da educação, nesse processo, houve toda uma 

preocupação com a gestão participativa desse espaço e do processo educativo, e foi constante 

a indagação-reflexão: como a comunidade estará presente e participando do processo 

educativo? A convicção de que as parcerias com a comunidade são essenciais para o sucesso 

do empreendimento e implementação do PPP, onde foram pensadas estratégias de 

acolhimento das crianças, familiares e demais envolvidos com a educação local.  

Uma outra preocupação que percorreu todo o trabalho de discussão e elaboração do 

PPP foram as aprendizagens significativas referendadas em experiências reais vinculadas à 

vivência com a cultura e com seus pares, proporcionadas ainda pela exploração do território. 

Consideramos ainda que o grande problema a ser enfrentado em ter uma escola 

integral de grande porte é a insegurança de que esse coletivo não seja capaz de dar conta de 

sua dinâmica, por não saber o que o futuro reserva e pela complexidade das relações e do 

comportamento humano. A partir do que foi construído comungamos com o pensamento de 

que ―é preciso toda uma aldeia para educar uma criança‖ (provérbio africano). Neste sentido, 

a educação das crianças é da responsabilidade de todos que fazem parte da comunidade em 

que ela está inserida. 
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   ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
                                                        .                                                                                                                                                                               .                                                                                                                         

 

Prezado(a) Secretário(a) de Educação 
 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação, 

intitulada “DIÁLOGOS ENTRE ARQUITETURA EDUCACIONAL E PROJETO 

POLÍTICOPEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: um estudo de caso no 

CIEI, Serra Grande, Uruçuca-BA‖, de responsabilidade de Marciléa Melo Alves Lima. Essa 

investigação se justifica porque a implementação de uma proposta pedagógica para a 

Educação Infantil que dialogue com o espaço arquitetônico pode contribuir com outras 

instituições de atendimento à infância, ao tempo em que precisamos situar se esta proposta 

considera as especificidades e a garantia de direitos de aprendizagem para uma formação 

humana alinhada à demanda de formação das professoras, estruturas físicas e tecnológicas 

adequadas, gestão pedagógica, entre outras ações. O objetivo dessa pesquisa é analisar a 

dinâmica da elaboração da proposta pedagógica da Educação Infantil do Centro Integrado de 

Educação Integral de Serra Grande, no município de Uruçuca-BA, considerando a educação 

integral, a comunidade educadora e os territórios educativos.  

Sua participação consistirá em permitir o acesso às informações coletadas nos 

encontros de formação e elaboração da Proposta Pedagógica, com o intuito de refletir sobre o 

currículo da educação infantil e construir coletivamente procedimentos para a sua 

reorganização e concordar em ter ambos registrados em audiovisual, para futura análise, 

enquanto durar esta pesquisa. Serão filmados todos os sujeitos que aceitarem participar deste 

estudo, porém, em nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. Ao final 

desta, os dados digitais (imagens) serão descartados.  

Não haverá qualquer prejuízo ao desenvolvimento da rotina educacional, dos 

conteúdos regulares e/ou avaliação, nem à prática pedagógica do espaço educativo durante e 

após a participação na pesquisa. Para evitar sua identificação, trocaremos seu nome por outro, 

fictício, e não divulgaremos quaisquer imagens suas, prevenindo constrangimentos e/ou 

desconfortos. Os dados serão tratados com sigilo e confidencialidade para proteger a 

privacidade de todos os envolvidos. É importante que você saiba que sua participação é 

totalmente voluntária e, como tal, não prevê qualquer tipo de remuneração nem custo. Você 

poderá desistir da mesma a qualquer momento antes de sua conclusão, inclusive durante a 

condução das formações e/ou aulas e mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer 

prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em manter sigilo de 

todos os seus dados pessoais em todas as etapas deste estudo. Informo que você tem direito à 

indenização, caso sofra algum prejuízo físico, moral ou financeiro decorrente dessa pesquisa.  

A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a 

existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando você for chamado 
(a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora, devido a uma presumível timidez 

por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que, as atividades de formação 

serão registradas. Mas, caso haja de sua parte algum constrangimento, fica resguardado aqui, 

o seu direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha 

trazer nenhum problema para você, já que é um direito seu participar ou não. Outro 

desconforto que pode ser gerado é pela presença da pesquisadora em seu ambiente de 

trabalho, pois a entrada de pessoas estranhas ao cotidiano pode gerar constrangimento, tal 

risco também está resguardado pelo fato de que se você não se sentir confortável, terá o 

direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa.  
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 Em relação aos benefícios da pesquisa: esperamos que este estudo resulte em 

informações importantes sobre a reorganização curricular da Educação Infantil do município 

alinhado aos direitos de aprendizagem e às concepções de infância, além disto, que contribua 

para sua formação continuada e a aprendizagem dos alunos, por se tratar de uma abordagem 

currricular respaldada numa exigência legal, referendada no contexto nacional e na realidade 

local.  

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste 

documento consta o e-mail e o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade para 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento. 

 

 

Marciléa Melo Alves Lima 

Pesquisadora responsável - (73) 98130-8898 

mmarcilea@yahoo.co.br 

 

 

 

Eu, 

___________________________________________________________________, aceito 

participar da pesquisa: DIÁLOGOS ENTRE ARQUITETURA EDUCACIONAL E 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: um estudo 

de caso no CIEI, Serra Grande, Uruçuca-BA‖, e declaro que fui devidamente informado sobre 

minha participação na mesma bem como sobre meus direitos.  

Ilhéus, ___/___/____.  

 

 

Assinatura e carimbo 

 

 

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 Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro 

Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-

5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 

12h e de 13h30 às 16h. 
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ANEXO B: ROTEIRO DE ENTREVISTA – EDUCADORAS 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM AS EDUCADORAS 

 

1. Como você descreveria a atual espaço da educação infantil em que trabalha, quanto 

à Equipe Gestora e qualidade da educação, ao espaço físico e outros aspectos que considerar 

relevante;  

2. Como você descreveria seu relacionamento com o espaço da educação infantil em 

relação aos colegas de trabalho, professores, alunos, direção e os pais?  

 3. Como avalia sua contribuição ou participação no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas do espaço da educação infantil, sendo você um agente educador também?  

4. Você conhece o Projeto Político Pedagógico (PPP) atual da instituição de educação 

infantil? O que você pode relatar do PPP que está sendo construído para o Centro Integrado 

de Educação Integral de Serra Grande (CIEISG)?  

5. Quais são os pontos positivos e negativos do atual espaço da educação infantil?  

6. Quais as práticas pedagógicas integradoras que você percebe com potencial para 

desenvolver no Centro Integrado de Educação Integral? 

7. Como você percebe as questões ambientais e culturais fazendo parte do processo 

educativo das crianças no CIEISG?  

8. Como você descreveria a participação da comunidade nas discussões sobre o 

Projeto Arquitetônico e Pedagógico do CIEISG 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contexto educacional em que estamos inseridos tem mostrado que, para além da 

formação inicial, devemos considerar a formação continuada como uma estratégia para a 

promoção da qualidade na educação, aprimoramento da prática educativa e caminho para a 

necessária mudança em determinadas práticas educativas que apontam para uma educação 

democrática e inclusiva. 

Como resultado do estudo desenvolvido no mestrado em Educação realizado na 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional em Educação – PPGE, nos propomos a organizar, juntamente com o Projeto de 

Extensão Brincando e Aprendendo na Educação Infantil, um Plano de Formação Continuada 

(PFC) para os Profissionais da Educação Infantil de Serra Grande, Uruçuca-BA, com duração 

mínima de 120 horas, onde a discussão teórica e a prática educativa se entrelaçam numa troca 

contínua, que tem como resultado uma práxis pedagógica. 

Práxis, no sentido que é atribuído por Freire (1987, p. 21), envolve um movimento 

dialético de ―reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo‖ e, na relação 

entre o ser humano e o mundo, ele completa, sem a práxis, ―é impossível a superação da 

contradição opressor-oprimido‖, tampouco a transformação da realidade.  

Para Freire (1980, p. 26), a transformação da realidade educativa ―não pode existir 

fora da práxis, ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Essa unidade dialética constitui, de 

maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens‖. 

Assim, inspirado na pedagogia libertadora que impulsiona a mudança é que este plano de 

formação foi pensado. 

A necessidade de elaboração de um PFC surge da demanda dos colaboradores da 

pesquisa nos encontros realizados durante os estudos e elaboração do Projeto Político 

Pedagógico para a Educação Infantil dos quais fiz parte e que contou com a participação de 

representantes da comunidade local, pais, educandos, professores, gestores e técnicos da 

Secretaria de Educação. 

Após a elaboração do PPP, iniciaram-se as discussões sobre quais estratégias 

desenvolver para proporcionar maior divulgação do documento e envolvimento da 

comunidade nas práticas educativas relacionando o território e a comunidade como potenciais 

educativos. E uma das estratégias sinalizadas pelo grupo foi a organização de um PFC para os 

profissionais da Educação Infantil com base nos princípios apresentados no documento do 

PPP. 
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Cabe aqui trazer o contexto atual de incertezas e crise das políticas educacionais, em 

que estamos presenciando desde março de 2019 uma pandemia de Covid-19, que trouxe uma 

preocupação mundial com o elevado número de infectados e de óbitos, obrigando o 

fechamento de escolas, o distanciamento social e outras medidas protetivas. 

Diante do cenário apresentado, questionamos: Como promover essa formação dos 

profissionais da Educação Infantil na não presencialidade e, ao mesmo tempo, promover a 

autonomia desse coletivo, ao propor a formação continuada no contexto da pandemia? Esse 

certamente é o desafio que se impõe para esse coletivo de profissionais da Educação Infantil. 

Observando o comportamento da comunidade educativa ao buscar caminhos para o 

atendimento das crianças por meio do atendimento remoto com o uso de tecnologias 

midiáticas e redes sociais, bem como os exemplos de vivências educativas que, segundo os 

depoimentos de várias educadoras, estava dando certo, foi possível compreendermos que, 

enquanto não houver condições de encontros presenciais, a formação continuada pode se dar 

nos moldes em que têm acontecido os encontros de planejamento com a equipe gestora e 

educadoras, por meio de encontros on-line. 

 Como que este PFC poderá atender os desejos e as necessidades desses profissionais 

da Educação Infantil? Para responder a esta indagação, buscamos, na escuta sensível desses 

profissionais, o sentido e qualificação que deveriam estar presentes neste material, como a 

preocupação com a qualidade técnica do professor, garantia de espaço coletivo de discussão 

teórica e reflexão da prática. 

Neste PFC, apresentamos como sugestão um roteiro de temas/conteúdos para a 

construção do conhecimento de forma mais autonoma e independente (no processo), a partir 

de diferentes espaços sociais (território, comunidade, espaço educativo), na interação com 

diversos atores sociais deste contexto, num continuo exercício de ação-reflexão-ação da 

prática nos moldes freirianos.  

A intenção é que o roteiro colabore com ações formativas que favoreçam autonomia e 

engajamento da equipe a partir de estratégias de estudo. A intencionalidade da atividade 

formativa é apresentar uma proposta de formação continuada mesmo na não presencialidade 

que marca este momento. Para tanto, se faz necessário que os profissionais tenham definição 

de caminhos, clareza dos objetivos (intencionalidade), além de mediação adequada, 

acompanhamento e avaliação do processo formativo. 

Esperamos que o PFC auxilie os profissionais da Educação Infantil na organização e 

consolidação dos conhecimentos, autonomia na realização dos estudos, a estabelecer relação 
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entre conteúdo/teoria/prática e que favoreça a mobilização dos conhecimentos práticos como 

elemento de reflexão da própria prática.  

 

 

2 PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: contexto e ações compartilhadas 

 

A formação continuada dos profissionais da Educação Infantil é uma estratégia de 

qualificação que é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, e que, aliada à formação inicial, 

tem a possibilidade de agregar novos conhecimentos e melhoria da prática educativa por meio 

da reflexão da própria prática e dos contextos em que a educação acontece. 

―A escola assenta num contrato social e político que lhe atribui a responsabilidade pela 

formação integral das crianças e num modelo organizacional bem estabelecido‖ (NÓVOA, 

2019, p. 3). Nesse sentido, a educação passa por um momento em que esse contrato social e o 

modelo educacional necessitam ser urgentemente repensados a partir da reflexão do fazer 

educativo e da formação continuada. 

 

Já não se trata de melhorias ou de aperfeiçoamentos ou mesmo de inovações, mas de 

uma verdadeira metamorfose da escola. Fazer esta afirmação é, também, reconhecer 

as mudanças que, inevitavelmente, atingem os professores e a sua formação. 

(NÓVOA, 2019, p. 3). 

 

Para Nóvoa (2019), não devemos ter ilusões em relação à função da instituição 

educativa; esta, por sua vez, não pode abarcar tudo, ficar sem direção, perder o sentido pelo 

desvio da função educativa. ―Mas vale a pena trabalhar para a construção de um espaço 

público de educação, a cidade educadora, no qual a instituição educativa se articula com 

outras instituições, grupos e associações‖ (NÓVOA, 2019, p. 4). 

 Não podemos pensar em formação continuada dissociada do cotidiano educacional e 

das múltiplas vivências dos educadores que ganham forma em suas práticas. Não podemos 

pensar a formação continuada dissociada do potencial educativo do território, saberes locais e 

sustentabilidade, aspectos que a própria comunidade local e a equipe educativa ressaltam no 

cotidiano dos atores sociais dessa comunidade, como foi apresentado no PPP, construído a 

várias mãos. 

A partir do contexto vivenciado na comunidade com o movimento para a produção do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), pensamos uma formação continuada a partir do que foi 

posto por Shulman e Shulman (2016, p. 124), que defendem uma formação que possibilite ao 

profissional transformações e conquistas que os torne, entre outras situações: 
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 Capazes de aprender com as experiências, as próprias e as de 
outrem, por meio de reflexão ativa sobre suas ações e suas 

consequências;  

 Capazes e experientes em trabalhar como membros de uma 
comunidade de aprendizagem e/ou na formação de tais 

comunidades em seus contextos de atuação docente.  

 

A formação continuada, segundo Nóvoa (2019, p. 11), ―deve ter lugar na escola com a 

participação das comunidades profissionais docentes”. Sendo assim, tomamos como base o 

PPP que foi construído coletivamente (2019-2020), envolvendo a comunidade local e a equipe 

educativa para dialogar com a necessidade de formação continuada, que foi sinalizado pelos 

profissionais da Educação Infantil durante a construção deste documento. 

Como transformar esse documento (o PPP) em práticas integradoras que, 

progressivamente, possam ser incorporadas às práticas desses(as) profissionais foi a questão 

que norteou o PFC que ora nos propomos a organizar, a partir das conclusões e ponderações 

dos profissionais da Educação Infantil. 

A necessidade de discutir e implementar práticas integradoras tendo em vista a 

implementação do PPP foi apresentada pelos profissionais da Educação Infantil em encontros 

de estudos realizados com esse coletivo. Assim, buscamos também em Pinheiro (2018, p. 72) 

orientações para apresentar um modelo de formação continuada pautada na ―concepção de um 

profissional reflexivo, capaz de aprender com o outro e de ser apto para criticar, de forma 

reflexiva, o próprio trabalho e o nível de aprendizado dos alunos‖.  

Compreendemos a formação continuada num processo de reflexão da prática que está 

implicada num fazer pedagógico que é individual e, ao mesmo tempo, envolve o trabalho de 

todo um coletivo educacional. Nesse sentido, torna-se preponderante que estes agentes sejam 

os protagonistas desse processo, trazendo suas vivências e experiências educativas como 

eixos norteadores de sua própria formação. 

―[...] os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se 

encontram as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, 

na inconclusão dos homens e na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um 

quefazer permanente. Permanentemente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir na 

realidade‖ (FREIRE, 1987, p. 42). 

Para aquele que educa nessa relação homem-mundo, a consciência de sua inconclusão 

é realidade que impulsiona para o caminho da aprendizagem e do conhecimento, matéria-

prima do fazer educação. Para o educador, esse ―quererfazer‖ que Freire (ANO) coloca é 
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verdadeiramente permanente e envolve essa formação continuada reflexiva num continum de 

reflexão-ação-reflexão‖. 

 

2.1 Objetivos que impulsionam o Plano de Formação Continuada 

 

Apresentar uma proposta de formação continuada para os profissionais da Educação 

Infantil que considere o conhecimento acumulado pelo educador no seu fazer pedagógico e 

possibilite, na interação com os pares, o aprofundamento teórico que emerge como 

necessidade da reflexão na prática e sobre a prática.  

 

3 METODOLOGIA UTILIZADA NA PROPOSTA DO PLANO DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Os encontros de formação continuada têm como princípio metodológico a construção 

do conhecimento permeada pelo processo dialógico, na relação implicada entre a teoria e a 

prática. Buscamos construir o PFC a partir do documento do PPP e do desejo da comunidade 

local e educacional de implementá-lo na prática educativa, por meio de práticas integradoras 

que favoreçam o diálogo entre educação integral, território educativo, comunidade educadora 

e sustentabilidade. 

A metodologia ativa se dará ainda por ações compartilhadas, por meio da divisão de 

tarefas complexas em tarefas menos complexas, onde cada participante esteja envolvido com 

a realização das mesmas. Esperamos que a metodologia possibilite momentos de estudo e 

aprendizagem significativa com a colaboração da organização de uma agenda formativa com 

o levantamento dos temas/conteúdos e os objetivos de aprendizagem que os educadores 

elencarem como mais relevantes. 

Apresentamos abaixo algumas etapas que podem contribuir com a compreensão e 

implementação do PFC: 

1º - Diagnóstico da realidade educacional: levantar as demandas formativas do 

coletivo de educadores. Tomar como ponto de partida os saberes iniciais destes e as 

possibilidades de ampliá-los ou qualificá-los. Esta etapa se dará a partir da escuta do coletivo 

de educadores. 

Sugerimos que, para o diagnóstico, a equipe gestora inicie as discussões e reflexões 

com os profissionais abordando as seguintes reflexões: o tipo de aluno e de sociedade que 
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temos e que queremos; a concepção de formação que orientará as ações do grupo; os espaços 

de reflexão da prática que esses profissionais têm garantido dentro do espaço educativo; as 

estratégias de formação e autoformação na superação das dificuldades da realidade 

educacional, ampliação da concepção de práticas integradoras e a dinâmica dessa transposição 

para a prática docente. 

2º - Cronograma da Formação Continuada: O PFC considerará ações formativas como 

a elaboração do cronograma dos encontros, contemplando as datas, os temas/conteúdos de 

estudo reflexivo de cada encontro, as estratégias formativas que comporão a metodologia 

abordada e a avaliação reflexiva como registro do processo. 

A equipe gestora, juntamente com a Secretaria de Educação, deve assegurar, dentro da 

carga horária de trabalho dos educadores, tempo para a formação continuada, mediante 

cronograma de formação mensal, trimestral, semestral ou anual. 

 

a) A formação continuada poderá acontecer em duas situações/tempo distintos: na 

própria unidade, dentro da rotina de encontros de atividades complementares 

(planejamentos), sejam semanais ou quinzenais (a critério da gestão).  

b) A formação continuada poderá acontecer, ainda, em encontros promovidos pela 

Secretaria de Educação com todos os profissionais da Educação Infantil, podendo 

acontecer quatro vezes durante o ano ou mais (a critério da Secretaria de 

Educação), perfazendo uma carga horária de 120 horas, com certificação do 

Projeto de Extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz.. 

 

A realização de encontros formativos deve se constituir como uma prática consolidada 

no cotidiano educacional, como rotina. Assim, esses encontros se tornam espaços de 

aprimoramento da prática, onde são vivenciadas as demandas de planejamento, a avaliação 

reflexiva e o replanejamento, como resultado da reflexão da própria prática e da formação 

individual e do grupo. 

 

3º - Roteiro de temas/conteúdos: Com base nas discussões realizadas anteriormente 

com o grupo para o levantamento das prioridades de estudo e o que foi posto no PPP 

elaborado coletivamente.  

4º - Acompanhamento/feedback: Ação desempenhada pela equipe gestora, 

promovendo acompanhamento e assesoria individual para os educadores, caso seja 
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necessário. Essa ação pode acontecer em parceria com os técnicos da Secretaria da Esducação 

ou outros parceiros. 

Não trazemos uma proposta fechada, mas, ainda como sugestão, traçamos uma 

organização para os primeiros momentos dos encontros formativos. Como os educadores 

foram ouvidos e as demandas formativas se apresentaram também nos encontros de estudo e 

elaboração do PPP, creio que esse esboço serve para os encontros iniciais de formação 

continuada. 

Consideramos para essa proposta de formação continuada o documento final do PPP 

(URUÇUCA, 2020) como instrumento base para promover as devidas reflexos sobre a prática 

educativa dos profissionais de educação infantil, como segue abaixo: 
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TEMA/ 

CONTEÚDO 

OBJETIVOS METODOLOGIA REGISTROS DA PRÁTICA E 

REFLEXÕES 

Diagnóstico do 

contexto 

formativo 

Conhecer as 

demandas 

formativas e o 

perfil dos 

educadores para de 

maneira clara e 

objetiva promover 

aprendizagens  

significativas por 

meio da discussão 

teórica e prática. 

De forma dialógica trazer as experiências e as vivencias 

presentes no desenvolvimento profissional do grupo e 

dos  indivíduos. 

Estratégias: 

1. Sensibilização para a temática por meio de 

dinâmicas com relatos sobre a formação e a prática 

docente 

2. Leituras e discussões sobre a formação 

continuada de cada um dos participantes; 

3. Sistematização e apresentação simultânea do que 

foi discutido pelo grupo e 

4. Levantamento das prioridades formativas do 

grupo 

Como tem sido o processo de 

formação? 

A formação que é oferecida tem 

provocado mudanças significativas 

em minha prática? 

O que se deve considerar ao propor 

uma formação continuada? 

Leitura reflexiva 

do PPP: práticas 

pedagógicas 

integradoras 

Promover o 

entendimento e uso 

de práticas 

pedagógicas 

integradoras nas 

atividades 

desenvolvidas com 

as crianças. 

De forma dialógica trazer as experiências e as vivencias 

presentes no desenvolvimento profissional do grupo e 

dos  indivíduos. 

Estratégias: 

1. Desenvolvimento de conceitos sobre práticas 

pedagógicas integradoras a partir da discussão dessa 

temática; 

2. Identificação de práticas pedagógicas integradoras 

nas atividades que já são realizadas com as crianças; 

3. Incorporação de práticas pedagógicas integradoras 

nos planejamentos das atividades docentes de forma 

mais efetiva e, 

4. Avaliação, acompanhamento e aprimoramento das 

práticas pedagógicas integradoras realizadas com as 

crianças. 

 

O que são práticas pedagógicas 

integradoras? 

Quais práticas pedagógicas 

integradoras consigo identificar nas 

atividades educativas realizadas 

com as crianças? 

Como posso ampliar o uso de 

práticas pedagógicas integradoras 

nas atividades educativas que 

realizo? 

Como posso assegurar que estou 

desenvolvendo boas práticas 

pedagógicas integradoras? O que 

fazer para melhorá-las? 
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Leitura reflexiva 

do PPP: relação 

instituição 

educativa - 

comunidade 

Estabelecer relação 

entre o PPP, as 

práticas educativas 

realizadas no 

cotidano da 

educação infantil e 

os saberes locais 

como potencial 

educativo da 

comunidade 

De forma dialógica trazer as experiências e as vivencias 

presentes no desenvolvimento profissional do grupo e 

dos  indivíduos. 

Estratégias: 

1. Discutir estratégias para aproximar e/ou melhorar as 

relações instituição educativa  comunidade; 

2. Identificar os potenciais educativos da comunidade e 

que possam contribuir com as práticas pedagógicas 

integradoras; 

3. Desenvolver um planejamento integrado de práticas 

pedagógicas envolvendo integrantes da comunidade 

e equipe educativa e 

4. Introduzir no cotidiano da instituição educativa o 

trabalho cooperativo entre equipe educativa e 

comunidade como uma prática educativa.. 

O que consideramos potencial 

educativo da comunidade? 

Como podemos integrar a 

comunidade às prática educativas? 

O que considerar no planejamento 

participativo entre instituição 

educativa e comunidade? 

Como efetivar a participação da 

comunidade nas práticas 

educativas? 

Leitura reflexiva 

do PPP: 

território 

educativo 

Compreender a 

intencionalidade 

pedagógica e 

orientação da 

prática a partir do 

território educativo 

e dos seus dos 

eixos 

(biodiversidade, 

epistemologia local 

e patrimônio 

cultural). 

De forma dialógica trazer as experiências e as vivencias 

presentes no desenvolvimento profissional do grupo e 

dos  indivíduos. 

Estratégias: 

1. Abordar o conceito de território educativo e sua 

relação com o contexto local; 

2. Sensibilização do olhar sobre o território; 

3. Levantamento e catalogação dos espaços com 

potenciais educativos do território que possam integrar 

instituição educativa e comunidade.  

 

O que entendemos por território 

educativo? 

O que considerar ao eleger um 

território com potencial educativo? 

Como o território educativo pode 

integrar-se à minha prática 

educativa? 

Leitura reflexiva 

do PPP: 

comunidade 

educadora 

Possibilitar que a 

atividade proposta 

permita que os 

participantes 

reflitam sobre os 

De forma dialógica trazer as experiências, as vivencias 

presentes no desenvolvimento profissional do grupo e 

dos  indivíduos. 

Estratégias: 

1. Desenvolvimento de conceitos sobre comunidade 

O que caracteriza uma comunidade 

educadora? 

De que forma as práticas sociais da 

comunidade podem 

contribuir/integrar com as práticas 
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principais desafios 

ao se realizar o 

trabalho 

pedagógico 

orientado pela 

concepção de 

comunidade 

educadora.  

 

educadora a partir da observação das práticas sociais 

da própria comunidade; 

2. Compreensão da implicação do conceito de 

comunidade educadora em sua relação com o 

contexto local; 

3. Sensibilização para as práticas sociais da 

comunidade que se configuram como práticas 

educadoras.  

4. Levantamento e catalogação das práticas sociais da 

comunidade com potenciais educativos e que 

possam se integrar às práticas educativas na relação 

instituição educativa e comunidade.  

 

educativas realizadas com as 

crianças? 

Quais são as práticas educativas 

presentes nesta comunidade que 

possam classificá-la como 

comunidade educadora? 

Como a equipe educativa pode 

contribuir para que o potencial 

educativo da comunidade se amplie 

e fortaleca a percepção da mesma 

como comunidade educadora? 

Leitura reflexiva 

do PPP: 

sustentabilidade 

Incorporar ao 

planejamento 

pedagógico ações 

que promovam 

práticas de 

sustentabilidade 

como princípio 

educativo. 

De forma dialógica trazer as experiências, as vivencias 

presentes no desenvolvimento profissional do grupo e 

dos  indivíduos. 

Estratégias: 

1. Desenvolvimento de conceitos sobre 

sustentabilidade a partir da observação do 

patrimonio natural em que a comunidade está 

inserida; 

2. Sensibilização para as práticas de sustentabilidade 

que já acontecem no território; 

3. Levantamento e catalogação das práticas de 

sustentabilidade que fazem parte da comunidade e 

que possam se integrar às práticas educativas. 

Qual o conceito de sustentabilidade 

que desenvolvi até o momento? 

Qual o sentido de sustentabilidade 

que é defendido por essa 

comunidade? 

Quais as principais manifestações 

de sustentabilidade que observamos 

como prática nesta comunidade? 

Como as práticas de 

sustentabilidade podem ser 

inseridas nas práticas educativas? 

RECURSOS E 

MATERIAIS 

Computadores, celulares com acesso a internet para acesso dos recursos midiáticos das redes sociais e plataformas 

digitais. 

Variados materiais de estudo como: PPP, textos e artigos diversos, fotos, vídeos, etc., publicados em sites e 

plataformas educacionais. 

 



15 
 

4 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 

FORMATIVO 

 

 Para o devido acompanhamento e avaliação do processo formativo, cabe à equipe 

gestora, responsável em criar as condições necessárias para que a formação continuada 

ocorra, realizar os seguintes procedimentos: 

 Apresentar subsídios para os participantes identificarem aspectos relacionados 

à formação e que podem contribuir com a reflexão da prática e execução do PFC, a partir da 

análise e observação dos subitens abaixo:  

o reflexão sobre a experiência formativa vivenciada no percurso 

profissional;  

o observação da prática dos educadores; 

o análise de planos de atividades pedagógicas dos educadores; 

o análise dos próprios registros reflexivos de cada participante; 

o análise dos indicadores de resultados pertinentes à prática pedagógica; 

o alinhamento do planejamento ao PPP. 

 Possibilitar para que cada participante tenha condições de avaliar a dinâmica 

dos encontros e autoavaliar-se sobre as contribuições das discussões a partir 

dos conceitos apresentados para sua própria formação, a partir de portfólios, 

registros reflexivos, painéis, vídeos e fotos, etc. 
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